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บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 

ผู้จัดท ำ : ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ต้ังอยู่หมู่ท่ี 7 ต ำบลกระตีบ อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 9 เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ จัดกำรเรียนกำรสอน ต้ังแต่    

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีบุคลำกรสำยบริหำร จ ำนวน 3 คน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คือ       

นำงสุปรำณี  อยู่ฤกษ์ รองผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 2 คน มีข้ำรำชกำรครูจ ำนวน 118 คน พนักงำนรำชกำร 1 คน       

ครูอัตรำจ้ำง 15 คน นักเรียนท้ังหมด 2,522 คน ตลอดระยะเวลำกว่ำ 49 ปีท่ีผ่ำนมำ โรงเรียนได้ส่ังสม

ประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขตำมแนวคิด 

กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 7 หมวดของ

โรงเรียนมำตรฐำนสำกล พร้อมกับกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม และใช้ Mtbk Model ในกำรขับเคล่ือน 

ด ำเนินงำนด้วยวัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง ควบคุมก ำกับติดตำมตรวจสอบคุณภำพด้วยวงจรคุณภำพ PDCA 

ในกำรขับเคล่ือน ท ำให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมท่ีต้ังเป้ำหมำยไว้ทุกมำตรฐำน 

สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 

สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจจำกกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำ

กลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยผ่ำนกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

แผนปฏิบัติกำร มีระบบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้นวัตกรรมในกำรขับเคล่ือนคือ “MTBK  Model” และก ำกับ

ติดตำมด้วยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำคุณภำพวิชำกำรโดยจัดท ำหลักสูตรท่ีหลำกหลำยและ

พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน พัฒนำครูอย่ำงหลำกหลำย สนับสนุนให้ครูใช้

กระบวนกำร PLC  และกระบวนกำรวิจัยในกำรพัฒนำนักเรียน จัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนทุกด้ำนและจัดระบบเทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำยครบถ้วน  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู จัดท ำ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active  Learning จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีประกอบไปด้วย กำรเรียนกำร

สอนท่ีผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง ใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก กำร

ตรวจสอบวัดผลประเมินผลนักเรียน กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ ส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรมีระดับสูงขึ้นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำและนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับยอด

เย่ียม 
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1. คุณภำพของสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับยอดเยี่ยมทุกมำตรฐำน มีคุณภำพคือ  คุณภำพ

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรและคุณภำพกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอยู่ใน

ระดับดีเลิศ และมีกำรพัฒนำกำรท่ีดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมีนวัตกรรมหรือแบบอย่ำงท่ีดีมีควำมโดดเด่นเฉพำะทำงท่ี

ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง  

 2. ข้อมูลหลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์  

 สถำนศึกษำมีเอกสำรหลักฐำนท่ีสนับสนุนคุณภำพระดับยอดเยี่ยม คือ  ด้ำนกำรบริหำรและกำร

จัดกำรโรงเรียนได้รับรำงวัลในโครงกำรยกระดับคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกลแห่ง สพฐ.  (OBECQA)  ได้รับ

คัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  โรงเรียนกำรแข่งขันสูง โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน ำ  โรงเรียน

สถำนศึกษำพอเพียง  โรงเรียนสถำนศึกษำปลอดภัย  โรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม  มีโครงกำร/กิจกรรม

ตำมแผนปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงหลำกหลำย  ผลกำรทดสอบระดับชำติ 

(O-NET) สูงขึ้น รำงวัลจำกกำรแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับชำติ ผลกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับท่ี

สูงขึ้นของนักเรียน 

 3. สถำนศกึษำมีจดุเดน่และจุดที่ควรพฒันำ คอื 
 จุดเด่น  
 ผู้บริหำรมีกำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทัศน์ น ำวิสัยทัศน์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ ครูมีกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกคน และน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง มีกระบวนกำรวัดผลประเมินผลเป็นระบบ มี
กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมให้นักเรียนอย่ำงหลำกหลำย และมีกำรนิเทศก ำกับติดตำมจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น รวมท้ังผลกำรทดสอบระดับชำติสูงขึ้น มีสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมเกณฑ์ของสถำนศึกษำ มีผลงำนเป็นท่ีประจักษ์ 
         จุดที่ควรพัฒนำ  
 จัดท ำสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นระบบมำกยิ่งขึ้น พัฒนำหลักสูตรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 ขอ้เสนอแนะ 
 1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและชุมชนมำกขึ้นรวมทั้งกำรพัฒนำ    
         ทักษะอำชีพ  
 2. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำ MOU กับหน่วยงำนอืน่ ๆ   
         ให้มำกขึ้น  

 3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อน ำไปใช้ 
              ในชีวิตประจ ำวันและกำรประกอบอำชีพได้จริง 

ข 
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 4.  กำรปฏิบตัิทีเ่ปน็เลศิของสถำนศกึษำ  
       โรงเรียนมีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรจัดห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยกำรจัดห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้ปกครอง ชุมชน โดยจัดกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์เพิ่มขึ้นมำกกว่ำห้องเรียนวิทยำศำสตร์ปกติ โดยครูได้บริหำรคำบสอนนอกเวลำในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกลุ่มนี้  และไม่มีกำรเก็บเงินรำยได้สถำนศึกษำเพิ่มเติมกับนักเรียนห้องนี้ ผลจำกกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนท ำให้นักเรียนสำมำรถสอบติดโครงกำร สอวน.ทุกปี นักเรียนสำมำรถสอบเข้ำมหำวิทยำลัยของรัฐบำลใน
คณะท่ีดี เช่น คณะวิศวกรรมศำสตร์ และคณะในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ มำกยิ่งขึ้นและสำมำรถเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน พร้อมท้ังได้รับรำงวัลชนะเลิศและรำงวัลต่ำงๆ ในระดับชำติเพิ่มขึ้น 
 

สรปุผลกำรประเมนิคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน 
ประจ ำปกีำรศกึษำ 2561 

 
ตำมท่ีโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำ ปี

กำรศึกษำ 2561 ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร โดยจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสำธำรณชน เพื่อน ำไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก บัดนี้กำรด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
แสดงในตำรำง สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
 

สรุปผลกำรประเมนิภำพรวม 
ก ำลังพัฒนำ  ปำนกลำง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

 
 

มำตรฐำน/ตวับง่ชี ้ ระดบัคณุภำพ 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

ค 
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ค ำน ำ 

 

 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  

ฉบับนี้  จัดท ำขึ้นตำมกฎกระทรวง  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถำนศึกษำจัดส่ง

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี

เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีสะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ซึ่งเป็น

ผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน            

3 มำตรฐำนได้แก่ คุณภำพของผู้เรียน กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อน ำเสนอรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีท่ีผ่ำนมำต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้รับทรำบ และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำร

ประเมินภำยนอก  โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 

ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  และผู้ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยท่ีมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561  

ฉบับนี้  คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ในกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  ในปีกำรศึกษำ 2562 ต่อไป 

 

 

 

          ( นำงสุปรำณี  อยู่ฤกษ์ ) 

                                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

                       วันท่ี 10 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2561 

 

 

ง 
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สว่นที ่1   

ขอ้มลูพืน้ฐำนของสถำนศกึษำ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถำนศึกษำ :  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  
 ที่อยู่ :  หมู่ท่ี 7 ต ำบลกระตีบ   อ ำเภอก ำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย์ 73180 
 สังกัด :  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 โทรศพัท์ :  034-996-461-2   โทรสำร : 034-996-461  E-mail: mtbk.thanbin@gmail.com    
 เปดิสอน : ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 

2. ข้อมูลผู้บริหำร 

 1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ นำงสุปรำณี อยู่ฤกษ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ โทรศัพท์ 083-1999701 e-mail: SUPRANI05@gmail.com 
ด ำรงต ำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 16 พฤษภำคม 2561 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ 1 ปี 10 เดือน 

2) รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 คน 
  2.1 นำยคธำ ว่องพัฒนวงศ์ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำพลศึกษำ โทรศัพท์ 098-2785155 email: Kata.wongpattanavong@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่ำย กลุ่มบริหำรท่ัวไป กลุ่มบริหำรงำนบุคคล และกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ด ำรงต ำแหน่งท่ี
โรงเรียนนี้  ต้ังแต่ 12 กุมภำพันธ์ 2558 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ 5 ปี 1 เดือน 
  2.2 นำงธำรกมล สิทธิบุ่น ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน     
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำโทรศัพท์ 064 5193645 e-mail: tarnkamon.sit@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่ำย กลุ่มบริหำรวิชำกำร และกลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน ด ำรงต ำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้        
ต้ังแต่  23   กุมภำพันธ์  2560  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลำ 3 ปี  1  เดือน 
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3. ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุลำกรทำงกำรศึกษำ 

 3.1 ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร อัตรำจ้ำง 
ที ่ ชื่อ-นำมสกลุ อำย ุ อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหนง่/วทิย

ฐำนะ 
วุฒ ิ สำขำวิชำ สอนกลุม่สำระกำร

เรยีนรู ้
ภำระงำน
สอน(ชม./
สัปดำห ์

จ ำนวน
ชั่วโมงทีเ่ขำ้

รับกำร
พัฒนำ 

1 นำงสำววำทินี ชูคันหอม 33 9 ช ำนำญกำร ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ ภำษำไทย 20 58 

2 นำงวรรณี สระทองแขม 45 9 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 21 40 
3 นำงสำวชลธิชำ ศิริอมรพันธ์ 35 4 ครู ศษ.ม. หลักสูตรและกำรสอน ภำษำไทย 22 38 

4 นำงสุจิตรำ ทัดวอน 57 35 ช ำนำญกำร กศ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 21 20 

5 นำงเติมสิน นัดกลิ่น 53 24 ช ำนำญกำร กศ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 20 40 
6 นำงสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศำล 39 10 ช ำนำญกำร ศศ.ม. กำรสอนภำษำไทย ภำษำไทย 18 40 

7 นำยธีระพงษ์ ภุมมำ 27 4 ครู ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ ภำษำไทย 22 52 

8 นำงสำวนันทิยำ รักรำษฎร์ 34 3 ครู ศศ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 22 40 
9 นำยบัณฑิต หวังสุข 37 4 ครู ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 21 40 

10 นำงสำวหน่ึงฤทัย มูลจันทร์ 29 6 ครู ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 23 40 

11 นำงสำวศิริญำ อยู่สุข 29 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 23 46 
12 นำยปิติชัย มีอ ำพันธ์ 29 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. กำรสอนภำษำไทย ภำษำไทย 22 36 

13 นำยด ำรงศักด์ิ เขียวเซ็น 27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 22 36 

14 นำงนิธินำฎ ใช้ศรีทอง 47 25 ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 15 60 

15 นำงสำวศิริพร เอมสวัสด์ิ 28 5 ครู ศษ.บ. คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษำ คณิตศำสตร์ 17 48 
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ที ่ ชื่อ-นำมสกลุ อำย ุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหนง่/วทิย
ฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ สอนกลุม่สำระกำร
เรยีนรู ้

ภำระงำน
สอน(ชม./
สัปดำห ์

จ ำนวน
ชั่วโมงทีเ่ขำ้

รับกำร
พัฒนำ 

16 นำงสำวสุธิดำ ทะสำ 26 3 ครู ศษ.บ. คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษำ คณิตศำสตร์ 19 68 

17 นำยเชำวลิต ชุ่มสุวรรณ 34 2 ครู ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 21 20 

18 นำยวรพจน์ สิงห์แก้ว 56 32 ช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ. พืชศำสตร์ คณิตศำสตร์ 20 76 
19 นำงสำวสุคนธำ ทองรักษ์ 26 2 ครู ศษ.บ. คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษำ คณิตศำสตร์ 21 58 

20 นำงสำวสุรัณญำ ล้ ำเลิศ 39 9 ช ำนำญกำร ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ คณิตศำสตร์ 19 34 

21 นำงสำวขวัญชนก เอียดด้วง 28 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 20 60 
22 นำงชลิดำ โตวรำนนท์ 37 9 ช ำนำญกำร ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 20 36 

23 นำงสำวสุวรรณนี จันทนวิสุทธ์ิ 43 21 ช ำนำญกำร ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 17 56 

24 นำงสำวสุรำรักษ์ โฉมกอง 25 1 ครู ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 21 52 
25 ว่ำท่ี ร.ต.ธีรชัยวัฒน์ วิชำนงค์ 24 1 ครู ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 21 46 

26 นำงสำวอรีนำ ปัดตำล 25 2 ครู ศษ.บ. คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษำ คณิตศำสตร์ 20 28 

27 นำยปริญญำ เอ่ียมสะอำด 26 2 ครู ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 20 36 
28 นำยมงคล จันทนำลักษณ์ 52 28 ช ำนำญกำร ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 20 52 

29 นำยศุภกิจ มั่นศรีจันทร์ 30 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 22 20 

30 นำงสำวมยุรัตน์ ต้ังวิชัย 35 8 ช ำนำญกำร วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษำ วิทยำศำสตร์ 21 50 
31 นำยสรำยุธ โภคะสุวรรณ  41 9 ช ำนำญกำร คบ. เคมี วิทยำศำสตร์ 17 42 

32 นำยชัยจุมพล ปิยศทิพย์ 26 1 ครู กศ.บ. วิทยำศำสตร์-เคมี วิทยำศำสตร์ 21 60 
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ที ่ ชื่อ-นำมสกลุ อำย ุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหนง่/วทิย
ฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ สอนกลุม่สำระกำร
เรยีนรู ้

ภำระงำน
สอน(ชม./
สัปดำห ์

จ ำนวน
ชั่วโมงทีเ่ขำ้

รับกำร
พัฒนำ 

33 นำยภัทรพงษ์ สงวนจีน 31 2 ครู วท.บ. สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์ 21 44 

34 นำงกันตินันท์  สักคุณำ 53 28 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 18 30 

35 นำยวิภำค จันทร์เงิน 40 3 ครู วท.บ. ชีววิทยำประยุกต์ วิทยำศำสตร์ 18 24 
36 นำงสำววำสนำ  ปั้นงำม 48 25 ช ำนำญกำรพิเศษ คบ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป วิทยำศำสตร์ 17 72 

37 นำงสำวสกุณำ ห้วยขันทอง 25 1 ครู คบ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป วิทยำศำสตร์ 19 72 

38 นำงสำวทิพำมล  ศรีวิเชียร 26 1 ครู คบ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป วิทยำศำสตร์ 19 54 
39 นำยณัฐวิญญ์ สิรเดชธรำทิพย์ 43 22 ช ำนำญกำร ศษ.ม. หลักสูตรและกำรนิเทศ วิทยำศำสตร์ 19 87 

40 นำยณรงค์  ชูเชิด 46 24 ช ำนำญกำร กศ.ม. วิทยำศำสตร์ศึกษำ(เคมี) วิทยำศำสตร์ 16 54 

41 นำยอภิชำติ ทองดอนน้อย 35 11 ช ำนำญกำร วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษำ วิทยำศำสตร์ 21 36 
42 นำยมนัส  ดีมี 56 31 ช ำนำญกำร คบ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 17 50 

43 นำงจิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน์ 55 32 ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.บ. ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์ 18 142 

44 นำงสำวณิปุณมำ ล้อมไร่ 41 7 ครู วท.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ วิทยำศำสตร์ 18 42 
45 นำงฐิติชญำ อยู่เต็มสุข 47 24 ช ำนำญกำรพิเศษ คบ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป วิทยำศำสตร์ 17 46 

46 นำงสมวรรณ ทองดอนน้อย 35 8 ช ำนำญกำร คบ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 19 24 

47 นำงสำวศศิกำนต์ ตุไซร 38 7 ช ำนำญกำร ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำฯ 21 24 
48 นำงสุกัญญำ จันทร์เงิน 32 5 ครู ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำฯ 20 24 

49 นำงณัฐกมล  โตไร่ 30 - ครูพิเศษ คบ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 21 24 
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50 นำงกมลชนก ยรรยง 39 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. กำรพัฒนำชุมชน สังคมศึกษำฯ 21 48 

51 นำงหอมจันทร์ มนตรีดิลก 54 25 ช ำนำญกำร ศษ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 21 36 

52 นำงปัฐตำ แก้วเกตุมณี 28 3 ครู ศษ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 21 24 
53 นำงอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์ 53 27 ช ำนำญกำร ศศ.บ. ภำษำไทย สังคมศึกษำฯ 21 30 

54 นำงปำรีญำ ว่องพัฒนวงศ์ 53 30 ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 17 24 

55 นำงสำววริศรำ เกษนำวำ 27 2 ครู คบ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 22 24 
56 นำงสำวปำณิสรำ อ่อนเท่ียง 31 5 ครู ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำฯ 21 24 

57 นำงสำวดำริกำ แก้วภิรมย์ 48 3 ครู คบ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 18 20 

58 นำงสำยพิน  ทองจุลย์ 58 28 ช ำนำญกำร ศษ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 21 24 
59 นำงกำญจนำ ชูเชิด 51 24 ช ำนำญกำร ศศ.ม. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 18 24 

60 นำยพนมกฤต บริสุทธ์ิ 27 4 ครู ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำฯ 20 24 

61 นำงสำวหทัยกำญจน์ ส ำรวลหันต์ 55 29 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.ม. กำรสอนสังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 18 36 
62 นำยนิรัติศัย ภิรมย์แดง 27 3 ครู คบ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ 21 24 

63 นำงกำนดำภร สำรพรภิญโญ 45 9 ช ำนำญกำร ศศ.บ. บริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำฯ 18 44 

64 นำยกมล บุญณรงค์ 54 24 ช ำนำญกำร ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ 21 30 
65 นำยบัณฑิต จันทรประทับ 53 25 ช ำนำญกำร ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ 19 20 

66 นำยนิวัฒน์ เล้ำสมบูรณ์ 50 24 ช ำนำญกำร ศศ.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ 23 20 
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67 นำยปิยวิทย์ แก้วรักษ์ 3 2 ครู ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ 21 72 

68 นำยอำทิตย์ สวัสดีชัย 30 1 ครู ค.บ. พลศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ สุขศึกษำและพลศึกษำ 24 72 

69 นำยรณชัย จันคง 28 5 ครู ศษ.บ. สุขศึกษำและพลศึกษำ สุขศึกษำและพลศึกษำ 23 20 
70 นำงสำวศิริพร แซ่อั๊ง 28 - ครูพิเศษ ค.บ. พลศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ สุขศึกษำและพลศึกษำ 22 36 

71 นำงสำวขวัญแก้ว มำลัยชัยสิทธ์ิ 39 1 ครูผู้ช่วย ศษ.ม. หลักสูตรและกำรสอน กำรงำนฯ 15 54 

72 นำงสำววรรณภำ เรืองศรี 34 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. บรรณำรักษ์ กำรงำนฯ 15 36 
73 นำงวิสุดำ กฤษวงษ์ 35 - ครูพิเศษ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กำรงำนฯ 21 20 

74 นำงสำวพิมพ์พรรณ รัจรัญ 33 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. คหกรรมศำสตร์ กำรงำนฯ 20 30 

75 นำงณัชชำ โค้วถำวร 46 10 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรงำนฯ 18 20 
76 นำงสำวโศภิตรำ หงส์ธนภัค 33 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. ส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร กำรงำนฯ 21 20 

77 นำงวันเพ็ญ ชิณวงศ์พรหม 53 24 ช ำนำญกำร บธ.บ. กำรเงิน/กำรธนำคำร กำรงำนฯ 12 20 

78 นำงสำวจินตนำ กำญจนะ 58 38 ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. เกษตรศำสตร์ กำรงำนฯ 13 36 
79 นำงสุนทรี คฤหเนติยุติ 36 - ครูพิเศษ บธ.บ. บริหำรธุรกิจ กำรงำนฯ 21 20 

80 นำยทวีศักด์ิ โชติรัตนภิรมย์ 33 1 ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ กำรงำนฯ 19 32 

81 นำยพีระ นรินทร์ 35 1 ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ กำรงำนฯ 20 30 
82 นำงสำวณัฐยำ ป้องกัน 31 2 ครู ว.ท.บ. สัตวศำสตร์ กำรงำนฯ 20 20 

83 นำยเรวัต สระทองบุญ 29 - ครูพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรงำนฯ 19 20 
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84 นำยมนต์ชัย จันทร์เทพ 35 2 ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กำรงำนฯ 18 20 

85 นำยณัฐกร ทองน้อย 29 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กำรงำนฯ 18 42 

86 นำยระพีภัทร์ ธนำกูลจีรวัฒน์ 33 9 ช ำนำญกำร คม. กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรงำนฯ 17 46 
87 นำยสมชำย สุภำพเนตร 56 32 ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ กำรงำนฯ 21 20 

88 นำยกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดำ 32 7 ครู คม. กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรงำนฯ 18 20 

89 นำงสำววริกำ คงควร 41 14 ช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ กำรงำนฯ 16 46 
90 นำงวริษฐำ ลิโมภำสิทธ์ิ 58 30 ช ำนำญกำรพิเศษ คศ.บ. อำหำรและโภชนำกำร กำรงำนฯ 15 20 

91 นำยศักด์ิสกุล บุญมำ 35 4 ครู ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ กำรงำนฯ 18 20 

92 นำงสำวสุนิสำ แช่มช้อย 28 4 ครู ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษำ กำรงำนฯ 19 20 
93 นำงสำวละเอียด กังวำนทวีทรัพย์ 50 15 ช ำนำญกำร ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรงำนฯ 18 20 

94 นำยตฤณชำติ ซึงพำนิช 33 - ครูพิเศษ ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรงำนฯ 19 20 

95 นำยกมล สกุลเสรีวัฒนำ 27 - ครูพิเศษ คบ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ กำรงำนฯ 18 20 
96 นำงสำวรังสิมำ มีพันธ์ุ 26 - พนักงำนรำชกำร ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลปะสำกลศึกษำ ศิลปะ 22 20 

97 นำยดรันทร ศศิวัชรำงกูร 31 2 ครู ศศ.บ. ดนตรี ศิลปะ 21 20 

98 นำงสำวอัจจิมำ วงษ์จ ำปำ 32 1 ครู คอบ. สถำปัตยกรรม ศิลปะ 22 20 
99 นำยคณำวุฒิ กังวำลเนำวรัตน์ 25 1 ครู ศษ.บ. นำฏศิลป์ไทย (โขน) ศิลปะ 22 20 

100 นำงสำวอทิตำ กิรติรูปครุฑ 29 5 ครู ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ ศิลปะ 21 20 



8 
 

ที ่ ชื่อ-นำมสกลุ อำย ุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหนง่/วทิย
ฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ สอนกลุม่สำระกำร
เรยีนรู ้

ภำระงำน
สอน(ชม./
สัปดำห ์

จ ำนวน
ชั่วโมงทีเ่ขำ้

รับกำร
พัฒนำ 

101 นำงสำวคนึง อ่อนนำน 56 29 ช ำนำญกำร คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษำ ศิลปะ 16 20 

102 นำยกัณฐภษ พำทยโฆษิต 39 6 ครู ค.บ. ดนตรีศึกษำ ศิลปะ 21 20 

103 นำยสุพจน์ ฉำยสิน 45 5 ครู ค.บ. ศิลปศึกษำ ศิลปะ 21 20 
104 นำยอุกฤษ จันทร์ตรี 26 - ครูพิเศษ ศษ.บ. นำฏศิลป์ไทยศึกษำ ศิลปะ 21 20 

105 นำงสำวกัญญ์พิชญำ ยังดี 34 9 ช ำนำญกำร ค.ม. วิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ ภำษำต่ำงประเทศ 22 88 

106 นำยนพฤทธ์ิ กั้วะห้วยขวำง 25 1 ครู ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 54 
107 นำยกำรัณยภำส แสนค ำ 48 24  ช ำนำญกำร กศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 18 

108 นำงนภัสวรรณ พงษ์ศำสตร์ 43 14 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 23 44 

109 นำงสำวปรีชญำ แย้มน่ิมนวล 39 16 ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและกำรสอน ภำษำต่ำงประเทศ 22 44 
110 นำงสำวสุทธินี เมืองมูล 29 3 ครู ศษ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 22 40 

111 นำงสำวพัชรมน คุ้มจินดำ 31 3 ครู ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ ภำษำต่ำงประเทศ 21 122 

112 นำงสำวธัญญลักษณ์ ศรีงำมเอี่ยม 38 9 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 44 
113 นำงสำวในฝัน บูรณพำนิช 30 3 ครู ศศ.บ. ภำษำจีน ภำษำต่ำงประเทศ 21 20 

114 นำงสำววิยุดำ ปั้นงำม 41 14 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 144 

115 นำงสำวสมบัติ ศรีพลทัศน์ 42 19 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 38 
116 นำงสำวอทิตยำ เมธสุทธ์ิ 28 3 ครู ศษ.บ. กำรสอนภำษำจีนในฐำนะ

ภำษำต่ำงประเทศ 
ภำษำต่ำงประเทศ 23 38 
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117 นำงสำวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล 31 3 ครู ศศ.บ. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล ภำษำต่ำงประเทศ 21 41 

118 นำงสำวกิติยำ จินดำรัตน์ 31 4 ครู กศ.ม. วิทยำกำรทำงกำรศึกษำและกำรจัดกำร
เรียนรู้ (ภำษำอังกฤษ) 

ภำษำต่ำงประเทศ 20 221 

119 นำงสำวณัฏฐนิช นัดกลิ่น 25 1 ครู ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 88 
120 นำงจรรยำ สุภำพเนตร 51 30 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและกำรนิเทศ ภำษำต่ำงประเทศ 16 30 

121 นำงสำวทิพยสุดำ ปู่ไทย 48 25 ช ำนำญกำร ค.บ. ครุศำสตร์บัณฑิต ภำษำต่ำงประเทศ 22 36 

122 นำงสำวสุกัญญำ โทนทอง 27 3 ครู ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 38 
123 นำงสำวพัชนรินทร์ เชียงพฤก 25 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 48 

124 นำงสำวณัฐมณฑ์ ไกรศิริโสภณ 26 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. กำรสอนภำษำจนีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ ภำษำต่ำงประเทศ 24 20 

125 นำงสำวกนกพลอย ลิโมภำสิทธ์ิ 25 - ครูพิเศษ ค.บ. กำรสอนภำษำจนีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ ภำษำต่ำงประเทศ 24 20 

126 Mr.Dennis George P.Felicino 35 - ครูพิเศษ - กำรสอนภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 - 
127 Miss Grace Salve 28 - ครูพิเศษ - กำรสอนภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 - 

128 Miss Maria Zyrel  Mae E. Tuquib 28 - ครูพิเศษ - กำรสอนภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 20 - 

129 Miss Ji Chen 25 - ครูพิเศษ - กำรสอนภำษำจนีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ ภำษำต่ำงประเทศ 13 - 
130 Miss Xie Dan 24 - ครูพิเศษ - กำรสอนภำษำจนีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ ภำษำต่ำงประเทศ 13 - 

131 Miss Ning Litao 25 - ครูพิเศษ - กำรสอนภำษำจนีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ ภำษำต่ำงประเทศ 12 - 

132 นำยคงพร คงชำตรี 54 31 ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยำกำรศึกษำ แนะแนว 20 20 
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ที ่ ชื่อ-นำมสกลุ อำย ุ อำยุ
รำชกำร 

ต ำแหนง่/วทิย
ฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ สอนกลุม่สำระกำร
เรยีนรู ้

ภำระงำน
สอน(ชม./
สัปดำห ์

จ ำนวน
ชั่วโมงทีเ่ขำ้

รับกำร
พัฒนำ 

133 นำยเจริญพร  จักรไชย 42 2 ครู ศษ.บ. กำรแนะแนว แนะแนว 22 20 

134 นำงสำวกอมำรียะห์ อำแว 34 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. จิตวิทยำและกำรแนะแนว แนะแนว 22 20 

 

 3.2 ข้ำรำชกำร /พนักงำนจ้ำง /ลูกจ้ำง (สนับสนุนกำรสอน) 
ที ่ ชื่อ-นำมสกลุ อำย ุ ต ำแหนง่ วุฒ ิ สำขำ ปฏบิตัิหนำ้ที ่ จ้ำงด้วยเงนิ 

1 นำงณัฎฐำ ขัมพำนนท์ 52 พนักงำนธุรกำร ปวส. กำรตลำด พนักงำนธุรกำร (สำรบรรณ) กรมบัญชีกลำง 
2 นำยอัธพล อำนมณี 31 ธุรกำรโรงเรียน บ.ธ.บ. เทคโนโลยีสำรสนเทศ ธุรกำรโรงเรียน กรมบัญชีกลำง 

3 นำงสำววิภำกร ปำนอ ำไพ 37 เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี บ.ธ.บ. กำรจัดกำรทั่วไป เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี รำยได้สถำนศึกษำ 

4 นำงขจรจิตร หงวนบุญมำก 44 เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ บ.ธ.บ. กำรจัดกำรทั่วไป เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ รำยได้สถำนศึกษำ 
5 นำงสำวกำญจน์สุดำ สำมลือนำม 33 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน ปวส. กำรบัญชี เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนกิจกำร

นักเรียน 
รำยได้สถำนศึกษำ 

6 นำงสำวเกวลี มูลจันทร์ 23 เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล ส.บ. สำธำรณสุขศำสตร์ เจ้ำหน้ำท่ีห้องพยำบำล รำยได้สถำนศึกษำ 

7 นำงวัลย์ธนำ สมุทรักษ์ 50 เจ้ำหน้ำท่ีงำนทะเบียน บ.ธ.บ. บริหำรธุรกิจ (กำรเงินกำรธนำคำร) เจ้ำหน้ำท่ีห้องทะเบียน รำยได้สถำนศึกษำ 
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3.3 สรุปจ ำนวนบุคลำกร 

  3.3.1 จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภท/ต ำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ 
ประเภท/ต ำแหน่ง จ ำนวนบุคลำกร (คน) รวม 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
1. ผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ      

- ผู้อ ำนวยกำร   1  1 

- รองผู้อ ำนวยกำร  1 1  2 

รวม  1 2 0 3 

2. สำยงำนกำรสอน      
- ข้ำรำชกำรครู  89 29  118 

- พนักงำนรำชกำร  1   1 

- อัตรำจ้ำง  14 1  15 

รวม  104 30 0 134 
3. สำยงำนสนบัสนนุ      

- ข้ำรำชกำร       

- พนักงำนจ้ำงทั่วไป      

- ลูกจ้ำงประจ ำ 1 1   2 

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว 1 4   5 

รวม 2 5 0 0 7 

รวมทั้งสิน้ 2 110 32 0 144 

3.3.2 จ ำนวนครจู ำแนกตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้
กลุม่สำระกำรเรียนรู ้ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ จ ำนวนชั่วโมงสอนเฉลีย่ชัว่โมง/สปัดำห์ 

ของครภูำยในกลุม่สำระกำรเรยีนรูฯ้ 

ภำษำไทย 13 9.63 23 

คณิตศำสตร์ 16 11.85 19 
วิทยำศำสตร์ 17 12.60 19 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 17 12.60 20 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 7 5.19 22 
ศิลปะ 9 6.66 21 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 25 18.51 18 

ภำษำต่ำงประเทศ 27 20.74 21 
กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 3 2.22 22 

รวมครูผู้สอนทกุกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ 134 100 185 
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4. ข้อมลูนกัเรยีน (ณ วนัที ่10 มิถนุำยน ของปกีำรศกึษำทีร่ำยงำน)  

 จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีกำรศึกษำ  2561 รวม 2,522 คน จ ำแนกตำมระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 

ระดับช้ันเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ม.1 12 235 255 490 40 
ม.2 12 223 283 506 42 
ม.3 11 232 230 462 42 
รวม 35 690 768 1,458 42 
ม.4 9 169 230 399 44 
ม.5 9 135 216 351 39 
ม.6 9 132 182 314 35 
รวม 27 436 628 1,064 39 

รวมทัง้หมด 62 1,126 1,396 2,522 41 

  

จ ำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  0    ชำย 1,126 คน    หญิง 1,396 คน   รวม  จ ำนวน 2,522   คน 

 อัตรำส่วนนักเรียน : ครู  =  19 : 1      เป็นไปตำมเกณฑ์       ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
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5. ขอ้มลูผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนระดบัสถำนศกึษำ ปกีำรศกึษำ 2561 ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

  ภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2561 
กลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ จ ำนวน

นกัเรยีน 
จ ำนวนนกัเรียนที่ไดผ้ลกำรเรียน  ผลกำร

เรียนเฉลี่ย 
S.D นกัเรยีนทีไ่ด ้3 ขึน้ไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จ ำนวน รอ้ยละ 

ภำษำไทย 2,494 691 422 460 278 221 144 206 48 2,470 2.91 1.04 1,573 63.68 
คณิตศำสตร์ 2,494 343 191 283 331 361 362 531 76 2,478 2.22 1.09 817 32.97 
วิทยำศำสตร์ 3,142 531 353 420 452 539 379 353 100 3,127 2.48 1.07 1,304 41.70 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 4,681 860 616 845 710 614 422 475 79 4,621 2.65 1.02 2,321 50.23 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 2,494 1,017 299 236 196 211 201 270 48 2,478 2.95 1.16 1,552 62.63 
ศิลปะ 2,494 1,475 310 240 177 91 66 110 21 2,490 3.43 0.90 2,025 81.33 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 3,043 1,556 452 318 190 183 118 163 39 3,019 3.29 0.98 2,326 77.05 
ภำษำต่ำงประเทศ 2,494 338 204 275 311 355 335 539 131 2,488 2.18 1.14 817 32.84 

รวม 6,811 2,847 3,077 2,645 2,575 2,027 2,647 542 23,171 2.76 1.13 12,735 54.96 
รอ้ยละ 29.39 12.29 13.28 11.42 11.11 8.75 11.42 2.34 100.00  

 

รอ้ยละของนกัเรยีน 
ผลกำรเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 54.96 
ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ถึงค่อนข้ำงดี (2.5) 42.70 
ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 2.34 
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5.1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ ในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับช้ัน 

รำยวิชำ(พื้นฐำน) 
ภำ

ษำ
ไท

ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
ฯ 

ม.1 293 140 612 518 213 292 419 441 

ม.2 344 130 145 523 154 170 330 717 

ม.3 248 153 94 487 216 160 346 643 

รวม 885 423 851 1528 583 622 1095 1801 

ร้อยละ 61.93 
 

29.56 
 

44.23 
 

53.46 
 

40.57 
 

43.26 
 

76.25 
 

75.86 
 ม.4 245 161 319 298 42 317 316 ๐ 

ม.5 193 117 21 363 116 317 326 288 

ม.6 250 116 113 132 76 296 288 237 

รวม 688 394 453 793 234 930 930 525 

ร้อยละ 66.09 
 

37.63 
 

37.66 
 

44.98 
 

22.27 
 

89.42 
 

88.24 
 

81.40 
  

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

63.68
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 ภำคเรยีนที่ 2 ปกีำรศกึษำ 2561 

กลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ จ ำนวน
นกัเรยีน 

จ ำนวนนกัเรยีนทีไ่ดผ้ลกำรเรยีน  ผลกำร
เรยีน
เฉลีย่ 

S.D นกัเรยีนทีไ่ด ้3 ขึน้ไป 

4 3.5 3 2.5 5 1.5 1 0 รวม จ ำนวน รอ้ย
ละ 

ภำษำไทย 2,449 529 346 377 301 294 202 306 60 2,415 2.91 1.10 1,252 51.84 
คณิตศำสตร์ 2,449 346 171 256 313 350 309 613 59 2,417 2.22 1.10 773 31.98 
วิทยำศำสตร์ 3,080 528 337 465 423 416 317 478 78 3,042 2.48 1.09 1,330 43.72 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 4,593 874 471 776 707 632 348 645 81 4,534 2.65 1.06 2,121 46.78 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 2,449 1,273 274 268 117 182 82 191 43 2,430 2.95 1.07 1,815 74.69 
ศิลปะ 3,864 1,890 583 416 267 358 105 187 57 3,863 3.43 0.98 2,889 74.79 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 2,449 1,398 349 206 173 119 65 91 23 2,424 3.29 0.89 1,953 80.57 
ภำษำต่ำงประเทศ 2,449 407 298 349 292 350 228 417 89 2,430 2.18 1.13 1,054 43.37 

รวม 7,245 2,829 3,113 2,593 2,701 1,656 2,928 490 23,555 2.76 1.13 13,187 55.98 
รอ้ยละ 30.76 12.01 13.22 11.01 11.47 7.03 12.43 2.08 100.00  

 

 

 

รอ้ยละของนกัเรยีน 
ผลกำรเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 55.98 
ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำ (1) ถึงค่อนข้ำงดี (2.5 41.94 
ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 2.08 
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5.2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ ในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

ระดับช้ัน 

รำยวิชำ (พื้นฐำน) 
ภำ

ษำ
ไท

ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
ฯ 

ม.1 278 222 630 371 207 352 752 448 

ม.2 205 137 116 493 264 348 691 342 

ม.3 222 140 117 430 223 153 478 320 

รวม 705 499 863 1294 694 853 1921 1110 

ร้อยละ 50.32 
 

35.64 
 

45.66 
 

46.05 
 

49.25 
 

60.75 
 

67.90 
 

78.89 
 ม.4 139 71 332 245 85 374 348 360 

ม.5 182 114 39 388 148 308 315 249 

ม.6 226 90 96 194 127 280 305 234 

รวม 547 274 467 827 360 962 968 843 

ร้อยละ 53.94 
 

26.94 
 

40.54 
 

47.97 
 

35.26 
 

93.76 
 

93.62 
 

82.89 
  

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ 

ในระดับ 3 ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
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99.38
98.99 99.10 99.23

97.95

99.67

97.00

98.00

99.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

5.3) กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

      ปีกำรศึกษำ 2560 – 2561  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 

ผลต่ำง 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 

ภำษำไทย 44.18 57.15 12.97 

คณิตศำสตร์ 31.17 32.17 1.00 

วิทยำศำสตร์ 22.86 42.33 19.47 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 55.38 47.90 -7.49 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 71.25 68.12 -3.13 

ศิลปะ 75.00 77.29 2.28 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 74.24 77.91 3.67 

ภำษำต่ำงประเทศ 30.85 37.85 7.00 

โรงเรียน 50.62 55.09 4.47 
 

5.4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียน  ในระดับดี ขึ้นไป 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2561 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 486 0 3 55 428 483 99.38 

ม.2 493 0 5 287 201 488 98.99 

ม.3 443 0 4 137 302 439 99.10 
รวม 1,422 0 12 479 931 1,410 99.16 

ม.4 392 0 3 54 335 389 99.23 

ม.5 342 0 7 17 318 335 97.95 
ม.6 305 0 1 36 268 304 99.67 

รวม 1,039 0 11 107 921 1,028 98.94 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียน  ในระดับดี ขึ้นไป  

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ภำคเรียนท่ี 1   ปีกำรศึกษำ 2561 
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5.5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียน ในระดับดี ขึ้นไป 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ  2561 

 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 478 1 0 95 382 477 99.79 
ม.2 479 0 4 234 241 475 99.16 
ม.3 440 1 21 187 231 418 95.00 
รวม 1,397 2 25 516 854 1,370 98.07 
ม.4 370 0 2 44 324 368 99.46 
ม.5 335 2 5 25 303 328 97.91 
ม.6 305 0 3 23 279 302 99.02 
รวม 1,010 2 10 92 906 998 98.81 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียน   

ในระดับดี ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6   

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ  2561 
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19 
 

5.6) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 

  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 486 0 1 21 464 485 99.79 
ม.2 493 0 2 70 421 491 99.59 
ม.3 443 0 0 69 374 443 100.00 
รวม 1,422 0 3 160 1,259 1,419 99.79 
ม.4 392 0 2 4 386 390 99.49 
ม.5 342 0 5 11 326 337 98.54 
ม.6 305 0 0 2 303 305 100.00 
รวม 1,039 0 7 17 1,015 1,032 99.33 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2561 

99.79
99.59

100.00

99.49

98.54

100.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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5.7) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 478 1 0 59 418 477 99.79 
ม.2 479 1 2 112 364 476 99.37 
ม.3 440 2 1 174 263 437 99.32 
รวม 1,397 4 3 345 1,045 1,390 99.50 
ม.4 370 0 0 9 361 370 100.00 
ม.5 335 1 4 2 328 330 98.51 
ม.6 305 0 2 8 295 303 99.34 
รวม 1,010 1 6 19 984 1,003 99.31 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ  2561 
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ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

5.8) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

    พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2561 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ในระดับผ่ำนขึ้นไป 

 

สมรรถนะส ำคัญ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับ
ผ่ำน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเย่ียม 

1. ควำมสำมำรถในกำร
ส่ือสำร 441 0 106 272 63 441 100.00 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 441 0 120 231 90 441 100.00 
3. ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ 441 0 90 254 97 441 100.00 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะชีวิต 441 0 90 205 146 441 100.00 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี 441 0 87 266 88 441 100.00 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2561 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  

ในระดับผ่ำนขึ้นไป 
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ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

5.9) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

    พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2561 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในระดับผ่ำนขึ้นไป 

สมรรถนะส ำคัญ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับ
ผ่ำน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่ำน ผ่ำน ดี ดีเย่ียม 

1. ควำมสำมำรถในกำร
ส่ือสำร 305 0 53 145 107 305 100.00 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 305 0 51 150 104 305 100.00 
3. ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ 305 0 31 153 121 305 100.00 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้
ทักษะชีวิต 305 0 22 165 118 305 100.00 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี 305 0 32 135 138 305 100.00 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2561 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ในระดับผ่ำนขึ้นไป 
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6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดบัชำติขัน้พืน้ฐำน (O-NET)    

 ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 3 

     1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 

 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 54.65 55.04 54.42 
คณิตศำสตร์ 28.43 30.28 30.04 
วิทยำศำสตร์ 34.88 36.43 36.10 
ภำษำอังกฤษ 27.00 29.10 29.45 

 

 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
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2) กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560-2561 

 

รำยวิชำ 

คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับระดับประเทศ 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
กำรพัฒนำของ

โรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ภำษำไทย 48.82 54.65 5.83 48.29 54.42 
คณิตศำสตร์ 23.64 28.43 4.79 26.30 30.04 
วิทยำศำสตร์ 31.69 34.88 3.19 32.28 36.10 
ภำษำอังกฤษ 29.00 27.00 -2.00 30.45 29.45 
คะแนนเฉล่ียรวม 33.29 36.24 2.95 32.33 37.50 

 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

ปีกำรศึกษำ 2560 กับ ปีกำรศึกษำ 2561  
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 ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 6 

     1) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 

 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 50.74 48.16 47.31 
คณิตศำสตร์ 30.03 31.04 30.72 
วิทยำศำสตร์ 29.54 30.75 30.51 
สังคมศึกษำ ฯ 36.40 35.48 35.16 
ภำษำอังกฤษ 29.91 31.15 31.41 

 

 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2561  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
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2) กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560-2561 

 

รำยวิชำ 

คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน  คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
กำรพัฒนำ

ของโรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ภำษำไทย 48.58 50.74 2.16 49.25 47.31 
คณิตศำสตร์ 22.17 30.03 7.86 24.53 30.72 
วิทยำศำสตร์ 27.75 29.54 1.79 29.37 30.51 
สังคมศึกษำ ฯ 35.04 36.40 1.36 34.70 35.16 
ภำษำอังกฤษ 26.70 29.91 3.21 28.31 31.41 
คะแนนเฉล่ียรวม 32.05 35.32 3.28 33.23 35.02 

 

 
แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

ปีกำรศึกษำ 2560 กับ ปีกำรศึกษำ 2561 
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7. ขอ้มลูนกัเรยีนด้ำนอืน่ ๆ    
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน(คน) คิดเปน็รอ้ยละ 
1 จ ำนวนนักเรียนมนี้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำม

เกณฑ์ รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีควำมปลอดภัย 
2104 80 

2 จ ำนวนนักเรียนท่ีปลอดจำกปัญหำทำงเพศ ยำเสพติด และส่ิงมอม
เมำ เช่น สุรำ บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

2437 96.63 

3 จ ำนวนนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย/เรียนร่วม 0 0 
4 จ ำนวนนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำร 586 22.28 
5 จ ำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญำเลิศ 0 0 
6 จ ำนวนนักเรียนท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 35 1.38 
7 จ ำนวนนักเรียนท่ีออกกลำงคัน (ปีกำรศึกษำปัจจุบัน) 0 0 
8 จ ำนวนนักเรียนท่ีมีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 0 0 
9 จ ำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ ำช้ัน 2 0.07 
10 จ ำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   

    มัธยมศึกษำตอนต้น 415 89.82 
    มัธยมศึกษำตอนปลำย 302 96.18 

หมำยเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด 

 

8. ขอ้มลูอำคำรสถำนที ่ 

 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน 
1 อำคำรเรียน  7   หลัง 
2 อำคำรประกอบ 14  หลัง 
3 ห้องน้ ำ  8 หลัง 
4 สระว่ำยน้ ำ - 
5 สนำมกีฬำ  11 สนำม 
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9. ขอ้มลูสภำพชมุชนโดยรวม 

  1. สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะต้ังอยู่ภำยในบริเวณพื้นท่ีของโรงเรียนกำรบิน 

ประชำชนประกอบอำชีพท่ีหลำกหลำย เช่น รับรำชกำร ค้ำขำย ท ำไร่ เล้ียงสัตว์และรับจ้ำง สภำพควำมเป็นอยู่

ของนักเรียนมีควำมหลำกหลำยเช่นกัน มีประชำกรประมำณ 10,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนกำรบิน   วัดโพธิ์งำม 

 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ อำชีพหลัก คือ รับรำชกำรทหำร ส่วนใหญ่

นับถือศำสนำพุทธ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บำท จ ำนวนคนเฉล่ียต่อ

ครอบครัว 5 คน 

  3. โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 

                 โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนมีโอกำสของโรงเรียนคือ มีโรงเรียนกำรบินให้กำรสนับสนุน

สถำนท่ี วิทยำกร บริกำรด้ำนควำมปลอดภัย ยำนพำหนะ ท่ีพักอำศัย สำธำรณูปโภค วัดในชุมชนให้กำร

สนับสนุนสถำนท่ีและวิทยำกร  ส่วนโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  ให้กำรสนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 

ในชุมชน  ให้ใช้สถำนท่ีหอประชุม  อำคำรสถำนท่ีจัดกิจกรรมของชุมชน 
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10. โครงสรำ้งหลกัสูตรสถำนศกึษำ 
โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน จัดสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน ดังแสดงในตำรำงดังนี้ 
โครงสรำ้งเวลำเรยีน 

โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน 
 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียน ดังนี้ 

กลุม่สำระกำรเรียนรู/้กจิกรรม 

เวลำเรยีน 

ระดบัมัธยมศกึษำตอนต้น 
ระดบัมัธยมศกึษำตอน

ปลำย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 
กลุม่สำระกำรเรียนรู ้     

ภำษำไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

คณิตศำสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยำศำสตร์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ 
ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศำสตร์ 
ภูมิศำสตร์ 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3 นก.) 
 

160 (4นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 (3นก.) 
 

320 (8 นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 (6นก.) 
 
 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 

ภำษำต่ำงประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลำเรยีนพืน้ฐำน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1640 (41 นก.) 

กิจกรรมพฒันำนกัเรยีน (IS) 120 120 120 360 

รำยวิชำ/กิจกรรมที่ 
สถำนศึกษำจัดเพ่ิมเติม 
ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่ำ 200 ช่ัวโมง 
ไม่น้อยกว่ำ  1,600 

ช่ัวโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด 
ปีละไม่น้อยกว่ำ 1,200 ช่ัวโมง 

รวม 3 ปีไม่น้อยกว่ำ 
3,600 ช่ัวโมง 
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ชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่1 
ภำคเรยีนที่ 1 ภำคเรยีนที่ 2 

รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 
รำยวิชำพืน้ฐำน 

  
รำยวิชำพืน้ฐำน 

  

ท21101 ภำษำไทย 1 1.5 60 ท21102 ภำษำไทย 2 1.5 60 
ค21101 คณิตศำสตร์ 1 1.5 60 ค21102 คณิตศำสตร์ 2 1.5 60 
ว21101 วิทยำศำสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยำศำสตร์ 2 1.5 60 
ว21103 วิทยำกำรค ำนวณ1 1.0 40 ว21104 กำรออกแบบเทคโนโลยี1 1.0 40 
ส21101 สังคมศึกษำ 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษำ 2 1.5 60 
ส21103 ประวัติศำสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศำสตร์ 2 0.5 20 
พ21101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 1.0 40 พ21102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 1.0 40 
ศ21101 ดนตรี 1 1.0 40 ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 
ง21101 กำรงำนอำชีพ 1 0.5 20 ศ21103 นำฏศิลป์ 1 0.5 20 
อ21101 ภำษำอังกฤษ 1 1.5 60 ง21102 กำรงำนอำชีพ 2 1.0 40 
      อ21102 ภำษำอังกฤษ 2 1.5 60 
รวมหนว่ยกำรเรยีนวชิำพืน้ฐำน 11.5 รวมหนว่ยกำรเรยีนวชิำพืน้ฐำน 12.0 
รำยวิชำบงัคับเพิม่เตมิ     รำยวิชำบงัคับเพิม่เตมิ   

 

อ20201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 0.5 20 อ20202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร 2 0.5 20 
ส21231 หน้ำท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส21232 หน้ำท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล   

 

อ21201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 1 0.5 20 อ21202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 0.5 20 
จ21201 ภำษำจีน 1 0.5 20 จ21202 ภำษำจีน 2 0.5 20 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม
มำตรฐำนสำกล 

1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม
มำตรฐำนสำกล 

1.0 

วิชำเลือกเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่ำ 2.0 
นก.) 

2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติม(ไม่น้อยกว่ำ 2.0 นก.) 2.0 80 

รวมหน่วยกำรเรียนท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกำรเรียนท้ังหมด 16.0 
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ชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่2 
ภำคเรยีนที่ 1 ภำคเรยีนที่ 2 

รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 
รำยวิชำพืน้ฐำน 

  
รำยวิชำพืน้ฐำน 

  

ท22101 ภำษำไทย 3 1.5 60 ท22102 ภำษำไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศำสตร์ 3 1.5 60 ค22102 คณิตศำสตร์ 4 1.5 60 
ว22101 วิทยำศำสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยำศำสตร์ 4 1.5 60 
ว22103 วิทยำกำรค ำนวณ2 1.0 40 ว22104 กำรออกแบบเทคโนโลยี2 1.0 40 
ส22101 สังคมศึกษำ 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษำ 4 1.5 60 
ส22103 ประวัติศำสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศำสตร์ 4 0.5 20 
พ22101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 1.0 40 พ22102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 1.0 40 
ศ22101 นำฏศิลป์ 2 1.0 40 ศ22102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง22101 กำรงำนอำชีพ 3 0.5 20 ศ22103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 
อ22101 ภำษำอังกฤษ 3 1.5 60 ง22102 กำรงำนอำชีพ 4 1.0 40 
      อ22102 ภำษำอังกฤษ 4 1.5 60 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 11.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 12.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     
อ20203 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร 3 0.5 20 อ20204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4 0.5 20 
ส22233 หน้ำท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส22234 หน้ำท่ีพลเมือง 4 0.5 20 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับ

เพิ่มเติม 
1.0 

รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     
อ22201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 3 0.5 20 อ22202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 4 0.5 20 
จ22201 ภำษำจีน 3 0.5 20 จ22202 ภำษำจีน 4 0.5 20 
I20201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์
ควำมรู้ 

1.5 60 I20202 กำรส่ือสำรและกำรน ำเสนอ 1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม
มำตรฐำนสำกล 

2.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม
มำตรฐำนสำกล 

2.0 

วิชำเลือกเพิ่มเติม           1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติม           1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกำรเรียนท้ังหมด 16.0 

 
 



32 
 

ชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่3 
ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที่ 2 

รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 
รำยวิชำพืน้ฐำน 

  
รำยวิชำพืน้ฐำน 

  

ท23101 ภำษำไทย 5 1.5 60 ท23102 ภำษำไทย 6 1.5 60 
ค23101 คณิตศำสตร์ 5 1.5 60 ค23102 คณิตศำสตร์ 6 1.5 60 
ว23101 วิทยำศำสตร์5 1.5 60 ว23102 วิทยำศำสตร์ 6 1.5 60 
ว23103 วิทยำกำรค ำนวณ3 1.0 40 ว23104 กำรออกแบบเทคโนโลยี3 1.0 40 
ส23101 สังคมศึกษำ 5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษำ 6 1.5 60 
ส23103 ประวัติศำสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศำสตร์ 6 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 1.0 40 พ23102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 1.0 40 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 3 1.0 40 ศ23102 ดนตรี 3 0.5 20 
ง23101 กำรงำนอำชีพ 5 0.5 20 ศ23103 นำฏศิลป์ 3 0.5 20 
อ23101 ภำษำอังกฤษ 5 1.5 60 ง23102 กำรงำนอำชีพ 6 1.0 40 
      อ23102 ภำษำอังกฤษ 6 1.5 60 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 11.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 12.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     
อ20205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร 5 0.5 20 อ20206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร

ส่ือสำร 6 
0.5 20 

ส23235 หน้ำท่ีพลเมือง 5 0.5 20 ส23236 หน้ำท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     
อ23201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 5 0.5 20 อ23202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 6 0.5 20 
จ23201 ภำษำจีน 5 0.5 20 จ23202 ภำษำจีน 6 0.5 20  

    
 

    
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม
มำตรฐำนสำกล 

1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม
มำตรฐำนสำกล 

1.0 

วิชำเลือกเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่ำ 2.0 นก.) 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติม(ไม่น้อยกว่ำ 2.0 
นก.) 

2.0 80 

รวมหน่วยกำรเรียนท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกำรเรียนท้ังหมด 16.0 
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ชัน้มัธยมศกึษำปทีี ่4 
ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

รำยวชิำ นก. ชม. รำยวชิำ นก. ชม. 
รำยวชิำพื้นฐำน 

  
รำยวชิำพื้นฐำน 

  

ท31101 ภำษำไทย 1 1.0 40 ท31102 ภำษำไทย 2 1.0 40 

ค31101 คณิตศำสตร ์1 1.0 40 ค31102 คณิตศำสตร ์2 1.0 40 

ว31103 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 1.0 40 ว31104 วิทยำศำสตร์กำยภำพ1 (เคมี) 1.0 40 
ว31105 วิทยำกำรค ำนวณ 1 1.0 40 ว31106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 1 1.0 40 

ส31101 สังคมศึกษำ 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษำ 2 1.0 40 

ส31103 ประวัตศิำสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัตศิำสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 0.5 20 

ศ31101 ดนตรี 1 0.5 20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 

อ31101 ภำษำอังกฤษ 1 1.0 20 ง31101 งำนช่ำงพื้นฐำน  0.5 20 
      อ31102 ภำษำอังกฤษ 2 1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     
ว30261 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 0.5 20 อ30202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 0.5 20 

อ30201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 0.5 20 ส30232 หน้ำที่พลเมือง 2 0.5 20 

ส30231 หน้ำที่พลเมือง 1 0.5 20 
 

    
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     

อ31201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 1 1.0 40 อ31202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 
จ31201 ภำษำจีน 1 0.5 20 จ31202 ภำษำจีน 2 0.5 20 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 1.5   รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 1.5   
วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     
ค30201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค30202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 

ว30201 กลศำสตร์ 1 1.5 60 ว30202 กลศำสตร์2 1.5 60 

ว30221 เคมีอนินทรีย์ 1.5 60 ว30222 เคมีวิเครำะห์ 1 0.5 20 
ว30241 ชีววิทยำเบื้องต้น 0.5 20 ว30242 กำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรม 1.5 60 

ว30293 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1* 1.0 40 ว30291 ปฏิบัติกำรเคม ี1* 1.0 40 

ว30247 คณิตศำสตร์และทักษะคอมพิวเตอร์** 1.0 40 ว30248 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ** 1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน 5.5 6.5* รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน 5.5 6.5* 
รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 16.0 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 16.0 
หมำยเหตุ  * หมำยถึง จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  

  

               ** จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ 
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ชั้นมัธยมศกึษำปทีี ่5 

ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 

รำยวิชำพื้นฐำน 
  

รำยวิชำพื้นฐำน 
  

ท32101 ภำษำไทย 3 1.0 40 ท32102 ภำษำไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศำสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศำสตร์ 4 1.0 40 

ว32104 วิทยำศำสตร์กำยภำพ2 (ฟิสิกส์) 1.0 40 ว32106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 2 1.0 40 

ว32105 วิทยำกำรค ำนวณ 2 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษำ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษำ 3 1.0 40 ส32104 ประวัติศำสตร์ 4 0.5 20 

ส32103 ประวัติศำสตร์ 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 0.5 20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 

ศ32101 นำฏศิลป์ 1 0.5 20 ง32102 บ้ำนแสนสุข 0.5 20 

ง32101 งำนเกษตรพื้นฐำน 0.5 20 อ32102 ภำษำอังกฤษ 4 1.0 40 

อ32101 ภำษำอังกฤษ 3 1.0 40   
 

  

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.0 

รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     

อ30203 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 3 0.5 20 อ30204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4 0.5 20 

ส30233 หน้ำที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้ำที่พลเมือง 4 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 

รำยวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล     

อ32201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 อ32202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 

จ32201 ภำษำจีน 2 0.5 20 จ32202 ภำษำจีน 2 0.5 20 

I30201 กำรศึกษำค้นควำ้และสร้ำงองค์ควำมรู้ 1.5 60 I30202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล 3.0   รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล 2.5   

วิชำเลือกเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     

ค30203 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 3 2.0 80 ค30204 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 4 2.0 80 

ว30203 ของแข็ง ของไหล อุณหศำสตร์ 0.5 20 ว30204 คลื่น แสง เสียง 1.5 60 

ว30223 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1.5 60 ว30224 เคมีวิเครำะห์ 2 1.5 60 

ว30243 สรีระและกำรด ำรงชีวิตของพืชดอก 1.5 60 ว30244 กำรรักษำดุลยภำพของร่ำงกำยสัตว1์ 1.5 60 

ว30289 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์พื้นฐำน 1* 1.0 40 ว30294 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 2* 1.0 40 

ว30249 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ** 1.0 40 ว30250 ระบบปฏิบัติกำร ** 1.0 40 

I 30201 กำรศึกษำค้นควำ้ 1*  1.5 60 I 30202 กำรศึกษำค้นควำ้ 1*  1.5 60 

(ว30295 ปฏิบัติกำรแสงและทัศนูปกรณ์)     (ว30284 ปฐพีวิทยำ)     

I 30201 กำรศึกษำค้นควำ้ 1**  1.5 60 I 30201 กำรศึกษำค้นควำ้ 1**  1.5 60 

(ปฏิบัติกำรปัญญำประดิษฐ์ 1)     (ปฏิบัติกำรภำพเสมือน 3 มิติ)     
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน 5.5 6.5* รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน 6.5 7.5* 

รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.5 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.0 

หมำยเหตุ  * หมำยถึง จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  
  

               ** จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ 
  



35 
 

ชั้นมัธยมศกึษำปทีี ่6 

ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

รำยวิชำ นก
. 

ชม. รำยวิชำ นก
. 

ชม. 

รำยวิชำพื้นฐำน 
  

รำยวิชำพื้นฐำน 
  

ท33101 ภำษำไทย 5 1.0 40 ท33102 ภำษำไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศำสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศำสตร์ 6 1.0 40 

ว33103 วิทยำศำสตร์โลก 1.0 40 ว33104 วิทยำศำสตร์ดำรำศำสตร์ 1.0 40 

ว33105 วิทยำกำรค ำนวณ 3 1.0 20 ว33106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 3 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษำ 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษำ 6 1.0 40 

ส33103 ประวัติศำสตร์ 5 0.5 20 ส33104 ประวัติศำสตร์ 6 0.5 20 

พ33101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 0.5 20 

ศ33101 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 ส33102 นำฏศิลป์ 2 0.5 20 

อ33101 ภำษำอังกฤษ 5 1.0 40 ง33101 งำนธุรกิจ 0.5 20 

      อ33102 ภำษำอังกฤษ 6 1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 

รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     

ว30262 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 0.5 20 อ30206 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 6 0.5 20 

อ30205 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 5 0.5 20 ส30236 หน้ำที่พลเมือง 6 0.5 20 

ส30235 หน้ำที่พลเมือง 5 0.5 20       

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 

รำยวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล     

อ33201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 อ33202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 

จ33201 ภำษำจีน 2 0.5 20 จ33202 ภำษำจีน 2 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติม
มำตรฐำนสำกล 

1.5   

วิชำเลือกเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน     

ค30205 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 5 2.0 80 ค30206 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม 6 2.0 80 

ว30205 ไฟฟ้ำ แม่เหล็ก 1.5 60 ว30206 ฟิสิกส์ยุคใหม ่ 1.5 60 

ว30225 เคมีอินทรีย์ 1.5 60 ว30226 โครงกำรวิจัยเคมี 1.5 60 

ว30245 กำรรักษำดุลยภำพของร่ำงกำยสัตว2์ 1.5 60 ว30246 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1.5 60 

ว30292 ปฏิบัติกำรเคมี 2* 1.0 40 ว30290 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ยุคใหม่ * 1.0 40 

ว30251 กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์** 1.0 40 ว30252 เว็บดำต้ำเบส** 1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติมตำมแผนกำรเรียน 6.5 7.5
* 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติมตำมแผนกำร
เรียน 

6.5 7.5
* 

รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.0 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.0 

หมำยเหตุ  * หมำยถึง จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  
  

               ** จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ 
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ชั้นมัธยมศกึษำปทีี ่4 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 

รำยวิชำพื้นฐำน    รำยวิชำพื้นฐำน    
ท31101 ภำษำไทย 1 1.0 40 ท31102 ภำษำไทย 2 1.0 40 
ค31103 คณิตศำสตร์ 1 1.0 40 ค31104 คณิตศำสตร์ 2 1.0 40 
ว31103 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 1.0 40 ว31104 วิทยำศำสตร์กำยภำพ1 (เคมี) 1.0 40 
ว31105 วิทยำกำรค ำนวณ 1 1.0 40 ว31106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 1 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษำ 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษำ 2 1.0 40 
ส31103 ประวัติศำสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศำสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี 1 0.5 20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 
อ31101 ภำษำอังกฤษ 1 1.0 40 ง31101 งำนช่ำงพื้นฐำน 0.5 20 
      อ31102 ภำษำอังกฤษ 2 1.0 40 

รวมหนว่ยกำรเรยีนวิชำพืน้ฐำน 7.5 รวมหนว่ยกำรเรยีนวิชำพืน้ฐำน 8.0 

รำยวิชำบงัคับเพิม่เตมิ     รำยวิชำบงัคับเพิม่เตมิ     
ว30261 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 0.5 20 อ30202 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 2 0.5 20 
อ30201 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 1 0.5 20 ส30232 หน้ำที่พลเมือง 2 0.5 20 
ส30231 หน้ำที่พลเมือง 1 0.5 20      

รวมหนว่ยกำรเรยีนวิชำบงัคับเพิม่เตมิ 1.5 รวมหนว่ยกำรเรยีนวิชำบงัคับเพิม่เตมิ 1.0 

รำยวิชำเพิม่เตมิมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิม่เตมิมำตรฐำนสำกล     
อ31201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 1 1.0 40 อ31202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 
จ31201 ภำษำจีน 1 0.5 20 จ31202 ภำษำจีน 2 0.5 20 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเตมิมำตรฐำนสำกล 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเตมิมำตรฐำนสำกล 1.5 

วิชำเลือกเพิม่เตมิตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพิม่เตมิตำมแผนกำรเรียน     
ค30201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1* 2.0 80 ค30202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2* 2.0 80 
วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 
วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/** 2.0 80 
วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำไทย** 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำไทย** 1.0 40 
วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน** 2.0 80 
วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 2.0 80 
1.ภำษำไทย    1.ภำษำไทย     
2.สังคมศึกษำ    2.สังคมศึกษำ     
วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 
1.ศิลปะ    1.ศิลปะ     
2.กำรงำนอำชีพ    2.กำรงำนอำชีพ     
3.สุขศึกษำและพลศึกษำ    3.สุขศึกษำและพลศึกษำ     
รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 

รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 15.5 
* หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ค ำนวณ (เดิม) ** หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ภำษำ (เดิม) *** หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ทั่วไป (เดิม) 
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ชั้นมธัยมศกึษำปีที ่5 
ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 

รำยวิชำพืน้ฐำน 
  

รำยวิชำพืน้ฐำน 
  

ท32101 ภำษำไทย 3 1.0 40 ท32102 ภำษำไทย 4 1.0 40 
ค32103 คณิตศำสตร์ 3 1.0 40 ค32104 คณิตศำสตร์ 4 1.0 40 

ว32104 วิทยำศำสตร์กำยภำพ2 (ฟิสิกส์) 1.0 40 ว32106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 2 1.0 40 
ว32105 วิทยำกำรค ำนวณ 2 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษำ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษำ 3 1.0 40 ส32104 ประวัติศำสตร์ 4 0.5 20 

ส32103 ประวัติศำสตร์ 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 0.5 20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ32101 นำฏศิลป์ 1 0.5 20 ง32102 บ้ำนแสนสุข 0.5 20 

ง32101 งำนเกษตรพื้นฐำน 0.5 20 อ32102 ภำษำอังกฤษ 4 1.0 40 

อ32101 ภำษำอังกฤษ 3 1.0 40   
 

  

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     
อ30203 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 3 0.5 20 อ30204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4 0.5 20 

ส30233 หน้ำที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้ำที่พลเมือง 4 0.5 20 
      ว30287 อุตุนิยมวิทยำ 1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 2.0 

รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     
อ32201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 อ32202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 
จ32201 ภำษำจีน 2 0.5 20 จ32202 ภำษำจีน 2 0.5 20 

I30201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 1.5 60 I30202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 3.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 2.5 
วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     

ค30203 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 3* 2.0 80 ค30204 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 4* 2.0 80 
วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 

วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/** 2.0 80 
วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำไทย** 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำไทย** 1.0 40 
วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน** 2.0 80 

วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 2.0 80 
1.ภำษำไทย 

 
  1.ภำษำไทย     

2.สังคมศึกษำ 
 

  2.สังคมศึกษำ     

วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 
1.ศิลปะ 

 
  1.ศิลปะ     

2.กำรงำนอำชีพ 
 

  2.กำรงำนอำชีพ     

3.สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

  3.สุขศึกษำและพลศึกษำ     
รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 

รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.0 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 16.5 

* หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ค ำนวณ (เดิม) ** หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ภำษำ (เดิม) *** หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์
ทั่วไป (เดิม) 
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ชั้นมธัยมศกึษำปีที ่6 
ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 

รำยวิชำพืน้ฐำน 
  

รำยวิชำพืน้ฐำน 
  

ท33101 ภำษำไทย 5 1.0 40 ท33102 ภำษำไทย 6 1.0 40 
ค33103 คณิตศำสตร์ 5 1.0 40 ค33104 คณิตศำสตร์ 6 1.0 40 

ว33103 วิทยำศำสตร์โลก 1.0 40 ว33104 วิทยำศำสตร์ดำรำศำสตร์ 1.0 40 
ว33105 วิทยำกำรค ำนวณ 3 1.0 40 ว33106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 3 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษำ 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษำ 6 1.0 40 

ส33103 ประวัติศำสตร์ 5 0.5 20 ส33104 ประวัติศำสตร์ 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 0.5 20 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 ส33102 นำฏศิลป์ 2 0.5 20 

อ33101 ภำษำอังกฤษ 5 1.0 40 ง33101 งำนธุรกิจ 0.5 20 

    
 

อ33102 ภำษำอังกฤษ 6 1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     
ว30262 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 0.5 20 อ30206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 6 0.5 20 

อ30205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 5 0.5 20 ส30236 หน้ำที่พลเมือง 6 0.5 20 
ส30235 หน้ำที่พลเมือง 5 0.5 20       

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 

รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     
อ33201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 อ33202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 
จ33201 ภำษำจีน 2 0.5 20 จ33202 ภำษำจีน 2 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 1.5 
วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     
ค30205 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5* 2.0 80 ค30206 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6* 2.0 80 

วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 
วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/** 2.0 80 

วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำไทย** 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำไทย** 1.0 40 
วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน** 2.0 80 
วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 2.0 80 

1.ภำษำไทย 
 

  1.ภำษำไทย     
2.สังคมศึกษำ 

 
  2.สังคมศึกษำ     

วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 

1.ศิลปะ 
 

  1.ศิลปะ     
2.กำรงำนอำชีพ 

 
  2.กำรงำนอำชีพ     

3.สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

  3.สุขศึกษำและพลศึกษำ     

รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 
รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 15.5 

* หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ค ำนวณ (เดิม) ** หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ภำษำ (เดิม) *** หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์
ทั่วไป (เดิม) 
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11. แหลง่เรยีนรู ้ภมูปิญัญำทอ้งถิน่ 

11.1 ห้องสมุด 

ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนำด 448 ตำรำงเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ ำนวน 11,000 เล่ม มีวำรสำร/

หนังสือพิมพ์ ให้บริกำรจ ำนวน 2  ฉบับ/วัน กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม-คืน ใช้ระบบ School ICT มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์ให้บริกำรสืบค้นเทคโนโลยีสำรสนเทศในห้องสมุด จ ำนวน 8 เครื่อง มีจ ำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด 

(ในปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน) เฉล่ีย 250 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 9.91 ของนักเรียนท้ังหมด มีกำรให้บริกำร

ห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมำใช้บริกำร เฉล่ีย 30 คน ต่อปี  

11.2 ห้องปฏิบัติกำร มีท้ังหมด 48  ห้อง จ ำแนกเป็น 

1) ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ จ ำนวน  13  ห้อง 

2) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  7 ห้อง 

3) ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ จ ำนวน  14  ห้อง 

4) ห้องสืบค้น จ ำนวน 2  ห้อง 

5) ห้องคหกรรม 2 ห้อง 

6) ห้องอุตสำหกรรม 2 ห้อง 

7) ห้องเกษตรกรรม 2 

8) ห้องธุรกิจกำรขำยกำรตลำด 1 

9) ห้องศูนย์กำรงำนพื้นฐำนอำชีพ 1 

10) ห้องฝึกซ้อมดนตรี นำฎศิลป์ 1 

11) ห้องศิลปะ 3 ห้อง 

11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีท้ังหมด จ ำนวน 384 เครื่อง จ ำแนกเป็น 

1) ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน  247 เครื่อง 

2) ใช้เพื่อให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 137 เครื่อง 

โดยมีจ ำนวนนักเรียนท่ีใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต (ในปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน) 

  เฉล่ีย 600 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 23.79 ของนักเรียนท้ังหมด 

3) ใช้เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ส ำนักงำน) จ ำนวน 45 เครื่องและ  

โน้ตบุ๊ค 35 เครื่อง 
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11.4 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู ้ สถิตกิำรใช้
จ ำนวนครัง้/ป ี

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
1 ห้องกำรเรียนรู้อำเซียน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม อำคำร 1 

ห้อง 1013 
20  

2 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม อำคำร 7 ห้อง 718 20  
3 ห้องจริยธรรม   อำคำร 7 ห้อง 738  20  
4 ลำนธรรม ( นั่งสมำธิ) อำคำร 6 10  
5 ห้องสมุดโรงเรียน 10  
6 มุมแบ่งปัน(Sharing Corner) จัดกิจกรรม Let’s Get Cooking เรียนรู้กำรท ำอำหำร

เพื่อสุขภำพ ส ำหรับนักเรียนชุมนุม D-Idea และผู้ท่ีสนใจ 
20  

7 สวนสวยกินได้..เรียนรู้กำรปลูกพืชผักสวนครัว กำรออกแบบแปลงผักให้สวยงำม 
ประโยชน์ และกำรท ำงำนร่วมกัน ของนักเรียนช้ัน ม.2 

10  

8 ครัวฐำนบิน ฝึกทักษะอำชีพด้ำนกำรท ำอำหำรและกำรมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 10  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
1 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 50  
2 ห้องปฏิบัติกำรนิวตัน  200  
3 ห้องปฏิบัติกำรฟำรำเดย์ 200  
4 ห้องปฏิบัติกำรคำเวดิช 200  
5 ห้องปฏิบัติกำรเบอซีเลียส 200  
6 ห้องศูนย์วิทยำศำสตร์ยูเรก้ำ 200  
7 ห้องปฏิบัติกำรเมนเดล 200  
8 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์อำคำรค้นวิชชำ 100  
9 ห้องปฏิบัติกำรกำลิเลโอ 200  
10 ห้องปฏิบัติกำรอำคีมีดีส 200  
11 ห้องปฏิบัติกำรชำร์ลดำร์วิน 200  
12 ห้องปฏิบัติกำรเอดิสัน 200  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
1 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อำคำร 4 ห้อง 418 25 
2 ห้องศูนย์ภูมิปัญญำไทยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อำคำร 4 ห้อง 411 20 
3 ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 10 
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ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู ้ สถิตกิำรใช้
จ ำนวนครัง้/ป ี

4 กิจกรรม “ย้อนรอยบพุเพ ฮำเฮวิถีไทย สุขใจวิถีพุทธ” เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ 1 
5 ตลำดนัดฝึกหัดขำย ของนักเรียน ศึกษำกำรสร้ำงอำชีพและหำรำยได้ 20 
6 ป้ำยนิเทศหลักภำษำไทย อำคำร 4 20 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
1 อำคำรพระธรรมปริยัติเวที 122  
2 อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ 30  
3 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 32  
4 ห้องศูนย์ศิลปะ 60  
5 ห้องอินเตอร์เนต (อำคำร 3) 10  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
1 ห้องศูนย์กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ห้อง 521 40 
2 ห้องศูนย์กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ห้อง 511 50 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
1 โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 20 
2 ไส้เดือนสร้ำงสรรค์น้อมน ำพอเพียง 20 
3 ห้องศูนย์กำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (ห้อง ฝ501,ห้อง ฝ421) 20 
4 ตลำดนัดฝึกหัดขำย ลำนฝึกงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 20 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
1 นักเรียนร่วมกิจกรรม Christmas Festival ศูนย์กำรเรียนรู้โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 1  
2 นักเรียนร่วมกิจกรรมวัดควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ณ.ห้องประชุม

อำคำรอ ำนวยกำร โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
1  

3 นักเรียนร่วมกิจกรรม ค่ำย English Camp for excellent competencies 
ณ. ห้องประชุมอำคำรอ ำนวยกำร โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

1  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
1 อำคำรพลศึกษำ โรงยิม 250 
2 สนำมฟุตบอล 250 
3 สนำมตะกร้อ 250 
4 สนำมบำสเกตบอล 250 
5 สนำมวอลเล่ย์บอล 250 
6 สนำมฟุตซอล 250 
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 11.5 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู ้ สถิตกิำรใช้

จ ำนวนครัง้/ป ี

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

1 สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยท ำนองสรภัญญะ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 1  

2 ร่วมแสดงแสงสีเสียง วัดพุตะเคียน จังหวัดกำญจนบุรี จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัด

กำญจนบุรี 

1  

3 ทัศนศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ณ มิวเซียมสยำม พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ , วัด

พระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำชวรมหำวิหำร หรือ วัดโพธิ์   จังหวัดกรุเทพมหำนคร 

1  

4 โครงกำร “ค่ำยคนกล้วยไม้ ปลูกต้นกล้ำจิตอำสำ” ณ โรงเรียนบ้ำนองหลุ  อ ำเภอศรี
สวัสด์ิ จังหวัดกำญจนบุรี เรียนรู้กำรท ำประโยชน์เพื่อสังคมและ สำธำรณประโยชน์  

1  

5 กิจกรรมทัศนศึกษำ “เท่ียววัด ชมวัง นั่งตุ๊กตุ๊ก บุกมิวเซี่ยม” ศึกษำแหล่งเรียนรู้วัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลำรำมรำชวรมหำวิหำร , วัดอรุณรำชวรำรำมรำชวรมหำวิหำร ,
พระบรมมหำรำชวัง และพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ 

1  

6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ โรงเรียนกำรบินก ำแพงแสน จัดกิจกรรม “บิดลูกโป่งแฟนซี” 
เพื่อน้องและกำรแสดงบนเวที ได้เรียนรู้กำรใช้ควำมสำมำรถท่ีมีท ำควำมดีเพื่อสังคม 

1  

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

1 วัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี 1  

2 งำนมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 1  

3 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 1 

4 คณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 1  

5 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 2 

6 โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
อ ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

1 

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1 กำรอบรมกำรสอนเรื่อง “กำรสอนวรรณคดีไทย”  

ณ ห้องประชุม 317 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

1 

2 กำรอบรมค่ำยยุววำทศิลป์สัมพันธ์ รุ่นท่ี 27 วัดพระศรีอำรย์ จังหวัดรำชบุรี 1 

3 โครงกำร “ค่ำยคนกล้วยไม้ ปลูกจิตอำสำ” ณ โรงเรียนบ้ำนนองหลุ อ ำเภอศรีสวัสด์ิ  
จังหวัดกำญจนบุรี  เพื่อเสริมสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ ได้งำน ได้เรียนรู้ และได้พฒันำจิตใจ 

1 



43 
 

ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู ้ สถิตกิำรใช้

จ ำนวนครัง้/ป ี

    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
1 ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร 5  
2 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ 5  
3 หอศิลป์วังหน้ำ 5  
4 หอสมุดแห่งชำติ 5  
5 หอสมุด มหำวิทยำลัยศิลปำกร 5  
6 หอสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 4  
7 หอสมุดคณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 4 
8 หอสมุดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
2  

9 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 2  
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
1 โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  1 
2 มหำวิทยำลัยศิลปำกร วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์ 1 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
1 คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน  2 
2 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 1 
3 กข. วิสำหกิจชุมชนสุพรรณบุรี 2 
4 อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2 
5 ศูนย์เรียนรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต ำบลสระพัฒนำ 2 
  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
1 โครงกำร Languages and Culture Enrichment (English & Chinese)  ณ. จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ 
1  

2 นักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งทักษะภำษำจีน ศูนย์เครือข่ำยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศำลำยำในพระสังฆรำชูปถัมภ์ 

1  

   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
1 สระว่ำยน้ ำโรงเรียนกำรบิน 96 
2 สนำมวอลเล่ย์บอลโรงเรียนกำรบิน 144 
3 สนำมแบดมินตันโรงเรียนกำรบิน 20 
4 สนำมกีฬำโรงเรียนศำลำตึกวิทยำ 5 
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11.6 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำกร ท่ีสถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่

คณะครู นักเรียน  

ที ่ ชื่อ-สกุล ใหค้วำมรูเ้รือ่ง จ ำนวนครัง้/ป ี
1 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จ ำกัด Coding   1  
2 วิทยำกรให้ควำมรู้ ในกำรเตรียมตัวสอบ      

O-NET  ระดับช้ัน ม.3 
กำรเตรียมตัวสอบ O-NET   1 

3 วิทยำกรให้ควำมรู้ ในกำรเตรียมตัวสอบ      
O-NET  ระดับช้ัน ม.6 

กำรเตรียมตัวสอบ O-NET   1 

4 นำงสำวสิริพร  รำธี 
Head of Talent Acquisition and Public 
Sector engagement 

ภำษำอังกฤษกับอำชีพ 1 

5 นำงส ำอำงค์  กังวำนทวีทรัพย์ กำรท ำแชมพูจำกธรรมชำติ 2 
6 นำยนรำวุธ  หะยีดอเลำะเงำะ กีฬำซอฟต์บอล 15 

 

12. ผลงำนดเีดน่ในรอบปทีี่ผำ่นมำ 

 12.1 ผลงำนดีเด่น 

ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
สถำนศึกษำ -โล่รำงวัลคุณภำพ แห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้

พื้นฐำน OBECQA : 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
-เกียรติบัตรสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถำนศึกษำพอเพียง 2560” ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
-โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ระดับช้ันมัธยมศึกษำ (1 ต ำบล 
1 โรงเรียนคุณภำพ) 2561 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
-เกียรติบัตรสนับสนุนนักเรียนส่งคลิปวีดีโอ  ผ่ำนกำรคัดเลือก
คลิปวีดีโอสร้ำงสรรค์  “กำรรู้เท่ำทันส่ือ” ระดับจังหวัด ภำยใต้
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำส่ือและสร้ำงแกนน ำในกำร
ขับเคล่ือน  งำนเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรมและสร้ำงภูมิคุ้มกัน   
ทำงสังคม และเป็นตัวแทนเข้ำรับกำรอบรมกำรผลิตคลิปวิดีโอ
ระดับมืออำชีพ ของจังหวัดนครปฐม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
จังหวัดนครปฐม 
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สถำนศึกษำ -เกียรติบัตรจัดท ำส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ไส้เดือนสร้ำงสรรค์  

น้อมน ำพอเพียง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ในรูปแบบ WBI 
(Web-based instruction) ประจ ำปี พ.ศ. 2561  ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
-รำงวัลกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน อย.น้อย  
ระดับดีเย่ียม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
 
ส ำนักงำนสำธำรณสุข 
จังหวัดนครปฐม 

ผู้บริหำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นำงสุปรำณี อยู่ฤกษ์ (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) 
-เกียรติบัตรคณะกรรมกำรจัดงำนชุมนุมยุวกำชำดส่วนภูมิภำค 
(8 ภูมิภำค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร ภำคตะวันตก ประจ ำปี พ.ศ.2561 ของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
-เกียรติบัตรประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร กำรจัดกำร
แข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและ
เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
-เกียรติบัตร“ครูดีไม่มีอบำยมุข”ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
-โล่รำงวัลผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ของ
สมำคมผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) 
-เกียรติบัตร เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรและน ำเสนอผลงำนโรงเรียน
ท่ีได้รับรำงวัล OBECQA งำนนิทรรศกำรและเวทีศักยภำพ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลระดับชำติ (ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก) 
2.นำยคธำ ว่องพัฒนวงศ์ (รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) 
ได้รับหนังสือเชิญเป็นกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกลุ่มกิจกรรม
พัฒนำนักเรียน งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก) กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ระดับช้ัน ม.1-3 และกำรแข่งขัน
กำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อให้บริกำร ระดับช้ัน ม.4-6 

 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
สมำคมผู้บริหำรโรงเรียน
มัธยมศึกษำแห่งประเทศไทย 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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ผู้บริหำร 3.นำงธำรกมล สิทธิบุ่น (รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) 

เกียรติบัตรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  งำน
มหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร และ
เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561 ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

ครู  ได้รับเกียรติบัตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ได้แก่ 
1. นำงวรรณี   สระทองแขม                     
2. นำงสำวนันทิยำ  รักรำษฏร์ 
3. นำงสำวชลธิชำ   ศิริอมรพันธ ์                  
4. นำงนิธินำฏ  ใช้ศรีทอง 
5. นำงสำวสุวรรณนี  จันทนวิสุทธิ์                 
6. นำงสำวศิริพร   เอมสวัสด์ิ 
7. นำยณรงค์   ชูเชิด                              
8. นำงกันตินันท์   สักคุณำ 
9. นำงฐิติชญำ  อยู่เต็มสุข                       
10. นำยสรำยุธ   โภคะสุวรรณ 
11. นำงสำวมยุรัตน์   ต้ังวิชัย                   
12. นำงสำยพิน   ทองจุลย์ 
13. นำงกำญจนำ   ชูเชิด                        
14. นำงสำวคนึง  อ่อนนำน 
15. นำงสำวละเอียด   กังวำนทวีทรัพย์        
16. นำงสำววริกำ  คงควร 
17. นำงสำวทิพยสุดำ  ปู่ไทย                    
18. นำงสำวณัฐฐินันท์   โอสธีรกุล 
รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุข (วันครู) 
1. นำงเติมสิน  นัดกล่ิน 
2. นำยธีระพงษ์  ภุมมำ 
3. นำงสำวกิติยำ  จินดำรัตน์ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 9 
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ครู -นำยระพีภัทร์  ธนำกลูจีรวัฒน์  ได้รับหนังสือเชิญเป็นกรรมกำร

ตัดสินกำรแข่งขันของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ  (ภำค
กลำงและภำคตะวันออก) กิจกรรมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสมระดับชั้น 
ม.1-3 และกำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อให้บริกำร ระดับชั้น 
ม.4-6 
-คณะครูโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ได้รับเกียรติบัตร
คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2561  
1.นำงปำรีญำ ว่องพัฒนวงศ์ และนำงสำววริศรำ เกษนำวำ ได้รับ
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) กิจกรรมกำรประกวดโครงงำนคุณธรรม 
ระดับชั้น ม.1-3  งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ 
(ภำคกลำงและภำคตะวันออก) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 
2.นำยสรำยุธ  โภคะสุวรรณ และนำยอภิชำติ  ทองดอนน้อย ได้รับ
เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญ
ทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2 ) กิจกรรมกำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-6 งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภำคกลำงและภำค
ตะวันออก) 
3.นำงสำยพิน  ทองจุลย์ , นำงปัฐตำ แก้วเกตุมณี, นำงวัลย์ธนำ  
สมุทรักษ์, นำยประณิธำน จรัญญำ , และนำยณัฐพงษ์ แก้วก ำเนิด 
ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 2) กิจกรรมกำรประกวดละคร
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1 -6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 
2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก) 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 



48 
 

ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้

ครู 4.นำงสำยพิน  ทองจลุย์, นำยณัฐวิญญ์  สิรเดชธรำทิพย์ ,     
นำยสพุจน์ ฉำยสิน, นำยภำนุพนัธ์ สำรรัมย์และ            
นำงสำวทิพยสุดำ ปู่ไทย ได้รับเกียรติบัตร ครผูู้สอนนักเรียนได้รับ
รำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมกำรประกวดละคร
ประวัติศำสตร์ ระดับชั้น ม.1-6 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 
2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก)           
5.นำยณรงค์ ชูเชิด, นำยปิยวิทย์ แก้วรักษ์และนำยณัฐกร ทอง
น้อย ได้รับเกียรติบัตร ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรำงวลั เกียรติบัตร
ระดับเหรียญทอง กจิกรรมกำรแข่งขันกำรจัดกำรคำ่ยพักแรม 
ระดับชั้น ม.1-3 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก)  
6.นำงสำวศิริญำ  อยู่สุข ได้รับเกียรติบัตร ครผูู้สอนนักเรียนได้รับ
รำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กจิกรรมกำรแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยควำม (กำรเขียนเรียงควำม)ระดับชั้น ม.4-6 งำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศลิปหัตถกรรมวิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและ
ภำคตะวนัออก)  
7.นำงสำวอทิตำ กิรติรูปครุฑ ,นำยคณำวุฒิ กังวำนเนำวรัตน์ และ
นำยอุกฤษ จันทร์ตรี ได้รับเกียรติบัตร ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรำง
วับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมกำรแข่งขันร ำวง
มำตรฐำน ระดับชัน้ ม.1 – 3 งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 
2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก 
8.นำงสำวขวัญแก้ว มำลัยชัยสทิธิ์ และนำงสำววรรณภำ เรืองศรี 
ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรำงวลัเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน กจิกรรมกำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน 
ระดับชั้น ม.1- 3 งำนมหกรรมควำมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 
2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก) 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำ 
 
 
 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ครู 9. นำยดรันทร  ศศิวัชรำงกูร ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอน
นักเรียนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) 
ระดับช้ัน ม.1- 3 งำนมหกรรมควำมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตถกรรมวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 
2561 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคกลำงและภำคตะวันออก)  
10.นำงสำวสรัญภร  ปรัตคจริยำ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีจิต
วิญญำณแห่งควำมเป็นครู เป็นท่ีศรัทธำ ยกย่อง ยอมรับ ของ
นักเรียนและเพื่อนครู ได้รับรำงวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้
เป็น “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. 2562  
11.นำยภัทรพงษ์  สงวนจีน ครูท่ีปรึกษำผลงำนนักเรียนท่ีได้รับ
กำรคัดเลือกข้อเสนอโครงกำรส่ิงประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ประจ ำ
กำรศึกษำ 2561 ประเภทของผลงำน ควำมปลอดภัยและ
สุขภำพ ช่ือผลงำนเครื่องยกถังน้ ำ  
12.นำยทวีศักดิ์  โชติรัตนภิรมย์ และนำยพีระ นรนิทร์ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
กำรแข่งขันเพื่อสร้ำงสรรค์วิชำกำร ด้ำนโครงสร้ำงด้วยตะเกียบ
ไม้ไผ่ สำยงำนวิศวกรรมโยธำ ครั้งท่ี 1 
13. นำงสำวมยุรัตน์  ต้ังวิชัย และ นำยภัทรพงษ์   สงวนจีน ครู
ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดโครงงำน
ส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์   
14.นำยชัยจุมพล   ปิยศทิพย์ ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันกำร
แข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์(Science Show) ระดับ    
ม.ปลำย งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ(ส่วนภูมิภำค) รำงวัล
ชนะเลิศ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
จังหวัดนครปฐม 
 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม 
 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

นักเรียน  กำรประกวดและกำรแขง่ขนัภำยนอก 
-นำยปรัชญำ ผิวบัวค ำ นักกีฬำเปตอง ชำย จังหวัดนครปฐม 
ได้รับหนังสือขอตัวเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ ครั้งท่ี 46 
รอบคัดเลือกระดับ ภำค 2 “อ่ำงทองเกมส์”   ณ จังหวัด
อ่ำงทอง  
 

 
จังหวัดอ่ำงทอง 
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นักเรียน -นักเรียนได้รับรำงวัล รำงวัลชนะเลิศ คะแนนรวม กีฬำเปตอง
รุ่น มัธยมต้น ชำย กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนประจ ำ
จังหวัด ประจ ำปี 2561 
-นักเรียนได้รับรำงวัล รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬำ
บำสเกตบอล รุ่นอำยุไม่เกิน 18 ปี ชำย  กำรแข่งขันกีฬำ
ระหว่ำงโรงเรียนประจ ำจังหวัดนครปฐม ประจ ำปี 2561 
-นักเรียนได้รับถ้วยรำงวัล รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬำ
เซปักตะกร้อ รุ่น อำยุไม่เกิน 18 ปี หญิง กำรแข่งขันกีฬำ
ระหว่ำงโรงเรียนประจ ำจังหวัดนครปฐม ประจ ำปี 2561 
- ได้รับหนังสือขอตัวบุคลำกรให้เข้ำร่วมกำรแข่งขัน (กีฬำเป
ตอง) กีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งท่ี 35ประจ ำปี 2561 รอบ
คัดเลือกระดับภำค 2 “กำญจนบุรีเกมส์” ณ จังหวัดกำญจนบุรี 
จำกศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม  ได้แก่ 
1.นำยปรัชญำ  ผิวบัวค ำ 
2.นำงสำวนิภำวรรณ  สุวรรณคำม  
3.นำงสำวสุวนันท์ ฟักขำว  
4.นำงสำววรนุช สมำนทรัพย์  
- เด็กชำยวัชรพงษ์  ใจซื่อ เด็กหญิงสุภัค เสียงโสม นักเรียน
ได้รับค ำส่ังแต่งต้ังให้เป็นนักกีฬำจังหวัดนครปฐม เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำแห่งชำติ ครั้งท่ี 40 “นครสวรรค์
ศึกษำเกมส์” ประจ ำปี 2561  รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 7   ณ 
จังหวัดกำญจนบุรี  
-เด็กชำยวรชิต เจริญกิจสมบูรณ์ ได้รับรำงวัล รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 กำรแข่งขันกีฬำขี่ม้ำมำรำธอน รุ่น 60 ประเภทเด่ียว 
ในกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำแห่งชำติ ครั้งท่ี 40 
ประจ ำปี 2562 “นครสวรรค์ศึกษำเกมส์” ณ จ.นครสวรรค์ 
-นำงสำวเยำวลักษณ์ เจริญกิจสมบูรณ์ ได้รับรำงวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันกีฬำขี่ม้ำมำรำธอน 60 กิโลเมตร 
ประเภททีม ในกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำแห่งชำติ ครั้ง
ท่ี 40 ประจ ำปี 2562 “นครสวรรค์ศึกษำเกมส์” ณ จังหวัด
นครสวรรค์ 

จังหวัดนครปฐม 
 
 
จังหวัดนครปฐม 
 
 
จังหวัดนครปฐม 
 
 
จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
จังหวัดนครสวรรค์ 
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นักเรียน -นำงสำวสุภำพร ทองเมืองหลวง และนำยศภุกิจ ทวิำลัย น ำเสนอ 
ผลงำนนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกข้อเสนอโครงกำรสิ่งประดิษฐ์
แนวคิดใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ประเภทของผลงำน ควำม
ปลอดภัยและสุขภำพ ชื่อผลงำน เครื่องยกถังน้ ำ 
-ได้รับเหรียญรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กำรแข่งขันเพื่อ
สร้ำงสรรค์วิชำกำร ด้ำนโครงสร้ำงด้วยตะเกียบไม้ไผ่ สำยงำน
วิศวกรรมโยธำครั้งท่ี 1 ได้แก่ 1. นำยธนวัฒน์  แหวนวิเศษ 
2.นำยอภินันท์ วำจำชอบ 
3.นำยกิติพงศ์  อยู่ศักดิ์ 
-น ำเสนอผลงำนท่ีได้รับกำรประกำศเป็นโรงเรียนท่ีผ่ำนกำร
คัดเลือกคลิปวีดีโอสร้ำงสรรค์ หัวข้อ “กำรรู้เท่ำทันส่ือ” ทีมท่ี 2 
ช่ือเรื่อง Share shade ในจ ำนวน 3 ทีม ของส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และเป็นตัวแทนเข้ำรับกำรอบรม
กำรผลิตคลิปวีดีโอระดับมืออำชีพ  ได้แก่ 
1. นำยปกรณ์ จุ้ยโหมด  
2. นำงสำวอริสำ โพธิ์ทอง  
3. นำงสำวสุทธิดำ นำมเสนำะ  
4. นำงสำวจินต์จุฑำ  จงมโนประเสริฐ 
5. นำงสำวณัฐชำนันท์ ทองดอนจุย 
6. นำงสำวเมธำพร  โสมภีร์ 
-ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กำรแข่งขัน “เขียน
โปรแกรมควบคุม กำรท ำงำนของหุ่นยนต์ Ozobot”  กิจกรรม
งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2561  มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม  ได้แก่  
1. นำยชนม์ธนวัฒน์  แก้วกัณฑ์ 
2. นำยสิทธิพงศ์  จงรุ่งส ำรำญ 
-ได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันเขียนโปรแกรมภำษำซี 
กิจกรรมงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2561 มหำวิทยำลัย
รำชภัฎนครปฐม  ได้แก่ 
1. นำยธัชภูมิ  เผ่ำนิ่ม 
2. นำยถิรวัฒน์   พงศะทัตกิจ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 
 
มหำวิทยำเทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัด
นครปฐม   
 
 
ส ำนักงำนวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม   
 
 
 
 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม   
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นักเรียน -ได้รับรำงวัลชนะเลิศ โครงงำนฟิสิกส์อุตสำหกรรมสู่ชุมชน  
ระดับ ม.ปลำย  กิจกรรมงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 
2561 มหำวิทยำลัยรำชภัฎนครปฐม  ได้แก่ 
1.นำยศิวกร  บัวพำ 
2.นำยณัฐพล  จันทจิตร์ 
3. นำงสำวภำสินี  เมืองนก 
-ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมช่ัน 
กิจกรรมงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2561 มหำวิทยำลัย
รำชภัฎนครปฐม  ได้แก่   
1. นำยพรรณพล  แสงอุไรประเสริฐ 
2. นำยจิรวศิน  เนตรเอี่ยม 
3. นำงสำวชลธิชำ  ล้ิมเจริญ 
-ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  กำรประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ 
ระดับ ม.ปลำย กิจกรรมงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 
2561 มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนครศรีอยุธยำ ได้แก่  
1. นำยอภิรำม  แสงข ำ 
2. นำยพิทักษ์  เช้ือแม้นพงศ์ 
3. นำยชัยธวัตร  แซ่ล้ี 
-ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันขยำยพันธ์พืช
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  งำนเกษตรก ำแพงแสน ประจ ำปี 
พ.ศ. 2561  ได้แก่   
1. เด็กชำยกรฎ  จันทรประทับ 
2.เด็กชำยสุรพัฒน์   ช่ืนข ำ 
3.เด็กชำยจักรภัทร  สีละชำติ  
 -ได้รับรำงวัลในกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร  รอบแรกระดับ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2562  วิชำคณิตศำสตร์  
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 9 ได้แก่ 
รำงวัลเหรียญทอง   
1. เด็กชำยจตุพร  สกุลพรำหมณ์            
2. เด็กชำยพงศ์ปณต  ซูดหอม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม   
 
 
 
 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม   
 
 
 
 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
พระนครศรีอยุธยำ 
 
 
 
 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
วิทยำเขตก ำแพงแสน 
 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
 



53 
 

ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้

นักเรียน -ได้รับรำงวัลในกำรสอบแข่งขันทำงวิชำกำร  รอบแรกระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2562  วิชำคณิตศำสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 9 ได้แก่  รำงวัลเหรียญเงิน   
1. นำยกิตตินันท์  สงพรมทิพย์               
2. เด็กหญิงชนสรณ์   ทองดอนใหม่ 
3. นำยสรวิทญ์   ทองดอนอ ำ  
 รำงวัลเหรียญทองแดง  
1. เด็กชำยปริตต์   รุ่งเรือง                    
2. นำยพัฒนภูมิ   ทองเช้ือ                      
3. เด็กชำยมนัสวิน  พิพัฒน์ธนกุล            
4. เด็กชำยรำชศักดิ์   ด่วนเครือ              
5. นำยศิริชัย  ใจบุญ                           
6. เด็กชำยอภิรักษ์  จันทำ 
ไดร้บัรำงวลัในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหตัถกรรม
วชิำกำรและเทคโนโลยขีองนกัเรยีน ปกีำรศกึษำ 2561 
ระดบัชำติ (ภมูภิำคภำคกลำงและภำคตะวนัออก)       
 -ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง (รองชนะเลิศ 
อันดับ 1) กิจกรรมกำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ระดับช้ัน ม.
1- 3 ได้แก่ 
1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรัพย์ประสม          
2. เด็กหญิงชนิกำนต์  โตทัพ 
3. เด็กหญิงปริยำภัทร  พวงสร้อย               
4. เด็กหญิงวรำภรณ์   นำคค ำ 
5. เด็กหญิงวัชรภัสร์   เกษม  
-ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
2  กิจกรรมกำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science 
Show) ระดับช้ัน ม.4-ม.6 ได้แก่ 
1.นำยชัยธวัช  แซ่ล้ี 
2.นำยพิทักษ์  เย่ือแม้นพงศ์  
3. นำยอภิรำม  แสงข ำ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
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นักเรียน -ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
2 กิจกรรม กำรประกวดละครคุณธรรม ระดับช้ัน ม.1- ม.6  
ได้แก่ 
1. นำยจิรวัฒน์   ใจหลัก                   
2. นำยจิรำนุวัฒน์   เจเถ่ือน 
3. นำยณัฐนันท์   เทียนดอนไพร      
4. นำยธนณัฐ   ทองเต่ำอินทร์ 
5. นำยธนวัฒน์   แหวนวิเศษ       
6. นำยธนะพงษ์   บุญธรรม 
7. นำยธนำกร    จ้อยร่อย        
8. นำงสำวปริฉัตร   กองเกตุใหญ่ 
9. นำยพันธกร    ผิวเผือด     
10. นำยภัทรพงศ์  รัชตะนำวิน 
11. นำงสำวมุกดำ   ใจตรง                 
12. นำงสำวรจนำ   อรชร 
13. นำงสำวรัดเกล้ำ   แสนหำญ           
14. นำยรำเมศวร์    โอฬำรพัฒนพงศ์ 
15. นำยวรวุฒิ    ป้อมสุวรรณ 
- ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
ประกวดละครประวัติศำสตร์ ระดับช้ัน ม.1-6 ได้แก่ 
1. นำยฉันทพัฒน์   แสนช่ืนสกุล                 
2. นำงสำวญำณิน   ทองห่อ 
3. นำยณัฐวุฒิ   ดอนจ๋ิวไพร                      
4. นำงสำวธนัตดำ    เอกเผ่ำพันธุ์ 
5. นำงสำวธนำรีย์  เอกเผ่ำพันธุ์                 
6. นำยธรรมศักดิ์   ค ำวัตร์ 
7. นำยธิทเดช    สระทองอุ่น                     
8. นำยนรำพงษ์   วสุวิวัฒน ์
9. นำยนฤพนธ์    มำลัย 
10. นำยปวริศร์  จิรพัฒน์ด ำรงกุล 
11. นำยพัฒนพงษ์   ผิวข ำ                       

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
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นักเรียน 12. นำยภัควัฒน์  วงศ์ประเสริฐ                 
13. นำยภัทรกฤต   อร่ำมศรี                    
14. นำยยศวริศ   ปำนเสียง 
15. นำยศุภเชษฐ์   รื่นนุสำร                      
16. นำงสำวอัจจิมำ   สีโสภำ 
17. นำงสำวอำทิตยำ    เอกปัชชำ               
18. นำยอำรักษ์   แม่นหมำย 
19. นำงสำวเปรมจิรำ   อินทร์แสง               
20. นำยแทนตะวัน   ปำนดียิ่ง 
- ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำร
แข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม  ระดับช้ัน ม.1- 3 ได้แก่ 
1. เด็กชำยตระกูล  ทองแพง                       
2. เด็กชำยพัฒนภูมิ  ทองเช้ือ 
3. เด็กชำยวรปรัชญ์  พิพัฒพลกำย                
4. นำยวรพล  ทรัพย์วัฒนไพศำล 
5. นำยศิริชัย  ใจบุญ                                
6. เด็กชำยศุภกร  แซ่ตัน 
7. เด็กชำยสหพล  ลีลำ                             
8. เด็กชำยเพชรปำนศักดิ์  ทับทอง 
- เด็กหญิง พิชญธิดำ ทองเช้ือ  ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม (กำรเขียน
เรียงควำม)  ระดับช้ัน ม.4- 6  
-ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมกำรแข่งขัน
ร ำวงมำตรฐำนระดับช้ัน 
 ม.1- 3 ได้แก่ 
1. เด็กหญิงจอมสุดำ  สิงกรณ์                    
2. เด็กชำยชญำนนท์  เสียงสมใจ 
3. เด็กหญิงณัฎฐวรรณ   สำยทอง 
4. เด็กชำยณัฐชนน  สืบทรัพย์ 
5. นำงสำวปภำวรินท์  จงฤำชำ                  
6. เด็กหญิงพัชญำนันต์   ดอนจันทร์ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   

 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
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นักเรียน 7. เด็กชำยรติกร  แดงชอบกจิ                    
8. เด็กชำยเทพพทิักษ์   พระแทน่ 
-ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กจิกรรมกำรประกวด
ยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ระดับชัน้ ม.1- 3 ได้แก ่
  1. เด็กหญิงกัลยพร  ตันวัฒนเสร ี
  2. เด็กหญิงฉัตรวรุญ  บุญสี 
  3. เด็กหญิงพิชญ์ชำ  สำรสุวรรณ 
-ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กจิกรรมกำรประกวด
แปรรูปอำหำร  ระดับชัน้ ม.1- 3 ได้แก ่
   1. เด็กหญิงฐิติวรดำ  ชนะเกตุ 
   2. เด็กหญิงปรำณปริยำ  มีค ำ 
   3. เด็กหญิงปำณเกษ  วรมำล ี
-นักเรียนได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
กำรแข่งขันประติมำกรรม   ระดับชัน้ ม.1- 3 ได้แก ่
   1. เด็กชำยนธกรณ์  สทิธิบุ่น 
   2. เด็กหญิงปริณดำ  จงสถำพรยิ่ง 
   3. เด็กชำยศุภกร  ปรำงค์ธวัช 
-นำยธนำกร  ทองดอนเหมือน  ได้รับรำงวลั เกียรติบัตรระดับ
เหรียญทองแดง กิจกรรมกำรแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเลก็   ระดับชัน้ 
ม.4- 6  
-ได้รับรำงวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมกำร
ประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)   
ระดับชั้น ม.1- 3 ได้แก่  
   1. เด็กชำยชัยณุวัฒน์  จิตระกลู                
   2. เด็กชำยชินวัตร  ยินดี 
   3. เด็กหญิงณัฐธิดำ  บุญจันทร ์                
   4. เด็กชำยธนธรณ์  พูพวงจันทร ์
   5. เด็กชำยนันทกฤษฐ ์ แก้วเกตุมณี           
   6. เด็กชำยพงศกร  ปุริมำเต 
   7. เด็กชำยพรศกัด์ิ  เจริญอดิศัย               
   8. เด็กชำยวิทวสั  ชูเนตร 
   9. เด็กชำยศิลป์ชัย  โพธิท์อง 

 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   

 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   

 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   

 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร   
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12.2 โครงกำร/กิจกรรมพิเศษ ท่ีด ำเนินกำรตำมนโยบำยชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้น                  

แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ฯลฯ ได้แก่ 

- โครงกำรงำนประชำสัมพันธ์เพื่อกำรศึกษำโรงเรยีนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

- โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน 

- โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรงำนท่ัวไป 

- โครงกำรพัฒนำปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 

- โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

- โครงกำรพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนแผนงำน 

- โครงกำรจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ งำนกำรเงิน 

- โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุให้กลุ่มงำนและกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

 

13. ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในสถำนศกึษำในปีทีผ่่ำนมำ ปกีำรศกึษำ 2560 

สรุปผลกำรประเมนิภำพรวม 
 

ก ำลังพัฒนำ  ปำนกลำง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำน / ประเดน็พจิำรณำ ระดบัคณุภำพ 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล ยอดเยี่ยม 

จุดเดน่ 

 จุดเด่นด้ำนคุณภำพผู้เรียน ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
สูงขึ้นจำก ปีกำรศึกษำ 2559 ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยสูงกว่ำระดับประเทศ ผลกำรทดสอบระดับชำติ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2559 และสูงกว่ำระดับประเทศ 2 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน มีคุณธรรมจริยธรรม จุดเด่นด้ำนกระบวนกำรบริหำรและ       
กำรจัดกำร มีกำรจัดกำรพัฒนำครูได้อย่ำงหลำกหลำย จัดโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรก ำกับติดตำมและกำรนิเทศอย่ำงท่ัวถึง ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูมีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอ นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ด้ำนระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล โรงเรียนให้ควำมส ำคัญ ต่อระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทุกคนมีควำม
ตระหนักในกำรท่ีจะต้องมีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
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จุดที่ควรพฒันำ 
 เร่งรัดพัฒนำกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนให้มำกยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (O-NET) ให้สูงขึ้นอีกและสูงกว่ำระดับชำติทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยอย่ำง
ต่อเนื่อง สรุปโครงกำร/กิจกรรมให้รวดเร็วทันเวลำ 
แผนพฒันำคณุภำพเพือ่ยกระดบัคุณภำพมำตรฐำนให้สงูขึ้น 
 แผนปฏิบัติกำรท่ี 1 พัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู ้
 แผนปฏิบัติกำรท่ี 2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ 
 แผนปฏิบัติกำรท่ี 3 พัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก 
 แผนปฏิบัติกำรท่ี 4 พัฒนำครูให้เป็นครูมืออำชีพ 
แนวทำงกำรพฒันำสถำนศกึษำในอนำคต 
 1. พัฒนำหลักสูตรให้หลำกหลำยสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ปกครอง ชุมชนมำกขึ้น 
 2. ก ำกับติดตำมนิเทศแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูให้เป็นปัจจุบันและน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไป
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริง 
 3. ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
  3.1 วิทยำกรท้องถิ่น ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  3.2 หน่วยงำนนิเทศจำกภำยนอกท่ีเข้มแข็ง 
14. ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  
(มธัยมศกึษำ) 

น้ ำหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ระดบั 
คุณภำพ 

กลุม่ตวับง่ชีพ้ืน้ฐำน    
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 นักเรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี 10.00 9.86 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.67 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 นักเรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 10.00 9.83 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 นักเรียนคิดเป็น ท ำเป็น 10.00 9.98 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 20.00 8.72 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส ำคัญ 

10.00 9.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

5.00 4.80 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ
และต้นสังกัด 

5.00 4.94 ดีมำก 
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ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  
(มธัยมศกึษำ) 

น้ ำหนกั 
คะแนน 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

ระดบั 
คุณภำพ 

กลุม่ตวับง่ชีอ้ัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

กลุม่ตวับง่ชีม้ำตรกำรสง่เสรมิ    
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของ
สถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน 
รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

คะแนนรวม 100.00 86.80 ดี 
ผลรวมคะแนนประเมินสถำนศึกษำ  86.80 คะแนน มีคุณภำพระดับ ดี 
ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ  รับรอง  ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับกำรรับรอง เนื่องจำก - 
ขอ้เสนอแนะ 
              ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.  2553 
     1) ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ นักเรียนควรได้รับกำรพัฒนำให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น        
ทุกรำยวิชำ โดยกำรจัดซ่อมเสริม นักเรียนท่ีเรียนอ่อนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรทดสอบควำมรู้พื้นฐำนของนักเรียน
เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีข้อมูลร่วมกัน ว่ำนักเรียนต้องกำรพัฒนำเรื่องใดบ้ำง ด ำเนินกำรซ่อมเสริม
อย่ำงเป็นระบบ ทดสอบควำมก้ำวหน้ำของนักเรียนเป็นระยะ จัดใหน้ักเรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง เช่น 
ให้สรุปเนื้อหำเมื่อเรียนจบแต่ละเรื่อง 
     2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สถำนศึกษำควรจัดให้กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นวำระ
ส ำคัญของสถำนศึกษำ เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วม โดยเฉพำะผู้ปกครอง โดยให้ร่วมคิด ร่วมวำงแผน 
ร่วมด ำเนินกำร ร่วมประเมินผล 
              3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ โดยครูควรวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และน ำข้อมูลมำปรับแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) 
มำกยิ่งขึ้น 

    4) ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
           ไม่มี 
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15. กำรน ำผลกำรประเมนิคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำมำใช้ในกำรปรบัปรงุและพฒันำคุณภำพ  
กำรศกึษำอย่ำงตอ่เนือ่ง  
 1. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและวำงแผนกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำมีกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และทุกปีกำรศึกษำ 
มีกำรวัดผลประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย และจัดสอนซ่อมเสริมอย่ำงเป็นระบบ  
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  เปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำมำกขึ้น
ร่วมประเมินผลผลงำนนักเรียน  
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ครูมีกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นและ
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบ  Active  Learning    
 4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  สร้ำงควำมตระหนักให้ทุกคนให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำร  ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมข้ันตอนวงจรคุณภำพ  PDCA และ
โรงเรียนได้จัดท ำห้องประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
16. กำรพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศกึษำตำมแผนปฏิบตักิำรประจ ำปขีองสถำนศกึษำ  

 16.1 กำรบรหิำรจดักำรศกึษำ 

  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ได้จัดแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น 5 กลุ่มบริหำร

แบ่งเป็น กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรท่ัวไป 

กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร/เทคนิคกำรบริหำรแบบวงจรคุณภำพ  (PDCA) ดังนี้ 

 1.  P : PLAN กำรวำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เหมำะสม และสอดคล้อง

กับแผนของพันธกิจ มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำรท่ีก ำหนดไว้ งบประมำณท่ีก ำหนด

เหมำะสม มีกำรเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนด ำเนินกำร 

 2. D : DO  กำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติโครงกำร/กิจกรรม มีกำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำร

ด ำเนินกำร  มีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนด มีกำรประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องมำกน้อยเพียงใด สำมำรถ

ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดหรือไม่ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมงบประมำณหรือไม่ 

 3.  C : CHECK  ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ได้มีกำรก ำหนดวิธีกำร/รูปแบบกำรประเมิน

หรือไม่ มีรูปแบบกำรประเมินเหมำะสมหรือไม่ มีกำรประเมินตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหำ/จุดอ่อนท่ี

พบในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ มีข้อดี/จุดแข็งของกำรด ำเนินกำรหรือไม่ 

 4. A : ACTION น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรก ำกับติดตำม กำรด ำเนินกำรไปปรับปรุงต่อไป มีกำรระดมสมอง

เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ/จุดอ่อนท่ีค้นพบ มีกำรระดมสมองเพื่อหำแนวทำงเสริมข้อดี /จุดแข็งเพิ่มขึ้น มีกำร

น ำผลท่ีได้จำกกำรระดมสมองเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำส ำหรับใช้วำงแผนจัดท ำโครงกำร ในครั้งต่อไป มีกำร

ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีในครั้งต่อไป 
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โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนโรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำฯ สมำคมศิษย์เก่ำมัธยมฐำนบินฯ 

สมำคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ 

รองฯ กลุ่มบริหำรวิชำกำร รองฯ กลุ่มบริหำรงบประมำณฯ รองฯ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล รองฯ กลุ่มบริหำรทั่วไป รองฯ กลุ่มบริหำรกิจกำร  นร. 

กลุม่งำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุม่งำนกลุม่สำระกำรเรยีนรูฯ้ 
 - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ 
ภำษำไทย 
 - กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ 
คณิตศำสต์  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ วิทยำ
ศำตร ์
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ สังคม
ศึกษำ  
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ สุข
ศึกษำฯ 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ ศิลปะ 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯกำร
งำนอำชีพฯ 
-- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
-- กิจกรรมพัฒนำนักเรียน 
- งำนประสำนควำมร่วมมือฯ 
- งำนสนับสนุนวิชำกำรฯ 

กลุม่งำนวดัผล 

   -  งำนประเมินผล,เทียบโอนฯ 

กลุม่งำนทะเบยีน 

   - งำนส ำมะโนนักเรียน 

   - งำนกำรรับนักเรียน 

กลุม่งำนแนะแนวฯ 

กลุม่งำนพฒันำแหล่งเรยีนรู ้

กลุม่งำนพฒันำสือ่ฯ 

กลุม่งำนวจิยัฯ 

กลุม่งำนพฒันำระบบประกัน

คณุภำพฯ 
กลุม่งำนพฒันำหลกัสตูร 

     และนเิทศ 

งำนอ ำนวยกำรและสำรสนเทศ 

กลุม่งำนอ ำนวยกำรฯ 

กลุม่งำนนโยบำยและแผน 

   - งำนจัดท ำค ำของบฯ 

   - งำนจัดท ำแผนพัฒนำฯ 

   - งำนจัดท ำแผนปฏิบัติฯ 

     -  งำนควบคุมและตดิตำมแผนฯ 

กลุม่งำนบรหิำรกำรเงนิ 

   - งำนบัญชี 

   - งำนกำรเงิน 

   - งำนตรวจสอบบัญชี 

   - งำนระดมทรัพยำกรฯ 

กลุม่งำนบรหิำรพสัดฯุ 

    - งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง 

    - งำนทะเบียนครุภัณฑ์ 

    - งำนบัญชีวัสด ุ

    - งำนทะเบียนอำคำรฯ 

      -  งำนติดตำมตรวจสอบ 

           พัสด ุ

กลุม่งำนควบคมุภำยใน 

   - งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำน 

   - งำนควบคุมภำยใน 

     โรงเรียน 

กลุม่งำนอ ำนวยกำรฯ 

กลุม่งำนบคุคล 

  - งำนอ ำนวยกำรและ 

     สำรสนเทศ 

  -  งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 

     สรรหำ บรรจุแต่งตัง้และ 

     ออกจำกรำชกำร 

  -  งำนวินัยและ 

      จรรยำบรรณ 

  -  งำนส่งเสริม 

      ประสิทธิภำพในกำร 

      ปฏิบัติรำชกำร 

กลุม่งำนอ ำนวยกำรฯ 

กลุม่งำนสง่เสริมสนับสนุนฯ 

  - งำนธุรกำร-สำรบรรณ 

  - งำนเลขำฯคณะกรรมกำรฯ 

  - งำนแผนกลุ่มบริหำรทั่วไป 

กลุม่งำนระบบฯสำรสนเทศ 

   - งำนเทคโนโลยีเพ่ือ 

      กำรศึกษำ 

   - งำนพัฒนำเว็ปไซด ์

   - งำนเครือข่ำยข้อมูลฯ 

   - งำนมัลติมีเดีย 

   - งำนโสตทัศนศึกษำ 

   - งำนระบบฐำนข้อมูล 

   - งำนศูนย์เทคโนโลยฯี 

กลุม่งำนประสำนงำนฯ 

   - งำนประสำนหน่วยงำนฯ 

   - งำนชุมชน/โภชนำกำร 

   - งำนสมำคมฯ/มูลนิธฯิ 

กลุม่งำนประชำสมัพนัธ ์

   - งำนวำรสำร/กิจกรรมฯ 

   - งำนเสียงตำมสำย 

กลุม่งำนอำคำรสถำนทีฯ่ 

   - งำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 

   - สร้ำง/ซ่อมบ ำรุง 

   - รักษำควำมปลอดภัย 

   - ซ่อมบ ำรุงภำวะฉุกเฉิน 

   - งำนบริกำรฯและ น้ ำดื่ม 

   - งำนลูกจ้ำงแลยำนพำหนะ 

กลุม่งำนอ ำนวยกำรฯ 

กลุม่งำนสง่เสรมิกจิกำรฯ 

   -งำนเวรประจ ำวัน 

   -งำนรถรับ-ส่งนักเรียน 

   -งำนระบบดูแลช่วยเหลือฯ 

   -งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 

   - งำนคนดศีรีฐำนบิน 

   - งำนธนำคำรโรงเรียน 

กลุม่งำนกิจกรรมนกัเรียน 

   - งำน  TO BE  NUMBER 

      ONE   

   - งำนคณะกรรมกำร 

      นักเรีย 

   - งำนประชำธิปไตย 

   - งำนกิจกรรมหน้ำเสำธงฯ

กลุม่งำนสง่เสรมิควำม

ประพฤตฯิ 

   -งำนป้องกันยำเสพติดฯ 

   -งำนสำรวัตร นักเรียน 

   -งำนปกครองระดับชั้นฯ 

กลุม่งำนสง่เสรมิคณุธรรมฯ 

   - งำนโรงเรียนวิถีพุทธ 

   - งำนธรรมศึกษำ 

   - งำนค่ำยคุณธรรมฯ 

กลุม่งำนสขุภำพอนำมยัฯ 

   - งำนส่งเสริมสุขภำพ 

   - งำนอนำมัยนักเรียน 

   - งำนป้องกันโรคเอดส์ 

ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ 
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16.2 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์จุดมุง่หมำยเพือ่กำรพฒันำ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์
ของสถำนศกึษำ 

วสิัยทัศน ์
 โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  มุ่งสร้ำงคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 

พนัธกจิ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะอย่ำงหลำกหลำย  ในกำรเพิ่มศักยภำพควำมเป็นพลโลก                       

โดยเน้นจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย 
2. พัฒนำและส่งเสริมให้ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะสู่มืออำชีพตำม

มำตรฐำนวิชำชีพและมำตรฐำนสำกล 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
4. พัฒนำและส่งเสริมระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ให้มีประสิทธิภำพโดยเน้นกำรมีส่วน

ร่วมของทุกภำคส่วน 
ยุทธศำสตรแ์ละกลยุทธ ์

ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรยกระดับ
นักเรียนให้มคุีณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและ
มำตรฐำนสำกล  

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำนักเรียนตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
1.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมระบบกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะและ
ศักยภำพควำมเป็นพลโลก  

1.กลุ่มบริหำร
วิชำกำร  

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรมและส ำนึกในควำม
เป็นชำติไทยโดยยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

2.1 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1.กลุ่มบริหำร
วิชำกำร  
2.กลุ่มบริหำรกิจกำร
นักเรียน  

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรยกระดับ
ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
มำตรฐำนสำกล  

3.1 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติได้
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
3.2 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติได้ตำม
มำตรฐำนสำกล  

1.กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล  

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้มีควำมหลำกหลำยตำม
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4.1 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำหลักสูตรของ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  

1.กลุ่มบริหำร
วิชำกำร  
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ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำร 

5.1 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรของสถำนศึกษำโดยยึดหลักกำรมี
ส่วนร่วม 

1.กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
2.กลุ่มงบประมำณ
และแผนงำน 
3.กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 
4.กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
5.กลุ่มบริหำรกิจกำร
นักเรียน 

 
 
จุดมุง่หมำยเพือ่กำรพฒันำ  

 1. นักเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
มำตรฐำนสำกล  

 2. นักเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรมและส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย  โดยใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพและมำตรฐำนสำกล  

4. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีดี มีควำมหลำกหลำย ตำมควำมต้องกำรของนักเรียนและชุมชน   โดยเน้น
ควำมเป็นสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย  

5. โรงเรียนมีระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรตำมโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล (OBECQA)  
อตัลกัษณข์องสถำนศกึษำ  

 มำรยำทดี    มีวินัย  ใจกัลยำณมิตร   จิตอำสำ  

เอกลกัษณ์ของสถำนศกึษำ  

 เลิศรอบด้ำนสำนงำนสู่สำกล 
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สว่นที ่2 

ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ 
 

มำตรฐำนที ่1  คุณภำพผูเ้รยีน 

1. ระดับคุณภำพ :  ยอดเยีย่ม 

2. วธิกีำรพฒันำ  ขอ้มูล  หลกัฐำน  เอกสำรเชงิประจกัษ ์ทีส่นบัสนนุผลกำรประเมนิตนเอง 

         2.1 กิจกรรมกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อระดับคุณภำพ  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน มีกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่องได้ด ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีส ำคัญ คือ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำร

จัดกำรเรียนรู้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล พัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก เน้นคุณธรรม ส ำนึกในควำม

เป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน       

กำรเขียน กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้มีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็น

ตำมหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง  โดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีบูรณำกำรในด้ำน

ทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวนในกระบวนกำรเรียนกำรสอน มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน

รูปแบบ  Active  learning  จัดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  5 เรียนวิชำ IS         

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยได้จัดกิจกรรมรักกำรอ่ำนเสริมสร้ำงคลังปัญญำ กิจกรรมปรับพื้นฐำนกำรอ่ำน 

กำรเขียน กิจกรรมเล่ำเรื่องจำกกำรอ่ำน กำรเขียนบทควำมตำมควำมสนใจ กำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ส่วนกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จัดโครงกำร/กิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ English Camp และโครงกำรเสริม

หลักสูตรอื่นท่ีส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรส่ือสำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์จัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้และโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณและกำรน ำทักษะนี้ไปใช้

ในชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ กิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ กิจกรรมแข่งขันคณิตศำสตร์นำนำชำติ ประเด็นมี

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ                         

ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรท่ีมีกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน 

และมีกำรจัดกิจกรรมเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM Education ประเด็นควำมสำมำรถในกำร

สร้ำงนวัตกรรม  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์เพื่อน ำไปสู่กำรสรุปองค์ควำมรู้และสร้ำงนวัตกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรคิดเลขแบบอินเดีย กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ IS ประเด็นมี

ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำออกแบบ

เทคโนโลยี กำรประเมินผลสมรรถนะส ำคัญในกำรใช้เทคโนโลยี  กำรจัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่ งขัน
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ศิลปหัตถกรรม กำรจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้นข้อมูล  จัดท ำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ติดต้ัง

อินเทอร์เน็ตไร้สำย เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นด้ำนวิชำกำร ประเด็นมีผลสัมฤทธิ์ทำกำรเรียนตำมหลักสูตร

สถำนศึกษำ โรงเรียนจัดท ำหลักสูตรเปิดโอกำสให้นักเรียนได้เลือกเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมอย่ำงหลำกหลำยตำม

ควำมถนัดและควำมสนใจของนักเรียน มีเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัย มีห้องศูนย์กำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ มีกำรจ้ำงครูต่ำงชำติภำษำอังกฤษ ครูฟิลิปปินส์ ครูภำษำจีน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำหำควำมรู้จำก

เจ้ำของภำษำ จัดท ำห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น จัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำร จัดกิจกรรมทบทวนควำมรู้เพื่อ

เตรียมกำรสอบ O-NET มีกำรทบทวนแก้ไขปรับปรุงเอกสำรประกอบกำรสอน จัดกิจกรรมวิเครำะห์ข้อสอบ

เพื่อจัดท ำคลังข้อสอบท่ีมีคุณภำพ กำรจัดท ำวิจัยในช้ันเรียน กำรส่งเสริมนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิ เศษ 

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 สำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อใน

มหำวิทยำลัยของรัฐบำลได้มำกขึ้น  ประเด็นมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะด้ำนนี้และตำมโครงสร้ ำงหลักสูตรตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

จัดบริกำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักอำชีพ แนวโน้มตลำดแรงงำน จัด

ประเมินบุคลิกภำพ บริกำรสำรสนเทศ กำรแนะแนวศึกษำต่อของรุ่นพี่  จัดศึกษำดูงำนเปิดบ้ำนของ

สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ จัดประสบกำรณ์และฝึกทักษะอำชีพในสถำนประกอบกำรและสถำนกำรณ์จ ำลอง เช่น 

ตลำดนัดฝึกหัดขำย มีกำรท ำ MOU ระหว่ำงโรงเรียนกับสถำนประกอบกำรฝึกอำชีพ    

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนดได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี อบรมช้ีแจงวิธีกำรวัดคุณภำพให้กับครูผู้สอนทุกคน  
ด ำเนินกำรปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่ำนิยมท่ีดี ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนท้ังในช้ันเรียนและ
นอกชั้นเรียน มีกำรจัดกิจกรรมคนดีศรีฐำนบินอย่ำงต่อเนื่อง กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มำรยำทดี  
มีวินัย ใจกัลยำณมิตร จิตอำสำ กิจกรรมคนกล้วยไม้ใจอำสำ กิจกรรมเข้ำค่ำยธรรมะ กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรม
วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ กิจกรรมท ำบุญตักบำตรโรงเรียน วันไหว้ครู  วันสุนทรภู่ กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม อบรมนักเรียนหน้ำเสำธง กิจกรรมโฮมรูม ประเด็นมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย มีกำร
จัดท ำหลักสูตรท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อยรักถิ่น จิตอำสำพำเท่ียว ภูมิปัญญำไทยทรงด ำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนวัดโพธิ์งำม 
จัดกิจกรรมเสริมในกำรเรียนกำรสอน กำรแข่งขันในระดับต่ำง ๆ กิจกรรมทัศนศึกษำ ประเด็นยอมรับท่ีจะอยู่
บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสมรรถนะตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้เชิงประจักษ์ กำรจ ำลองสังคม กิจกรรมนักเรียน กิจกรรม
พัฒนำนักเรียน จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำหน้ำท่ีพลเมือง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่  ประเด็นมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ จัด   
กำรเรียนกำรสอนให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย รวมท้ังกำรส่งเสริมสุขภำพกำย จัด
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยนักเรียน กิจกรรมตรวจสุขภำพนักเรียน โดยได้รับควำมร่วมมือจำก
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โรงพยำบำลจันทรุเบกษำ กิจกรรมชุมนุมพยำบำล วันเอดส์โลก ฟันสะอำดเหงือกแข็งแรง อย.น้อย ห้องเรียน  
สีขำว  โครงงำนคุณธรรม กิจกรรมดนตรี  ศิลปะ ชุมนุมต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
 2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  

ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนับสนนุผลกำรประเมนิ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร
ของผู้นักเรียน 
     1. มีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร
และกำรคิดค ำนวณ 
(ระดับดีเลิศ) 
 

1. สรุปผลกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ และเขียนส่ือควำม ปีกำรศึกษำ 2561 
2. ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561                          
3. รำยงำนกิจกรรมตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ ได้
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  
ดังนี้ 

- รำยงำนผลกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET ม.3 และ ม.6  
- ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561  ด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

  - รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรห้องสมุดสู่กำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
  - กิจกรรมเล่ำเรื่องจำกกำรอ่ำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

- กิจกรรมรักกำรอ่ำนเสริมสร้ำงคลังปัญญำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
- ภำพประกอบควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรส่ือสำรของ
นักเรียน ผลงำนนักเรียนในรำยวิชำต่ำงๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม วันภำษำไทยแห่งชำติ “รัตนกวีคู่แผ่นดิน 
รัตนโกสินทร์วันวำน สืบสำนภูมิปัญญำ” ประจ ำปี 2561 
- ปรับพื้นฐำนอ่ำนเขียน เสริมสร้ำงนักเรียนรักกำรอ่ำน (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย) 
- รำยงำนผลกิจกรรมกำรท ำวิจัยในช้ันเรียน (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย) 

4. รำยงำนผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68  
5. รำยงำนผลกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรทดสอบระดับชำติ O-NET  
ม.3 และ ม.6 ประจ ำปี 2561 
6. ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรส่ือสำรของนักเรียน 
ผลงำนนักเรียน  ในรำยวิชำต่ำงๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
7. ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน จำกกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ IS  กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์
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 8. ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน จำกกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี  กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์  
9.รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรของนักเรียนระดับนำนำชำติ 
10.สมุดบันทึกกำรอ่ำนของนักเรียน/ภำพประกอบกำรเล่ำเรื่องจำกกำรอ่ำน 
11.กำรด ำเนินงำนโครงกำรห้องสมุดสู่กำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
12.กิจกรรมกำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ ส่งเสริมกำรอ่ำน 

2. มีควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

กำรวิ เครำะห์ เ ชิง เนื้ อหำ (Content Analysis) จำกกำรศึกษำหลักสูตร
สถำนศึกษำ สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ตลอดจนภำพควำมส ำเร็จกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
คิดวิ เครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และในกำรน ำนักเรียนไปแข่งขัน
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร  
1.รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรคิดวิเครำะห์คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

- กิจกรรมโครงงำนในวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
- กิจกรรมกำรน ำเสนอกำรศึกษำวิชำ IS  
- กิจกรรม Christmas Festival                  
- กิจกรรม ค่ำย English Camp for excellent competencies 
- กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) 
- กำรแข่งขันละครส้ันภำษำอังกฤษ (Skit) 
- กำรแข่งขันพูดภำษำ อังกฤษ (Impromptu Speech) 
- โครงกำร “ค่ำยคนกล้วยไม้ ปลูกต้นกล้ำจิตอำสำ” 
- กิจกรรม “บิดลูกโป่งแฟนซี” 

     - กิจกรรมกำรแข่งขันโครงงำนคุณธรรม 
- กิจกรรมกำรประกวดละครคุณธรรม และ ละครประวัติศำสตร์ 
- กิจกรรมด้ำนทัศนศิลป์ เช่น ประติมำกรรม แข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์  
- กิจกรรมกำรร้องเพลงและแต่งเพลงคุณธรรม 
- กิจกรรมกำรประกวดดนตรี กำรประกวดทำงด้ำนนำฏศิลป์ 
- กิจกรรมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ 
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 - กิจกรรมกำรท ำโครงงำนประเภททดลอง โครงงำนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

- กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ 
- กิจกรรมกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ 

     - กิจกรรมยุววำทศิลป์สัมพันธ์ 
     - กิจกรรมปริศนำสร้ำงสรรค์ วรรณคดีไทย 
2.กำรจัดโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
3.รำยงำนผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ 
4.รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรภำยใน -ภำยนอกสถำนศึกษำของ
นักเรียนท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

3.มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 
(ระดับดีเลิศ) 

1. หลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
2. รำยงำนกิจกรรม IS และกำรน ำเสนอโครงงำน IS ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
3. รำยงำนกิจกรรมตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท่ีได้
ส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของนักเรียน 
4.  แบบรำยงำนและแบบสรุปจ ำนวนนักเรียนท่ีมคีวำมสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม 
5.  รำยงำนกำรเข้ำอบรม สัมมนำและศึกษำดูงำนของครู 
6.  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
7.รำยงำนผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนจำกกำรแข่งขันในกำรสร้ำง
นวัตกรรมใหม่ๆ 
8.ผลงำนนักเรียนจำกกำรเรียนรู้ท่ีใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
9.กำรจัดกิจกรรมแข่งขันวิชำกำร โครงงำนนวัตกรรม 

4.มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1. ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี  
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6  รำยวิชำพื้นฐำน
และเพิ่มเติม รำยวิชำสำระเทคโนโลยีและกำรส่ือสำร และสำระเทคโนโลยี ปี
กำรศึกษำ 2561 ท่ีมีระดับกำรเรียนต้ังแต่ 1.5 ขึ้นไป  
3. รำงวัลกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรต่ำงๆ และรำงวัลจำกกำรแข่งขันงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เช่น นักเรียนได้เข้ำแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถกำรใช้เทคโนโลยี  
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 4. ผลงำนนักเรียนจำกรำยวิชำสำระเทคโนโลยี  และรำยวิชำโครงงำน  รำยวิชำ 

IS ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำร  
7. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นนักเรียน
เป็นส ำคัญ   
 - จัดกำรเรียนรูผำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกตใช
ในชีวิตได้   
 - ใชส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหลงเรียนรท่ีูเอื้อตอกำรเรียนรู   
8. ผลงำนนักเรียนจำกกำรเรียนรู้ท่ีใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 
9. กำรจัดกิจกรรมแข่งขันวิชำกำร โครงงำนส่ิงประดิษฐ์  
10. กำรน ำเสนอโครงงำน IS 

5.มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
(ระดับดี) 
 

1. รำยงำนผลกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ ของนักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 
   ท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป  
2. กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
   ขั้นพื้นฐำนของของนักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 ในระดับผ่ำนขึ้นไป 
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
4. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
5. กำรประเมินอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียนของผู้เรียน 

6. มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน 
และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1. โครงกำร / กิจกรรม กลุ่มงำน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนนักเรียนทำงด้ำนกำรศึกษำและอำชีพ 
2. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรสอนทักษะอำชีพของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะอำชีพ
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
3. แบบประเมินควำมพร้อมนักเรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่อ
งำนอำชีพ 
4. สถิติกำรเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
5. แบบทดสอบค้นคว้ำหำตนเองส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นและ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 



70 
 

ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
 6. แบบทดสอบบุคลิกภำพกับอำชีพ 

7. แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
8. บริกำรสำรสนเทศ ป้ำยนิเทศ เอกสำรเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อสถำบันต่ำง ๆ  
9. ผลงำน ช้ินงำน นวัตกรรมท่ีเกิดจำกกำรเรียนรู้ของนักเรียน อำทิ เช่น 
โครงงำนอำชีพ แบบจ ำลองธุรกิจ ช้ินงำนประดิษฐ์ต่ำง ๆ  กำรปลูกผักแบบไร้
ดิน น้ ำหมักชีวภำพ กำรท ำเมนูอำหำรเพื่อสุขภำพ งำนประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง 
และงำนแกะสลักผลไม้ฯลฯ 
10. ภำพถ่ำยโครงกำร /กิจกรรมและงำนต่ำง ๆ ท่ีส่งเสริมทักษะอำชีพและ
พัฒนำคุณภำพนักเรียน แฟ้มเกียรติบัตร โล่ รำงวัล 
11. แฟ้มสะสมผลงำนนักเรียน  
12. กิจกรรมชุมนุมพัฒนำนกัเรียนตำมศักยภำพ ควำมถนัดนักเรียน  
13. กิจกรรมกำรเลือกชุมนุม ลูกเสือ ต้ำนภัยยำเสพติด 
14. รำยงำนผลกำรแข่งขันโครงงำนอำชีพของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี 
15. รำยงำนกำรติดตำมนักเรียนท่ีศึกษำต่อและกำรจบหลักสูตร 
16. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีส่งเสริมควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน  และ
เจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึ
ประสงค์ของผูเ้รยีน 
1.มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ี
ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
(ระดับยอดเย่ียม)  

 
 
1. ครูผู้สอนประเมินนักเรียนทุกคนท่ีสอนทุกรำยวิชำบันทึกผลลงในโปรแกรม 
SGS สรุปผลกำรประเมินจำกโปรแกรมSGS 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม To be number one 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มบริหำรกิจกำร
นักเรียน 

2.มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย  
(ระดับยอดเย่ียม) 
 
 
 

1. หลักสูตรท้องถิ่นของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
- มัคคุเทศก์น้อยรักถิ่น   
- จิตอำสำพำเท่ียว 
- ภูมิปัญญำไทยทรงด ำ 
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนวัดโพธิ์งำม อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 
 2. กิจกรรม/โครงกำร 
- กิจกรรมตลำดนัดสินค้ำมือสองสู่ควำมพอเพียง  
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ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
 - กิจกรรมตลำดนัดฝึกหัดขำย  

- กิจกรรมสืบสำนภูมิปัญญำ 
- กิจกรรมรดน้ ำขอพร วันสงกรำนต์ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกกรมท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ 
- กิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมมุฑิตำจิต 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.6 
- กิจกรรมอ ำลำสถำบัน ม.6 
- อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรม ยิ้มง่ำย ไหว้สวย 
- กำรแต่งกำยแบบไทย 
- โครงกำรสืบทอดพระรำชปณิธำนสืบสำนกำรแสดงโขนอัจฉริยนำฏกรรมสยำม 
- กิจกรรมภำษำชำติ ปรำชญ์แผ่นดิน เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภำษำไทย
แห่งชำติ 
- กำรประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหำงเครื่อง 
3. กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
- กำรแสดงโขน 
- กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
- กำรแสดงล ำตัด 
- น้ ำพริกกู้ชำติ (วิชำประวัติศำสตร์ ม.2) 
- สมุนไพรดับกล่ิน  (ชุมนุม) 
-  กำรวำดภำพระบำยสี กำรละเล่นไทย (ศิลปะ) 
-  รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำภูมิปัญญำ กำรท ำน้ ำตำลโตนด  
-  รำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรสำนตะกร้ำ ม.5/8 
-   มำรยำทไทย กำรแสดงควำมเคำรพบุคคลต่ำงๆ 
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ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
 4. รำยงำนผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรยีนของแต่ละกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย        
- กิจกรรมกำรแข่งขันมำรยำทไทย 
- กิจกรรมแข่งขันละครประวัติศำสตร์ 
- กิจกรรมกำรแข่งขันเครื่องดนตรีไทย 
- กิจกรรมกำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน 
- กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
- กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
- กิจกรรมขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 
- กิจกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น 
- กิจกรรมกำรแข่งขันบำยศรีสู่ขวัญ 
- กิจกรรมแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง 
- กิจกรรมแข่งขันแกะสลักผลไม้ 
- กิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ 
5. กิจกรรมทัศนศึกษำ  
- ณ วัดโพธิ์ และมิวเซียมสยำม กรุงเทพมหำนคร 
6. กิจกรรมหน้ำเสำธง   
- ร้องเพลงชำติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
7.รำยงำนกิจกรรมกำรเข้ำแถวหน้ำเสำธงเพื่อเสริมสร้ำงควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

3.ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 
 
 

1.รำยงำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลจำกเอกสำรกำรเย่ียมบ้ำน/ SDQ 
2.รำยงำนกำรบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ 
3.รำยงำนกำรติดตำมกำรศึกษำต่อ 
4.รำยงำนผลกำรเลือกชุมนุม 
5.รำยงำนข้อมูลกำรเลือกแผนกำรเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
6.สรุปผลกำรแข่งขันวิชำกำร 
7.สรุปผลกำรเลือกสำระวิชำเพิ่มเติม 

4.มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและ
จิตสังคม 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยนักเรียน 
- กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพนักเรียน 
- กิจกรรมกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 
- กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
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ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
 - กิจกรรมวันเอดส์โลก  

- กิจกรรม  “ฟันสะอำด เหงือกแข็งแรง” 
- กิจกรรม  อย. น้อย 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เย่ียมบ้ำนนักเรียน 
- ระบบคัดกรองนักเรียน 
 3.  โครงกำรห้องเรียนสีขำว 
 4. โครงงำนคุณธรรม 
 5. โครงกำรวันส ำคัญ 
 6. รำยงำนกิจกรรมกีฬำภำยใน- ภำยนอก 
 7. รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรชุมนุมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
 8. รำยงำนกำรคัดกรองนักเรียน /คนพิกำร 

 

 2.3  ผลควำมส ำเรจ็ 

       ผลสมัฤทธิท์ำงวชิำกำรของนกัเรยีน 

          ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ประเด็นควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณของ

นักเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ สำมำรถอ่ำนออกและอ่ำนคล่องตำมมำตรฐำนกำรอ่ำน แต่ละระดับช้ัน สำมำรถเขียน

ส่ือสำรท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษเหมำะสม พัฒนำกำรด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะกำรคิดค ำนวนและ

ทักษะต่ำง ๆ ตำมหลักสูตรจำกพื้นฐำนเดิมอย่ำงต่อเนื่อง มีผลกำรทดสอบระดับชำติของนักเรียน มีพัฒนำกำร

สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีแล้ว ประเด็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย

แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำของนักเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยมสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและ

วิพำกษ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมท้ังสำมำรถแก้ปัญหำและน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำง

เหมำะสม ประเด็นควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมอยู่ในระดับดีเลิศ มีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำร

สร้ำงนวัตกรรม ตลอดจนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมท่ีน ำไปใช้ได้จริง ได้รับรำงวัลเป็นท่ีประจักษ์ท้ังระดับเขต  

ระดับชำติและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณชน ประเด็นควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรส่ือสำรอยู่ในระดับยอดเย่ียม นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยท้ังในและนอกสถำนท่ี เลือกเรียนตำม

ควำมถนัดและควำมสนใจ สำมำรถน ำไปสร้ำงสรรค์ผลงำนจำกกำรเรียนรู้จนสำมำรถส่งเข้ำประกวดได้รับ

รำงวัลท้ังระดับภำคและระดับชำติ ประเด็นมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ อยู่ในระดับดี  

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน และผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) สูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำท่ีแล้ว   

และเมื่อจบกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ได้เรียนต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 สำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีในมหำวิทยำลัยของรัฐบำลและมี

ช่ือเสียงได้เป็นส่วนใหญ่ ประเด็นมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ได้ค้นพบควำมสนใจ และควำมถนัดของตนเอง 

เห็นเส้นทำงชีวิตเพื่อวำงแผนศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  รวมท้ัง

สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในอนำคต     

 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีน 

 ประเด็นมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

นักเรียนมีระเบียบวินัยโดยเฉพำะกำรรักษำกฎระเบียบด้ำนทรงผม และกำรแต่งกำย กำรใส่ถุงเท้ำท่ีเหมือนกัน

ถูกระเบียบของโรงเรียน ท ำให้เป็นท่ีช่ืนชมและยอมรับของชุมชน โดยนักเรียนมีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและมี

ควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นักเรียนมีระเบียบวินัยเป็นท่ีช่ืนชมและยอมรับของชุมชนดังท่ีปรำกฏใน   

อัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่ำ  “มำรยำทดี  มีวินัย  ใจกัลยำณมิตร  จิตอำสำ” ประเด็นมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น

และควำมเป็นไทย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำไทย  เลขไทยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม มี

กำรแต่งกำยสุภำพ มีมำรยำทงำมตำมวัฒนธรรมไทย มีสัมมำคำรวะ ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

และสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น ประเด็นกำรยอมรับท่ีจะอยู่บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย อยู่ในระดับยอด

เยี่ยม นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่บนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลท้ัง เพศ วัย ควำมหลำกหลำยทำงเช้ือชำติ 

ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประเด็นมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม อยู่ในระดับ

ยอดเยี่ยม สำมำรถเรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่ำง ๆ เลือกรับประทำนอำหำรท่ี

สะอำดและมีประโยชน์  นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละหนึ่งประเภท  ยอมรับในกติกำของ

กลุ่มและสังคม 

3. จดุเดน่ จุดที่ควรพฒันำ และแผนกำรพฒันำคณุภำพให้สงูขึน้ 

 3.1 จดุเดน่ 

  1. มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนออก 
เขียนได้ กิจกรรมอ่ำนคล่องเขียนคล่อง นักเรียนอ่ำนหนังสือได้ อ่ำนหนังสือคล่อง รวมทั้งสำมำรถเขียนเพื่อกำร
ส่ือสำรได้ทุกคน นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีควำมกตัญญูต่อ  
ผู้มีพระคุณ มีวินัยในตนเอง มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่ำงคุ้มค่ำ ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ กิจกรรมวันส ำคัญของชำติ กิจกรรม ลูกเสือเนตรนำรี            
ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ รักษำดินแดน เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกำรด ำรงตนท้ังท่ีบ้ำนและโรงเรียน มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในได้อย่ำงเหมำะสม มีส่ือด้ำน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตดี กล้ำแสดงออกและสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมี
ควำมสุข โครงกำรส่งเสริมคุณธรมจริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กิจกรรม
กำรออมทรัพย์  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ มีโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยนักเรียน พัฒนำกำรทำงกำย มี
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สมรรถภำพทำงกำยสมวัยและห่ำงไกลส่ิงเสพติด โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรรู้จักนักเรียน
รำยบุคคล กำรคัดกรองนักเรียนท่ีเข้มแข็ง สำมำรถช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนได้อย่ำงเหมำะสมตำม
ศักยภำพ 
  2. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในกำรค้นคว้ำและคิดอย่ำงเป็นระบบ กิจกรรมกำร
น ำเสนอวิชำ IS กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงำน กิจกรรมนิทรรศกำรผลงำนกำรเรียนรู้ กิจกรรมใช้ห้องสมุด 
  3. โครกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำร กิจกรรมพิชิต O-NET กิจกรรมศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอก กิจกรรมค่ำยวิชำกำร
กิจกรรมรักกำรอ่ำน 
  4. นักเรียนสำมำรถเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในสังคม มีคุณลักษณะท่ีดี เป็นผู้น ำผู้ตำมท่ีดี มีควำม
เสียสละเพื่อส่วนรวม เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญของชำติร่วมกับชุมชน  
 3.2 จดุทีค่วรพฒันำ 
  1. พัฒนำนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีผลกำรเรียน   
ระดับ 3 ขึน้ไป อยู่ในระดับสูงขึ้น 
  2. พัฒนำกำรส่งเสริมทักษะอำชีพเพิ่มมำกขึ้นตำมควำมสนใจและควำมถนัดของนักเรียน
อย่ำงหลำกหลำยและให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะมำกขึ้น 
  3. จัดกิจกรรมด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณให้กับนักเรียนให้นักเรียนร่วม 
เปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำของนักเรียน 
  4. จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพของแหล่งเรียนรู้และส่ือธรรมชำติ 
ในสถำนศึกษำให้มำกขึ้น 
 3.3 แผนพฒันำคุณภำพเพือ่ยกระดบัคณุภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนที่สงูขึน้ 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 1 เร่งรัด พัฒนำนักเรียนให้มีผลกำรเรียนระดับ 3  สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 2 พัฒนำนักเรียนให้มีทักษะอำชีพเพิ่มมำกขึ้นตำมควำมสนใจและควำม
       ถนัดของนักเรียนอย่ำงหลำกหลำยและให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะมำกขึ้น 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 3 พัฒนำกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน 
       กำรคิดค ำนวณ โดยให้กับนักเรียนร่วมเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำและ         
       กำรพัฒนำของนักเรียน 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 4 โรงเรียนควรจัดแหล่งเรียรู้ภำยในสถำนศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพของ 
       แหล่งเรียนรู้และส่ือธรรมชำติในสถำนศึกษำให้มำกขึ้น 
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มำตรฐำนที ่2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

1. ระดับคุณภำพ:  ยอดยีย่ม 

2. วธิกีำรพฒันำขอ้มลู  หลกัฐำนเอกสำรเชงิประจกัษ ์ทีส่นบัสนนุผลกำรประเมนิตนเอง 

 2.1 กิจกรรม  วธิกีำรพฒันำ ทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคณุภำพ 

  ประเด็นมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน โรงเรียนได้ก ำหนด

เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จำกกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน คือ ประกอบด้วยภำคี 4 ฝ่ำยเข้ำ

มำมีส่วนร่วม มีกำรศึกษำทบทวนผลกำรด ำเนินงำนสอบถำมควำมต้องกำร/คำดหวัง ปัญหำ ปัจจัยภำยใน/

ภำยนอกและระดมควำมคิดจำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หรือเป้ำหมำย 

ก ำหนดกลยุทธ์น ำไปจัดท ำแผนกลยุทธ์ เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หำกไม่

เห็นชอบน ำไปปรับ หำกเห็นชอบน ำไปเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และมีกำรจัดท ำมำตรฐำนของสถำนศึกษำ จัดท ำ

แผนปฏิบัติกำร แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำรศึกษำ

แห่งชำติ  มำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. นโยบำยต้นสังกัดหรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมหวังของชุมชนและ

สังคม ประเด็น มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มีรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนท่ีมุ่งเน้น

ควำมส ำเร็จ “MTBK Model” เป็นกรอบในกำรบริหำร ยึดมั่นในหลักธรรมมำภิบำล พัฒนำระบบประกัน

คุณภำพภำยใน โดยยึดกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อใช้เป็น

แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำม

มำตรฐำนสำกล จัดระบบบริหำรสำรสนเทศท่ีเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรตำม

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และจัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทุกปี และรำยงำนต่อหน่วยงำนต้น

สังกัด ประเด็นด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก

กลุ่มเป้ำหมำย ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำง หลักสูตรมำตรฐำนสำกลและหลักสูตรท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร มีกำรน ำ

หลักสูตรไปใช้และประเมินผลหลักสูตร พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ประเด็นพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม

เช่ียวชำญด้ำนอำชีพ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

โดยมีกำรวำงแผนบรรจุโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำครูลงในแผนปฺฏิบัติกำรทุกปีงบประมำณและส่งเสริมให้มี

กำรออกไปอบรมพัฒนำจำกหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดอบรม PLC เพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำ

นักเรียน เชิญวิทยำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนมำให้ควำมรู้ เช่น ควำมรู้ด้ำนกฎจรำจร  เพศศึกษำ 

ยำเสพติด นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรท่ีมีควำมสนใจในกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ได้ศึกษำ

ต่อตำมท่ีต้ังใจ มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ระบบกำรนิเทศภำยใน และกำรน ำข้อมูลมำ

ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง ประเด็นจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำร

เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและทำงสังคม ทำงกำพได้แก่ ด้ำนภูมิทัศน์ ด้ำน
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อำคำรสถำนท่ีและด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนสังคม ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำร

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพและต่อเนื่อง ประเด็นจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ ICT และระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มีกำรวิเครำะห์ ออกแบบระบบ รวมทั้งกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล ปัญหำอุปสรรค

ในกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทุกระบบในโรงเรียนมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล

สำรสนเทศท่ีใช้ในกำรบริหำรงำน 5 กลุ่มบรหิำรในกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสม   

 2.2 ขอ้มลู หลกัฐำน เอกสำรเชงิประจกัษ์ ที่สนบัสนนุผลกำรประเมนิตนเอง 

ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ใช้รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นผลส ำเร็จ “ MTBK Model”  
   เป็นกรอบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรโรงเรียน 
2.กำรได้รับรำงวัลโรงเรียนคุณภำพมำตรฐำนสำกล OBECQA  
   โดยพร้อมในกำรน ำเสนอและเป็นแบบอย่ำงได้ 
3.กำรได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
4.กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
5.กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
6.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
7.กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
8.รำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ OBECQA  
9.รำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ 
   ประจ ำต ำบล/อ ำเภอ  
10.รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมและโครงกำร/สำรสนเทศโรงเรียน 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1. กำรได้รับรำงวัลโรงเรียนคุณภำพมำตรฐำนสำกล OBECQA  
   โดยพร้อมในกำรน ำเสนอและเป็นแบบอย่ำงได้ 
2. กำรได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
3. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
4. กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
6. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
7. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของบุคลำกร 
8. แผนผังกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน แผนผังกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยงำน 
ของกลุ่มงำน ของงำนต่ำงๆ แผนผังกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้   
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9. พรรณนำงำนของกลุ่มงำน ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
10. บันทึกกำรประชุมของกลุ่มงำนต่ำงๆของโรงเรียน 
11. รำยงำนโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ 
12. แผนกำรด ำเนินงำนบริหำรอัตรำก ำลัง 
13. แผนกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
14. ข้อมูลเอกสำรด้ำนทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 
15. แผนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
16. รำยงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
17. รำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำน, SDQ 
18. รำยละเอียดกำรส่งต่อข้อมูลนักเรียน 
19. ทุนปัจจัยพื้นฐำน รำยละเอียดกำรมอบทุนกำรศึกษำ 
20. รำยงำนกำรนิเทศกำรสอน  
21. กำรประเมินเพื่อพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้ช่วย 

2.3 ด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำร
ท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
2. กิจกรรมนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรของกจิกรรมต่ำงๆ ของ ทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
4. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5.รำยงำนผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
6.รำยงำนผลกำรแข่งขันทำงวิชำกำรภำยนอก 
7.รำยงำนผลกำรบันทึกแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC 
8.กำรทดสอบออนไลน์ 
9.รำยงำนกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมกำรสอน  
10.กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น 
11.กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำภำยใน-ภำยนอกสถำนศึกษำ 
12.รำยงำนกิจกรรมกำรนิเทศกำรสอน 
13.กิจกรรมกำรประกวดแข่งขันกำรท ำตลำดออนไลน์  
14.รำยงำนกิจกรรมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ  
15.รำยงำนกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำ 
16.รำยงำนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 
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17.กิจกรรมทัศนศึกษำ 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้
มีควำมเช่ียวชำญทำงอำชีพ 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.กำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.รำยงำนกำรศึกษำดูงำน 
3.รำยงำนกำรประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
4.กำรส่งเสริมกำรท ำผลงำนหรือวิทยฐำนะของครู 
5.รำยงำนผลกำรประเมินครูผู้ช่วย 
6.เกียรติบัตร รำงวัล กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
7.รำยงำนกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันระดับภำค/ประเทศ 
8.รำยงำนกำรอบรมภำยใน-ภำยนอกสถำนศึกษำของครูผู้สอน/บุคลำกร 
9.กำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำครูสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กิจกรรมพัฒนำครูโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงระบบพี่เล้ียง เพื่อพัฒนำ
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะกำรคิดขั้นสูงของนักเรียน                             
10. กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เรื่องไส้เดือนสร้ำงสรรค์น้อม
น ำพอเพียง                

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพ และสังคมท่ีเอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี 
คุณภำพ 
(ระดับยอดเย่ียม)  

1.กำรจัดให้มีห้องปฏิบัติกำร ส่ือ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2.หนังสืออนุมัติกำรก่อสร้ำง 
3.กำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์มีส่ืออุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อ
กำรเรียนรู ้
4. รำยงำนโรงเรียนวิถีพุทธ 
5.รำยงำนกำรจัดนิทรรศกำรและเวทีศักยภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ระดับชำติ ภูมิภำค ภำคกลำงและภำคตะวันออก 
6.กำรปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีควำมสวยงำม ร่มรื่น 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกำร
เรียนรู ้
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1. เทคโนโลยีและโปรแกรมท่ีใช้ในงำนต่ำงๆ 
2. รำยงำนผลกำรกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำน 
   ได้ด ำเนินกำรจัดหำ สนับสนุนและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร แต่กลุ่มงำน ดังนี้ 
งำน ICT 
อนิเทอรเ์นต็ควำมเรว็สงู ส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ นักเรียนสำมำรถ
เข้ำถึงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้จำกหลำยแหล่ง เช่น 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสืบค้น และเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตไร้สำยท่ีให้บริกำรหลำยๆจุดภำยในโรงเรียน 
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งำนกำรเงิน 
โปรแกรม เกบ็คำ่เงนิบ ำรงุกำรศกึษำของนกัเรยีน 
ใช้เก็บข้อมูลรำยช่ือนักเรียน ออกใบเสร็จในแต่ละเทอมของนักเรียนได้
รวมถึงออกใบเสร็จรับเงินต่ำง ๆ มีรำยงำนกำรสรุปกำรรับช ำระเงิน และ
รำยงำนยอดกำรค้ำงช ำระเงินได้ 
งำนรับสมัครนักเรียน 
โปรแกรม รับสมัครนักเรียน โดยใช้ในกำรรับสมัครนักเรียน ต้ังแต่กำร
กรอกข้อมูลแจ้งควำมจ ำนง รับสมัครนักเรียน ออกบัตรประจ ำตัวสอบได้ 
 - สำมำรถก ำหนดจ ำนวนผู้สมัครต่อวัน ก ำหนดจ ำนวนผู้เข้ำสอบต่อ
ห้องรวมถึงก ำหนดห้องสอบ 
 -  สำมำรถดูข้อมูลสถิติอัพเดทแบบเรียลไทม์ได้ตลอด 
งำนธุรกำร 
โปรแกรมสำรบรรณ ด ำเนินกำรก ำหนดหมวดหมูข่้อมูลให้ถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหำฮำร์ดแวร์ซอฟแวร์ท่ีมี
ประสิทธิภำพใช้งำนง่ำย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัยโดยกำรก ำหนดรหัสแต่
ละระดับของผู้ใช้งำนกลุ่มงำนทุกกลุ่มก ำหนดผู้รับผิดชอบจัดท ำระบบ
สำรสนเทศด ำเนินกำรจัดกำรข้อมูลส ำคัญท่ีครอบคลุมภำรกิจท้ัง 6 กลุ่ม
งำนคือ กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กลุ่มบริหำรท่ัวไป กลุ่มนโยบำยและแผนงำน และ
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน จัดท ำและให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศท่ี 
เป็นระบบแก่ผู้ต้องกำรใช้ทุกฝ่ำย บุคลำกรทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน น ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีส ำคัญย้อนหลัง 3 ปีใช้
เป็นข้อมูลในกำรทบทวนปรับปรุงพัฒนำงำนได้  
งำนบุคคล 
โปรแกรมแสกนลำยนิว้มอืเข้ำปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกรเพื่อ
จัดเก็บเป็นข้อมูลและสถิติกำรลำมำสำยใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี 
- เรำสำมำรถเรียกดูข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกร
ย้อนหลังได้ต้ังแต่เริ่มเก็บลำยนิ้วมือ 
 - ป้องกันกำรมำปฏิบัติรำชกำรกำรสำยเพรำะระบบสำมำรถต้ังเวลำกำร
มำปฏิบัติรำชกำรได้ 
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- ประหยัดเวลำกำรลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรกำรของครูและบุคลำกร 
- สะดวกในกำรค้นหำข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกร 
งำนวัดผล 
โปรแกรม SGS โปรแกรมออนไลน์จำก สพฐ.ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ทะเบียน – วัดผล ของโรงเรียน 
โปรแกรม Data Management Center (DMC) โปรแกรมออนไลน์ จำก 
สพฐ.จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
งำนพัสดุ 
โปรแกรมพัสดุ-กำรเบิก-จ่ำยพัสดุส ำนักงำน  
งำนกิจกำรนักเรียน 
โปรแกรมตดัคะแนนควำมประพฤตนิกัเรยีน ครูประจ ำช้ัน ครูหัวหน้ำ
ระดับ ครูเวรประจ ำวัน ควบคุมควำมประพฤตินักเรียน หำกพบนักเรียนท่ี
กระท ำผิดหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม เขียนใบตัดคะแนนส่งครูท่ีปฏิบัติ
หน้ำท่ีตัดคะแนนควำมประพฤติ เพื่อน ำเป็นข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนอื่นๆ
ต่อไป 
โปรแกรมบนัทกึเข้ำรว่มกจิกรรม หน้ำเสำธงของนกัเรียนเพื่อเก็บเป็นสถิติ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
โปรแกรม LINE กำรตั้งกลุ่มไลน์ของกลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน (กลุ่ม 
Student Affairs MTBK) 
กลอ้งวงจรปดิ ลดเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน 
วทิยุสือ่สำรใช้วิทยุส่ือสำรในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เช่น กำรตำมนักเรียนมำ
พบผู้ปกครอง กำรประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมภำยในโรงเรียน เพื่อควำม
รวดเร็วในกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
งำนวิชำกำร 
โปรแกรมจดัตำรำงสอน  
- ใช้งำนง่ำย ประหยัดเวลำในกำรจัด ระบบจะตรวจสอบและเตือนคำบชน
กันในขณะจัดตำรำงสอน ซึ่งป้องกันกำรซ้ ำซ้อนของ ผู้สอน นักเรียน และ
ห้องเรียน 
- โปรแกรมกำรจัดตำรำงสอนเมื่อจัดเสร็จแล้วสำมำรถปริ้นออกมำใช้แจก
ครูผู้สอนและนักเรียนได้ 
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ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
- โปรแกรมสำมำรถค ำนวณจ ำนวนคำบเรียนของครูผู้สอนเพื่อควำม
สะดวกในกำรตรวจสอบ 

 

2.3 ผลควำมส ำเร็จ 

 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ในประเด็นมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนด

ชัดเจน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีกระบวนกำรได้มำซึ่งเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่ำงเป็นระบบ

เริ่มจำกกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์  จนถึงกระบวนกำรน ำกลยุทธ์ สู่กำรปฏิบัติ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ  

แผนปฏิบัติกำรและแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ประเด็นมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ

สถำนศึกษำ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีกำรขับเคล่ือนรูปแบบกำรบริหำรด้วย “MTBK  Model” อย่ำงต่อเนื่อง

จนท ำให้โรงเรียนมีคุณภำพได้รับรำงวัลคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ “OBECQA” ครูและบุคลำกร

ตระหนักในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประเด็นด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน

ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถในกำรน ำ

หลักสูตรไปใช้ได้เป็นอย่ำงดี น ำไปสู่กระบวนกำรพัฒนำนักเรียน โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำนักเรียน

ได้อย่ำงรอบด้ำน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ประเด็นพัฒนำครูและบุคลำกรให้มี

ควำมเช่ียวชำญทำงอำชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูมีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ จนพัฒนำเป็นครูมืออำชีพได้

จนได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก ประเด็นจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำร

เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภำยใน

สถำนศึกษำท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ประเด็นจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ

กำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับยอดเย่ียม มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัย  รวดเร็วสำมำรถสนับสนุนกำร

บริหำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมพร้อมในกำรสืบค้นและกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ IS 

3. จดุเดน่ จุดที่ควรพฒันำ และแผนกำรพฒันำคณุภำพให้สงูขึน้ 

 3.1 จดุเดน่ 

  1) ระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนได้รับรำงวัลคุณภำพระดับ สพฐ. (OBECOA) 
  2) ผู้บริหำรมีควำมต้ังใจ มุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน มีกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ระดับองค์กร

ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร และกำรจัดกำรให้เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภำพ 

PDCA  และนวัตกรรม “MTBK  Model” 

  3) โรงเรียนมีกำรส่งเสริมและพัฒนำครู ท้ังในและนอกโรงเรียน ครูบุคลำกรของโรงเรียน

ได้รับกำรพัฒนำทุกคน โดยเฉพำะกำรจัดอบรมภำยในโรงเรียน ในช่วงวันหยุดและช่วงปิดเทอม 
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  4) โครงกำร/กิจกรรมตำมแนวปฏิบัติกำร ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำน

นักเรียนมีกิจกรรมมำกท่ีสุด คือ แสดงถึงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนท่ีเน้นกำรพัฒนำนักเรียนเป็นเป้ำหมำยส ำคัญท่ีสุด 

  5) กำรจัดกำรทรัพยำกรของโรงเรียนแสดงถึงกำรจัดสรรงบประมำณท่ีส่งเสริมและสนับสนุน

งำนของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

  6) โรงเรียนจะมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำม

แผนปฏิบัติกำร ท ำให้กำรก ำกับติดตำมโครงกำร/ กิจกรรม เรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  7) ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน ภำคี 4 ฝ่ำย เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สมำคมผู้ปกครองและครูฯ มีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

ของโรงเรียน อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง สำมำรถเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำนักเรียนท้ัง

ด้ำนวิชำกำรและควำมสำมำรถพิเศษ 

 3.2 จดุควรพฒันำ 

  1) โรงเรียนควรเพิ่มโครงกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในมำตรฐำนท่ี 2 ด้ำน

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรให้มำกขึ้น 

  2) ควรสนับสนุนกระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และใช้กระบวนกำรวิจัยมำใช้

ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัย 

  3) โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเองมำกขึ้น  

 3.3 แผนพฒันำคุณภำพเพือ่ยกระดบัคณุภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนที่สงูขึน้ 

  แผนปฏิบัติงำนท่ี 1 ด ำเนินกำรโครกำร/กิจกรรมพัฒนำกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ใน

       มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเพิ่มขึ้น 

  แผนปฏิบัติงำนท่ี 2 ใช้กระบวนกำรวิจัยมำใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

       กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อน ำผลปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ มำปรับปรุง และ

       พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 

  แผนปฏิบัติงำนท่ี 3 ปรับปรุง พัฒนำ โครงกำรพัฒนำครูสู่ครูมีออำชีพ โดยจัดระบบ 

          ให้ครูประเมินรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

       ครูในกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ

       ของนักเรียน 
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มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส ำคญั 

1. ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ม 

2. วธิกีำรพฒันำ  ขอ้มูล  หลกัฐำน เอกสำรเชงิประจกัษ์ ที่สนบัสนนุผลกำรประเมนิตนเอง 

 2.1 กิจกรรม วธิกีำรพฒันำทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคุณภำพ 

  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตร ให้จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ ท้ังนี้ได้ก ำหนดให้ครูผู้สอนจะต้องจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำเน้นกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Active Learning มีโครงกำรนิเทศกำรจัดกำร
เรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีเวทีกิจกรรมท่ีจัดแสดงผลงำนนักเรียนท้ังภำยนอกและภำยในโรงเรียน 
ประเด็นใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 
ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ห้องศูนย์ ห้องปฏิบัติกำร จัดส่ือกำรสอนและเทคโนโลยี ทุกห้องท่ีเป็นห้องศูนย์ 
ทีวี ระบบเสียง โปรเจ็คเตอร์ จัดโครงกำรทัศนศึกษำให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน ประเด็นมีกำรบริหำรจัดกำรช้ัน
เรียนเชิงบวก เน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็กด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรส่งเสริมให้
ครูมีควำมรู้ให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้เรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ผ่ำนระบบกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมท่ี
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรนิเทศของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดบรรยำกำศในช้ันเรียน ประเด็น
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  โดยครูวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนของนักเรียน โดยก ำหนดเกณฑ์วิธีกำรและเครื่องมือ     
กำรวัดผลอย่ำงชัดเจน วัดผลกำรเรียนรู้อย่ำงรอบด้ำนท้ังด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร เจตคติ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับนักเรียนเพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนและหำจุดบกพร่อง 
น ำผลมำประเมินและวิเครำะห์ โดยจัดท ำวิ จัยในช้ันเรียน  วิเครำะห์ข้อสอบ เพื่อน ำมำวำงแผนพัฒนำให้
นักเรียนบรรลุตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ ประเด็นมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนรู้โดยใช้   กระบวนกำร PLC จัดโครงกำร/กิจกรรมท่ีส่งเสริมกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล เช่น กิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองเครือข่ำย กำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมประชุมครู/ฝ่ำยบริหำร กำรใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ประชำสัมพันธ์  หรือส่ือ
อื่น ๆ  
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2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
ประเดน็/ตวัชีว้ดั ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร
คิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน ำไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2.รำยงำนผลกำรอบรมท ำวิจัยในช้ันเรียน 
3.กิจกรรมกำรประกวด Best Practice 
4.กำรน ำเสนอผลงำนเผยแพร่ผลงำนนักเรียน IS สู่ชุมชน 
5.รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกำร
เรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
6.รำยงำนผลกำรแข่งขันวิชำกำร/ทักษะภำยนอกสถำนศึกษำ 
7.รำยงำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
8.รำยงำนผลกิจกรรมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของแต่
ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
9.รำยงำนผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
10.รำยงำนส่ือ นวัตกรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
11.รำยงำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
12.เกียรติบัตร รำงวัลของครูและนักเรียนจำกกำรอบรม 
13.ภำพกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำน กำรเผยแพร่ผลงำนนักเรียน 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 
 

1.รำยงำนกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและนอกโรงเรียน 
2.รำยงำนกิจกรรมป้ำยนิเทศ  
3. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ท่ีส่งเสริมกำรใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
4. รำยงำนกำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนของครู 
5. รำยงำนส่ือนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ 
6.รำยงำนกำรอบรมด้ำนกำรผลิตส่ือกำรสอน ท่ีใช้นวัตกรรม 
7.รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมค่ำยคณิตศำสตร์ ช้ัน ม.4  
8.รำยงำนผลนักเรียนห้องวิทยำศำสตร์เข้มข้น  
9.รำยงำนผลงำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
10.รำยงำนโครงกำรห้องสมุดสู่กำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
11.รำยงำนผลกิจกรรมพัฒนำนักเรียน ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนำรี     
ยุวกำชำด  
12. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำส ำหรับนักเรียน 
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ประเดน็/ตวัชีว้ดั ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิง
บวก (ระดับยอดเย่ียม)  

1. กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรนิเทศของครูในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 
2. กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน 
3. กำรมอบหมำยหน้ำท่ีในห้องเรียน 
4. รำยงำนสรุปกระบวนกำร PLC เพื่อแก้ปัญหำในช้ันเรียน 
5. กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
6. กำรใช้เทคนิคเสริมแรง เพื่อให้ก ำลังใจนักเรียนในกำรเรียนรู้ 
7.ภำพกิจกรรมกำรรับมอบเกียรติบัตรต่ำงๆ 
8. รำยงำนสรุปกิจกรรมคนดีศรีฐำนบิน 
9. ค ำส่ัง รำยงำนสรุปกิจกรรมห้องเรียนสีขำว 
10. กำรน ำควำมรู้ท่ีได้จำกช้ันเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน สรุปเล่มโครงกำรครัวฐำนบิน 
11. รำยงำนสรุปกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ทุกระดับช้ัน 
12. กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ IS 
13. กิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
14.รำยงำนสรุปกิจกรรมเกษียณอำยุรำชกำร  
15. รำยงำนสรุปกิจกรรมไหว้ครู  
16. รำยงำนสรุปกิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน  
17. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักกำรเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่ำงมีควำมสุข ได้แก่ กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรม กิจกรรมชุมนุม 
18. แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนโรงเรยีนมัธยมฐำนบิน
ก ำแพงแสนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวกของแต่ละ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำ 
พัฒนำผู้เรียน 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
2. บันทึกกำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3. บันทึกหลังกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4. แบบรำยงำนกำรวัดและประเมินผล(ปพ.5) 
5. แบบบันทึกคะแนนกำรวัดและประเมินผล 
6. วิจัยในช้ันเรียน 
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ประเดน็/ตวัชีว้ดั ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 

 7.ครูผู้สอนจัดท ำกำรวิเครำะห์ข้อสอบและจัดท ำคลังข้อสอบ
มำตรฐำนอย่ำงเป็นระบบ 
8.กำรด ำเนินกำรท ำ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
9.กิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเพื่อ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
10.กิจกรรมกำรสอนเสริมนักเรียนท่ีเข้ำสอบ สอวน. คณิตศำสตร์ 
11.กิจกรรมกำรสอนเสริมกำรทดสอบระดับชำติ O-NET 

3.5 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ และ 
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.รำยงำนสรุปชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้
2.งำนวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
3.กำรประเมินครูผู้ช่วย  
4.กำรนิเทศครูจำกฝ่ำยบริหำร /กำรนิเทศครูผู้สอนของแต่ละกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู ้
5.กำรประชุมเครือขำ่ยผู้ปกครอง/ประชุมผู้ปกครอง 
6.รำยงำนผลกิจกรรมส่ือส่ิงพิมพ์งำนประชำสัมพันธ์/ป้ำยนิเทศ  
7.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสัมพันธ์ชุมชน 
8.กิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
9.กิจกรรมกำรประชุมครู /กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ฝ่ำยบริหำร 

  

 2.3  ผลควำมส ำเรจ็ 
  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับยอดเย่ียม ครูจัดท ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้ครบกระบวนกำรตรงตำมหลักสูตร สำมำรถน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปสอนนักเรียนได้จริง 
ประเด็นใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูมีกำรใช้
แหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยท้ังในและนอกห้องเรียน ใช้ส่ือกำรเรียนรู้เทคโนโลยีทุกรูปแบบ และมีกำรพัฒนำ
และผลิตส่ือทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประเด็นมีกำรบริหำรกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับยอดเย่ียม ครู
มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก นักเรียนมีควำมสุขกับกำรเรียนและมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน ประเด็นตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น กำรติด 0,ร,มส,มผ น้อยลง มีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) เพิ่มขึ้น ประเด็นมีกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้คุณภำพอยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ครูน ำกระบวนกำร PLC และกำรวิจัยในช้ันเรียนมำแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ของนักเรียนได้ 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น 
 3.1 จุดเด่น 
  1. มีกำรปรับปรุงและมีกำรพัฒนำหลักสูตรจนมีควำมหลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำพ
นักเรียน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร ควำมถนัด และศักยภำพของนักเรียน เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชน 
  2. ครูพัฒนำตนเองอยู่เสมอ มีควำมต้ังใจมุ่งมั่น ในกำรพัฒนำกำรสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยท้ังในและนอกห้องเรียน จัดกำร
จัดกำรเรียนรู้รูปแบบ STEM education เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
  3. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย สำมำรถส่งเสริมพัฒนำทักษะครูให้มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเน้น ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ช่วยพัฒนำครู
วิเครำะหน์ักเรียนเป็นรำยบุคคล โดยใช้ข้อมูลอย่ำงหลำกหลำยและเป็นจริง 
  4. ครูมีผลงำนวิจัยในช้ันเรียน ท่ีผ่ำนกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรภำยในโรงเรียน ซึ่ง
จะได้รับค ำแนะน ำ สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอด และแก้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
 3.2 จุดควรพัฒนำ 
  1. ควรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำง
เศรษฐกิจ สังคมและควำมต้องกำรของท้องถิ่นอยู่เสมอ 
  2. พัฒนำครูใหส้ำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นู้เรียนเป็นส ำคัญเพื่อสำมำรถพัฒนำนักเรียน
ไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเยำวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังเพื่อยกระดับโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล 
โดยแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
  3. ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มำกขึ้น 
 3.3 แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ 
        สังคมและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 2 อบรมพัฒนำครูผู้สอนในกำรสร้ำงห้องเรียนเชิงบวก เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์
       เชิงบวกแก่ครูผู้สอนท่ีมีอำยุสูง เพื่อลดช่องว่ำงระหว่ำงครูผู้สอนกับนักเรียน 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 3 พัฒนำครูเรื่องกำรพัฒนำนักเรียนไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็ก
        และเยำวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 4 น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนทักษะอำชีพท่ีนักเรียนสนใจ เข้ำมำร่วมจัด  
       กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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สว่นที ่3 
สรปุผล แนวทำงกำรพฒันำ และควำมตอ้งกำรกำรชว่ยเหลอื 

 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญท่ีสถำนศึกษำจะต้องน ำไป
วิเครำะห์ สังเครำะห์ เพื่อสรุปน ำไปสู่กำรเช่ือมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำและน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนั้น จำกผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินภำยในภำพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนำของแต่ละ
มำตรฐำน พร้อมท้ังแนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตเพื่อให้ได้มำตรฐำนท่ีสูงขึ้นและควำมต้องกำรช่วยเหลือ  ดังนี้ 

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
สรุปผล 

จุดเดน่ จุดควรพฒันำ 

คุณภำพของผูเ้รยีน 
1.นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ 
เขียน มีสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ในระดับดีเย่ียม 
2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
O-NET สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับ ม.6 
สูงขึ้น 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับ ม.3 
3. นักเรียนมีผลกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เหรียญทองระดับชำติสูงขึ้น  
กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
1.ระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนได้รับรำงวัล
คุณภำพระดับ สพฐ. (OBECQA) 
2.มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ี
เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รยีน 
เปน็ส ำคญั 
1.มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย 
หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำร ศักยภำพของ
นักเรียน เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
2.ครูมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำย
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

คุณภำพของผูเ้รยีน 
1.พัฒนำนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีผลกำรเรียนระดับ 3 ข้ึนไป
ให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.พัฒนำส่งเสริมทักษะอำชีพตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจของนักเรียนมำกขึ้น 
 
 
 
กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
1.ควรเพิ่มกิจกรรมโครงกำรเพื่อพฒันำระบบบริหำร
จัดกำรของโรงเรียนให้มำกขึ้น 
 
 
กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รยีน 
เปน็ส ำคญั 
1.น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำจัดกำรเรียนรู้มำกขึ้น 
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แผนพฒันำคณุภำพเพือ่ยกระดบัคุณภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนที่สงูขึน้  
 แผนปฎิบัติงำนท่ี 1 เร่งรัด พัฒนำนักเรียนให้มีผลกำรเรียนระดับ 3 สูงขึ้น  
 แผนปฎิบัติงำนท่ี 2 พัฒนำนักเรียนให้มีทักษะอำชีพเพิ่มมำกขึ้นตำมควำมสนใจและควำมถนัดของ
      นักเรียนอย่ำงหลำกหลำยและให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะมำกขึ้น  
 แผนปฎิบัติงำนท่ี 3  พัฒนำกิจกรรม/โครงกำรท่ีส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ  

   โดยให้นักเรียนร่วมเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำของนักเรียน     
 แผนปฎิบัติงำนท่ี 4  โรงเรียนควรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพของแหล่งเรียนรู้   

และส่ือธรรมชำติในสถำนศึกษำให้มำกขึ้น  และน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนทักษะ
อำชีพท่ีนักเรียนสนใจเข้ำมำร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ 

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 5 ด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีใน 
      มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเพิ่มขึ้น  
 แผนปฎิบัติงำนท่ี 6 ใช้กระบวนกำรวิจัยมำใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
         ต่ำงๆ เพื่อน ำผลปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำง 
      ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สำมำรถให้เป็นแบบอย่ำงได้  
 แผนปฎิบัติงำนท่ี 7 ปรับปรุงพัฒนำโครงกำรพฒันำครู พัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ โดยจัดระบบให้ครู 
      ประเมินรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในกำร 
      พัฒนำตนเอง  ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพของนักเรียน  
 แผนปฎิบัติงำนท่ี 8 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม   
      และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
 แผนปฏิบัติงำนท่ี 9 อบรมพัฒนำครูผู้สอนในกำรสร้ำงห้องเรียนเชิงบวก เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์   
          เชิงบวกแก่ครูผู้สอนท่ีมีอำยุสูง  เพื่อลดช่องว่ำงระหว่ำงครูผู้สอนกับนักเรียน  
 แผนปฏิบัติงำนท่ี 10 พัฒนำครูเรื่องกำรพฒันำนักเรียนไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กและ 
        เยำวชนไทยในศตวรรษท่ี 21  
 แนวทำงกำรพฒันำสถำนศกึษำในอนำคต  
 1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและชุมชนมำกขึ้นรวมท้ังกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
 2. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำ MOU กับหน่วยงำนอื่น  ๆให้มำกขึ้น  
 3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อน ำไปใช้
ในชีวิตประจ ำวันและกำรประกอบอำชีพได้จริง 
ควำมตอ้งกำรและกำรชว่ยเหลอื  
       1. ผู้เช่ียวชำญหรือหน่วยงำนจำกภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรพัฒนำครูใหเ้ป็นครูมือ
อำชีพในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 และยุค Thailand 4.0  
 2. ควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น  
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 สว่นที ่4 
กำรปฏบิตัิทีเ่ปน็เลศิของสถำนศกึษำ(ควำมโดดเดน่) 

 

 เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับนำนำชำติ (C3) 

 เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับชำติ (C2) 

 เป็นต้นแบบหรือมีควำมโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภำค/เขตพื้นท่ี (C1) 
 

ชื่อผลงำนทีเ่สนอประเมนิควำมโดดเดน่ (Best Practices) 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
ค ำส ำคญั   ห้องเรียน , วิทยำศำสตร์ , วิทยำศำสตร์เข้มข้น  ประจ ำปกีำรศกึษำ 2561 

1. บทน ำ 

กำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วและมี
ควำมต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลำ เพื่อเป็นรำกฐำนทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ท้ังนี้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 8 ได้ระบุถึงควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ประเทศไทยยังต้องพึ่งพำกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ แต่บุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมี
จ ำนวนไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำประเทศ  

จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติปี 2535 ในหมวด “ระบบกำรศึกษำ” โดยก ำหนดเป็นนโยบำย
ว่ำ “จะสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรศึกษำท้ังในรูปแบบและวิธีกำรท่ีจะเอื้อให้เด็กและเยำวชนผู้มีปัญญำเลิศหรือมี
ควำมสำมำรถพิเศษเหล่ำนี้ได้พัฒนำอัจฉริยภำพของตน” ท้ังนี้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักรำช 2545 ตลอดจนฉบับท่ี 3 พุทธศักรำช 2553  ได้ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำผู้ท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ ในมำตรำ 10 (วรรค 4) “กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมสำมำรถ
พิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบท่ีเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถของบุคคลนั้น” มำตรำ 22 “กำรจัดกำรศึกษำ
ต้องยึดหลักว่ำนักเรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำนักเรียนมีควำมส ำคัญท่ีสุด
กระบวนกำรกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ มำตรำ 24 
(1) “กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนจัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับควำม
สนใจ และควำมถนัดของนักเรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล” มำตรำ 28 (วรรค 1) “หลักสูตร
กำรศึกษำระดับต่ำงๆ รวมทั้งหลักสูตรกำรศึกษำส ำหรับบุคคลตำม มำตรำ 10 วรรคสอง วรรคสำม และวรรคส่ี 
ต้องมีลักษณะหลำกหลำย ท้ังนี้ให้จัดตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคคล
ให้เหมำะสมกับวัยและศักยภำพ” 

กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ด้วย
ท ำเลท่ีต้ังของสถำนศึกษำในพื้นท่ีใกล้เคียง ไม่มีกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนเพื่อพั ฒนำนักเรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์โดยเฉพำะ อีกท้ังเพื่อเป็นกำรรองรับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์



92 
 

ในโรงเรียนตลอดรวมถึงอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ โรงเรียนมัธยมฐำนบิน
ก ำแพงแสน จึงมุ่งส่งเสริมและจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนกำรให้นักเรียนเป็นนักคิดลงมือปฏิบัติ ศึกษำค้นคว้ำ
อย่ำงมีระบบ ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษำ กำรสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนกำรกำรสืบเสำะหำควำมรู้เพื่อสร้ำง
องค์ควำมรู้ พัฒนำนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ ให้กับนักเรียนแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์
โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ให้เป็นประโยชน์เต็มท่ีในกำรพัฒนำให้ได้รับกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงไปจำก
นักเรียนปกติ เพื่อให้พัฒนำศักยภำพของนักเรียนให้ถึงระดับสูงสุด และด้วยโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
มีควำมพร้อมและศักยภำพในกำรจัดด ำเนินกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
ให้กับนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงเต็มศักยภำพ  กำรจัดพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ใรแผนกำรเรียน 
ห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น มีควำมแตกต่ำงจำกห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในก ำกับดูแลในมหำวิทยำลัยของรัฐ
เพรำะเป็นกำรจัดกิจกรรมเสริมนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์ให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันกับ
โรงเรียนอื่นๆ ดังแผนภำพท่ี 1 แสดงกำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรแข่งขันของห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น 

 
 

 
 

แผนภำพที่ 1 กำรวเิครำะหศ์กัยภำพในกำรแขง่ขนัของหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ 
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วตัถปุระสงคข์องกำรพฒันำหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ข้มขน้ 
1. โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สนับสนุนกำรสร้ำง

นักเรียนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ท่ีมีคุณภำพ โดยคัดสรรนักเรียนเข้ำศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยท่ีมี
ศักยภำพสูงเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  

2. โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ก ำหนดวิชำเพิ่มเติมและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพในกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  

3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำนักเรียนและสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์สู่กำรแข่งขันกับโรงเรียนอื่น ๆ  
เปำ้หมำย   

ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ  
1. นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์เข้ำศึกษำในห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นช้ัน

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำละ 35 – 40 คน 
2. นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยในสำยกำรเรียนท่ี

เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์ ร้อยละ 80 
3. นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับต่ำงโรงเรียน

อยู่ในระดับสูงร้อยละ 60 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นเกิดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
2. นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นมีทัศนคติท่ีดีต่อกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 

 

2. แนวทำง/ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนพฒันำหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ 
กำรพัฒนำห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนมีระบบกำรน ำโรงเรียนไปสู่

เป้ำหมำยท่ีเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมและสมรรถนะหลักของโรงเรียนเพื่อก ำหนดเป็นกลยุทธ์ในกำร
พัฒนำห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ประยุกต์ใช้วงจรคุณภำพของเดมิ่ง (Deming Cycle)  
ขั้นตอนนี้เป็นกำรประยุกต์เครื่องมือกำรบริหำรงำน ประกอบด้วยPlan (P) เป็นขั้นตอนกำรวำงแผน

กรอบโครงสร้ำงหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับกรอบกำรด ำเนินกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลโดยกำรศึกษำข้อมูลจำก
โรงเรียนท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรห้องเรียนหลักสูตร  สสวท. Do (D) เป็นขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
พัฒนำโครงสร้ำงหลักสูตร ควำมลุ่มลึก (sequence) ควำมต่อเนื่อง (consistency) ของรำยวิชำก ำหนด
คุณสมบัติกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนในห้องวิทยำศำสตร์เข้มข้น  Check (C) เป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบและ
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เปรียบเทียบผล ติดตำมกำรด ำเนินกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นท่ีพัฒนำขึ้น และ Action (A) เป็นกำร
ก ำหนดวิธีกำรปรับปรุงเพื่อวำงแผนในกำรพัฒนำและ  บูรณำกำรเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ระดับพื้นฐำน (ADLI) ซึ่งประกอบด้วย Approach (A) กำรออกแบบเลือกกระบวนกำรและตัวช้ีวัดท่ีมี
ประสิทธิผล  Deployment (D) กำรน ำแนวทำงไปปฏิบั ติอย่ำง ต่อเนื่ อง  Learning (L) กำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำและกำรได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่ในกำรสร้ำงนวัตกรรม และ Integration (I) กำรบูรณำกำรควำม
สอดคล้องในด้ำนต่ำงๆ และทบทวนระบบงำนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในกำรวำงแผนพัฒนำ
งำนให้มีประสิทธิภำพ  

ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน จึงได้ศึกษำแนวคิดทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น ร่วมกับกำรบูรณำกำรกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ได้รูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STERM โดยมีข้ันตอนได้มำซึ่งรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ดังนี้ 

2.1 กำรด ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องสะเต็มศึกษำ  
     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ด ำเนินกำรส่งบุคลำกรสร้ำงอค์ควำมรู้ เพื่อน ำมำพัฒนำ

รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STERM ท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงเสนให้กับ
ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ โดยกำรไปอบรมเสริมควำมรู้สร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษำเพื่อให้มีควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรนอกเหนือจำกกำรศึกษำหำควำมรู้จำกเอกสำรดังนี้ 

          วันท่ี 24 มิถุนำยน 2559 สัมมนำครู  อพวช.  สะเต็มศึกษำสู่อำชีพนักวิทยำศำสตร์ใน
อนำคต ณ องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธำนี โดยครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม 

   วันท่ี 27 มิถุนำยน 2559 อบรมครูสะเต็มศึกษำ ประจ ำปี 2558 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษำ   
ภำคกลำงตอนล่ำง  โรงเรียนพระปฐมวิทยำลัย 

   วันท่ี 22 กรกฎำคม 2559  ครูและนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น ฝึกปฏิบัติกำร
ทดลองทำงฟิสิกส์ (วัสดุศำสตร์) ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

   วันท่ี 27 กรกฎำคม 2559 ครูและนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น ฝึกปฏิบัติกำร
ทดลองทำงเคมี ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

   วันท่ี 19 สิงหำคม 2559  ครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ร่วมกิจกรรมบูรณำกำร
เชิงสะเต็มศึกษำ กิจกรรมค่ำยเภสัชศำสตร์ ณ คณะเภสัชศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

     วันท่ี 28 มีนำคม 2560 ครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ไขข้อข้องใจวิทยำกำรค ำนวณ 
ณ คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

        จำกกำรศึกษำดูงำน กำรระดมควำมรู้ กำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำเป็น                         
กำรสอนท่ีเน้นกำรบูรณำกำรเพื่อช่วยนักเรียนสร้ำงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงเนื้อหำวิชำท้ัง 4 กับชีวิตประจ ำวัน
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และกำรท ำอำชีพ ท้ังนี้ ระดับกำรบูรณำกำรท่ีอำจเกิดขึ้นในช้ันเรียนสะเต็มศึกษำสำมำรถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ กำรบูรณำกำรภำยในวิชำ  (Disciplinary) กำรบูรณำกำรแบบพหุวิทยำกำร  (Multidisciplinary 
integration)  กำรบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร (Interdisciplinary integration) และ กำรบูรณำกำรแบบข้ำม
สำขำวิชำ  (Transdisciplinary integration) ดังแสดงในแผนภำพท่ี 2 

 
 

แผนภำพท่ี  2 แสดงแผนผังกำรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้

            2.2 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
       จำกกำรศึกษำเอกสำรแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำแบบสะเต็มศึกษำเพื่อ
น ำมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STERM  จำกกำรอบรมระดม
ควำมรู้จำกกำรไปศึกษำดูงำนของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ จึงได้น ำควำมรู้นั้นมำจัดกำร       องค์
ควำมรู้เพื่อสังเครำะห์ขั้นตอนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
พบว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์แบบสะเต็มศึกษำจะต้องมีกำรระบุปัญหำหรือสร้ำงควำมท้ำทำย
เกิดขึ้นก่อนด ำเนินกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพื่อเป็นกำรเร้ำควำมสนใจให้นักเรียนเกิดควำมสนใจและ
มองเห็นกำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ประโยชน์ โดยครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  โรงเรียน
มัธยมฐำนบินก ำแพงแสน มีกำรจัดกิจกรรมโดยกำรใช้ข้อค ำถำมส้ันๆ (Quiz) ก่อนและหลังกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นควำมสนใจในเนื้อหำและดึงควำมสนใจกลับมำอีกครั้งเมื่อเสร็จสินกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ เป็นแนวทำงให้นักเรียนน ำไปศึกษำหำควำมรู้ โดยใช้กระบวนทัศน์ของ SOLO Taxonomy 
ประกอบด้วยขั้นตอน คือ 1) กำรสร้ำงควำมสงสัย 2) กำรเข้ำใจปัญหำด้วยตนเอง 3) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ร่วมกัน 4)  กำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ 5) กำรอธิบำยปรำกฎกำรณ์  ดังแสดงในแผนภำพท่ี 3 
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แผนภำพที่ 3 แสดงกระบวนทศัน ์SOLO Taxonomy 
               

            2.3 กำรสังเครำะห์รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
       ภำยหลังกำรศึกษำข้อมูลและท ำควำมเข้ำใจกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับ

ห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นแล้ว ได้ด ำเนินกำรสังเครำะห์อภิปรำยรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับ
นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น แบบ STERM ดังนี้ 

       วิทยำศำสตร์ (S) เน้นเกี่ยวกับควำมเข้ำใจใน ธรรมชำติ โดยวิธีกำรสอนวิทยำศำสตร์ด้วย
กระบวนกำรสืบเสำะ (Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมกำรสอนแบบแก้ปัญหำ (Scientific 
Problem-based Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเหมำะกับนักเรียนท ำให้มีควำมสนใจ กระตือรือร้น ท้ำทำย  

    เทคโนโลยี (T) เกี่ยวกับกระบวนกำร แก้ปัญหำ พัฒนำส่ิงต่ำง ๆ หรือกระบวนกำรต่ำง ๆ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรโดยผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนทำงเทคโนโลยี ท่ีเรียกว่ำ Engineering Design หรือ 
Design Process ซึ่งคล้ำยกับกระบวนกำรสืบเสำะ  

    วิศวกรรมศำสตร์ (E) เกี่ยวกับกำรคิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำนวัตกรรมต่ำง ๆ โดยใช้ ควำมรู้
ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี  

กำรท ำควำมเข้ำใจ (R) กำรอ่ำนเพื่อควำมเข้ำใจ นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นมีควำม
เป็นนักอ่ำน (Reading) นักวิจัย (Research) บนพื้นฐำนของควำมจริง (Really)  

คณิตศำสตร ์(M)  คือ กระบวนกำรคิดคณิตศำสตร์ (Mathematical Thinking) ซึ่งได้แก่ กำร
เปรียบเทียบ กำรจ ำแนก/จัดกลุ่ม นักเรียนสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดหรือควำมเข้ำใจควำมคิดรวบยอด 
(Concept) ทำงคณิตศำสตร์ได้ โดยใช้ภำษำคณิตศำสตร์ในกำรส่ือสำร และส่งเสริมกำรคิดคณิตศำสตร์ขั้นสูง 
(Higher-Level Math Thinking) กำรท ำกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน  
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  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ยังได้น ำรูปแบบกำรบริหำรของโรงเรียนมัธยมฐำนบิน
ก ำแพงแสน (MTBK Model) และรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์แบบสะเต็มศึกษำ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนจึงได้สังเครำะห์รูปแบบกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้โดยอำศัยหลักกำรควำมสอดคล้องกับรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียน ท ำให้ได้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ STERM ส ำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นดังแสดงในแผนภำพท่ี 4 
 

 
 

แผนภำพที่ 4 รปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนรูห้อ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ 
 

ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์ โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบท่ีพัฒนำขึ้น
ร่วมกับกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงเรียนท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงและพัฒนำศักยภำพของนักเรียนได้อย่ำงเต็มท่ี 
โดยกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ นอกเหนือจำกในรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STERM แล้ว กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆ เพิ่มเติมดังแสดงในแผนภำพท่ี 5 
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แผนภำพที่ 5 กระบวนกำรพฒันำนกัเรยีนหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน 

 

แผนภำพที่ 6 โครงสรำ้งแผนกำรเรยีนหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ 
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3.  ผลกำรด ำเนนิกำร 
จำกผลกำรศึกษำและพัฒนำจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STERM เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์
เข้มข้นให้มีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ได้ผลกำรด ำเนินกำรเป็นดังนี้ 

3.1 ด้ำนเปำ้หมำยและตวัชีว้ดักำรพฒันำหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ 
     ควำมคิดเห็นของครูผู้สอนต่อด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  

พบว่ำ ครูผู้สอนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นอยู่ในระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1. กำรก ำหนด
สมรรถนะส ำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และกำรเขียนครอบคลุมทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ฯ  2. มีกำรก ำหนดเนื้อหำสำระและกิจกรรมพัฒนำนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย และ 3. มีกำร
ออกแบบรำยวิชำพื้นฐำน เพื่อพัฒนำนักเรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลำงสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 อย่ำงครบถ้วน และด้ำนท่ีมีระดับควำมเห็นน้อยท่ีสุด 
ได้แก่ ควำมพร้อมของโรงเรียนด้ำนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  

   ควำมคิดเห็นของนักเรียนต่อด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น พบว่ำ 
นักเรียนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอยู่ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีนักเรียนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1. โรงเรียนมีควำมพร้อมในด้ำนอำคำร 
สถำนท่ี สภำพแวดล้อม 2. โรงเรียนมีควำมพร้อมด้ำนครูและบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ เหมำะสม เพียงพอ และ    
3.นักเรียนได้รับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของนักเรียน และด้ำนท่ีนักเรียนเห็นด้วยในระดับ
น้อยท่ีสุด คือ ควำมพร้อมด้ำนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ICT  
    ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรห้องเรียนวิทยำศำสตร์

เข้มข้น พบว่ำ ผู้ปกครองนักเรียนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอยู่ในระดับ 

มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1.

โรงเรียนมีควำมพร้อมด้ำนอำคำร สถำนท่ี สภำพแวดล้อม 2.หลักสูตรของโรงเรียนสำมำรถพัฒนำนักเรียนเป็น

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ และ 3. โรงเรียนมีควำมพร้อมด้ำนครูและบุคลำกรท่ีมี

คุณภำพ เหมำะสม เพียงพอและกำรไม่เก็บค่ำเล่ำเรียนเพิ่มเติมเหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ และด้ำนท่ีผู้ปกครอง

นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด คือ ควำมพร้อมด้ำนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ICT และกำรมีส่วนร่วมในกำร

จัดท ำหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 

3.2 ด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  
     เมื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของครูผู้สอนต่อด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น พบว่ำ ครูผู้สอน

มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น อยู่ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน 
พบว่ำ ด้ำนท่ีครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง 
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ควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย 2. นักเรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยี และ 3. นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต และด้ำนท่ีครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด คือ 
นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษส่ือสำรในชีวิตประจ ำวัน  

   ควำมคิดเห็นของนักเรียนด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น พบว่ำ นักเรียนมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น อยู่ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ี
นักเรียนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1.นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 2.นักเรียนมีจิตสำธำรณะ    
รักและเอื้ออำทรในเพื่อนมนุษย์ 3.นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ และยึดมั่นในระบบประชำธิปไตย และด้ำนท่ีนักเรียนเห็นด้วยในระดับ น้อยท่ีสุด คือ นักเรียน
สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษส่ือสำรในชีวิตประจำวัน  

   ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น พบว่ำ ผู้ปกครอง
นักเรียนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น อยู่ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1.นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
ขยันหมั่นเพียร 2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และ
ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย 3.นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต และด้ำนท่ีผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับ 
น้อยท่ีสุด คือ นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษส่ือสำรในชีวิตประจ ำวัน 

3.3 ผลตอ่สถำนศกึษำ 
    ผลกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบกำรจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ STERM ซึ่งเป็นรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีได้จำกกำรสังเครำะห์ส่งผลให้กำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน มีประสิทธิภำพขึ้น ดังนี้ 

1. นักเรียนเกิดกำรคิดและกำรท ำงำนท่ีเป็นกระบวนกำร ท้ังนี้นักเรียนได้รับกำรฝึกฝน  โดยใช้
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ มีควำมฉลำดเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและค้นคว้ำหำค ำตอบ จำกภำระงำนท่ีนักเรียน
ได้รับมอบหมำยจำกครู  

2. กำรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี ครูเป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลน ำเอำวิทยำกำรทำง
วิทยำศำสตร์และศำสตร์อื่น ๆ มำประยุกต์ใช้ตำมควำมต้องกำรเรียนรู้ 

3.   กำรท ำงำนเป็นทีม นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรท ำงำน 
4. กำรเป็นนักคิด นักเรียนเกิดวิธีกำรค้นหำค ำตอบด้วยกำรกล่ันกรองควำมคิดท่ีหลำกหลำยโดย

ครูท ำหน้ำท่ีสอนและจัดประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำทักษะให้นักเรียนรู้ จักกำรประยุกต์ใช้ในกำรเรียน
วิทยำศำสตร์ 

5. นักอ่ำน นักวิจัย นักเรียนเกิดทักษะท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสำมำรถน ำข้อมูลไปแก้ปัญหำต่ำง ๆ ทำง
วิทยำศำสตร์ นักเรียนได้กำรเรียนรู้จำกกำรอ่ำน กำรตีควำมจำกเรื่องท่ีอ่ำนได้อย่ำงเข้ำใจ ท ำให้สำมำรถค้นคิด
หำค ำตอบจำกกำรทดลองได้อย่ำงถูกต้อง ลดระยะเวลำในกำรเรียนรู้  นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
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ชีวิตประจ ำวัน  ตลอดจนน ำควำมรู้ไปต่อยอดในอำชีพ (น ำองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ประโยชน์) 
สำมำรถมองเห็นเป็นอำชีพ วิทยำศำสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน นักเรียนเข้ำใจว่ำกำรเรียนวิทยำศำสตร์ท ำให้
นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล 

6. นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้เชิงวิศวกรรมน ำควำมรู้มำออกแบบวิธีกำรหรือกระบวนกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน เช่น ส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์เครื่อง
หว่ำนอำหำรกุ้ง โครงงำนส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์เครื่องยกถังน้ ำ 

 

  
 

ภำพที่  1  แสดงผลงำนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน เครื่องหว่ำนอำหำรกุ้ง   

   
 

ภำพที ่2 แสดงเครือ่งยกถงัน้ ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

4.  ปัจจยัควำมส ำเรจ็ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ ท่ีได้จำก

ควำมร่วมมือของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และสังเครำะห์เป็นรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
แบบ STERM เป็นกำรปลูกควำมเป็นนักวิทยำศำสตร์ท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ทำง
วิทยำศำสตร์และคุณธรรมไปพร้อม ๆ กับกำรเรียนวิทยำศำสตร์ นักเรี ยนเข้ำใจจุดหมำยของกำรเรียน
วิทยำศำสตร์  สำมำรถพัฒนำต่อยอดไปสู่กำรปฏิบัติลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนได้ต้องท ำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย ซึ่งโรงเรียนต้องพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรท ำกิจกรรมท่ีเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ  

4.1 ด้ำนนักเรียน ได้เรียนรู้แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อม แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนตนเองให้มี
ควำมพร้อมในกำรเรียนวิทยำศำสตร์และสำมำรถน ำไปใช้ชีวิตจริงได้ นักเรียนมีกำรคิดเป็นระบบมำกขึ้นท้ังนี้
เป็นเพรำะมีกำรจัดรำยวิชำท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ขึ้นเองผ่ำนกำรแนะน ำโดย
ครูผู้สอน ได้แก่วิชำ IS ท่ีจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ โดยจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทีม
ผู้สอน (Team teaching) ซึ่งเป็นรูปแบบกำรสอนเฉพำะของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
 

  
 

 

 

ภำพที ่3 แสดงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนวชิำ IS แบบทมีผูส้อน และกำรมีสว่นรว่มในกำรอภปิรำย 
4.2 ด้ำนครูผู้สอน มีบทบำทในกำรออกแบบจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์

เข้มข้นโดยกำรใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STERM และสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น ควำม
สนใจให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นเกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริงจะช่วยสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้แก่นักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ท่ีคงทนนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้จริง  

4.3 ด้ำนโรงเรียน ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น
โดยกำรนิเทศติดตำมกำรปรับปรุงห้องเรียนวิทยำศำสตร์ กำรน ำเทคโนโลยี AR มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรฝึกปฏิบัติกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำรระดับมหำวิทยำลัย กำรศึกษำดูงำนเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ
ให้กับนักเรียน นอกจำกนี้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ยังได้พัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ 
STERM ในบริบทของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนกับนักเรียนในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ห้องอื่น ๆ  
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  
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5. แนวกำรพัฒนำให้ยั่งยืน 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเตรียมควำม
พร้อม ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำตนเองในกำรเรียนวิทยำศำสตร์และสำมำรถน ำไปใช้ชีวิตจริงได้ ครูผู้สอนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ ได้น ำรูปแบบจัดกำรเรียนรู้แบบ STERM และใช้แหล่งเรียนรู้หรือ
ประสบกำรณ์ของครูและนักเรียนเป็นเครื่องมือในกำรกระตุ้นควำมสนใจให้เกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริงให้
เกิดกำรพัฒนำท่ียั่งยืนด้วยวิธีกำรต่อไปนี้ 

5.1 กำรบูรณำกำรสหวิทยำกำร ( Interdisciplinarity) และเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม (holistic) 
ระหว่ำงวิชำวิทยำศำสตร์และกำรเรียนรู้ร่วมกับวิธีอื่น ตอลดจนประสบกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริงของนักเรียน 
ให้บูรณำกำรกลำยเป็นเนื้อเดียวกับหลักสูตรวิชำวิทยำศำสตร์ท้ังหมด  

5.2 กำรส่งเสริมกำรคิดอย่ำงมีอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ (Critical thinking and 
Problem solving) โดยปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STERM ให้มีควำมทันสมัยและ
เหมำะสมกับสภำพกำรเรียนรู้ในอนำคต ซึ่งจะท ำให้นักเรียนเกิดควำมเช่ือมั่นในกำรเผชิญต่อสภำวะท่ียำกต่อ
กำรตัดสินใจและประเด็นท่ีท้ำทำยต่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

5.3 กำรใช้พหุวิธี (Multi - Method) โดยครูและนักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรท่ีหลำยอย่ำง เช่น 
กำรใช้ถ้อยค ำสนทนำแลกเปล่ียนอภิปรำยรับฟังควำมคิดเห็น กำรน ำศำสตร์อื่น ๆ อำทิ ศิลปะ กำรแสดงละคร 
กำรโต้วำที ประสบกำรณ์ มำบูรณำกำรกับกำรใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ร่วมกันจะท ำให้เกิดรูปแบบของ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ขึ้นมำใหม่นอกเหนือจำกกำร STERM  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ควรจะมีกำรปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปในลักษณะครูและนักเรียนวำงแผนกำรเรียนรู้และท ำงำนด้วยกัน
เพื่อให้เกิดควำมรู้และร่วมกันปฏิบัติจริงในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 

5.4 กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (Participatory Decision-Making) นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจว่ำพวกเขำจะเรียนรู้ด้วยวิธีกำรอย่ำงไรในบริบทของกำรรับรู้ของตัวเอง ท้ังนี้ครูและนักเรียนมีข้อตกลง
ร่วมกันในกระบวนกำรเรียน กำรท ำงำน และกำรวัดประเมินผล เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและมองเห็นเป้ำหมำย
ของกำรเรียนร่วมกัน 

5.5 ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ (Applicability) ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีครูจัดให้นักเรียน ควร
บูรณำกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันและสถำนกำรณ์ในอำชีพในปัจจุบัน สู่อนำคต กำร
เข้ำใจในกำรเป็นพัฒนำนวัตกรรม นอกเหนือจำกกำรเป็นผู้ใช้นวัตกรรม เปล่ียนจำกกำรเป็นผู้สร้ำงส่ิงประดิษฐ์
เป็นผู้น ำส่ิงประดิษฐ์มำศึกษำและต่อยอดสู่กำรเป็นนวัตกรรมท่ีสะท้อนผลจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

5.6 ควำมสอดคล้องกับท้องถิ่น (local relevance) น ำเสนอประเด็นกำรเรียนรู้ท้ังในระดับท้องถิ่น
และระดับโลก และใช้ภำษำท่ีนักเรียนเข้ำใจง่ำยและใช้ในชีวิตจริง ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรพัฒนำท่ียั่งยืน
เมื่อน ำเสนอในภำษำท่ีต่ำงกันควรระวังในกำรใช้ถ้อยค ำ  
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6. กำรเปน็ตน้แบบใหก้บัหนว่ยงำนอืน่/กำรขยำยผล และ/หรอืรำงวลัทีไ่ดร้ับ 

กำรพัฒนำห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนด้วยกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้แบบ STERM ท ำให้นักเรียนและครูเกิดกำรเรียนรู้ ท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  โดยครูมีกำร

ปรับเปล่ียนกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับสภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนห้องเรียน

วิทยำศำสตร์เข้มข้นเกิดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนวิชำ

วิทยำศำสตร์และมีทัศนคติท่ีดีต่อกำรเรียนวิทยำศำสตร์ ผลท่ีเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนดังนี้ 

ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
ครู (ระบุช่ือ) 
นำงสำววำสนำ  ปั้นงำม กรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง

วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 23 
สิงหำคม 2561 รำงวัลเหรียญเงิน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวสกุณำ  ห้วยขันทอง ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 23 
สิงหำคม 2561 รำงวัลเหรียญเงิน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงจิตภินันท์  ศรีชูพิพัฒน ์ กรรมกำรตัดสินกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ/23 สิงหำคม 
2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 23 
สิงหำคม 2561 รำงวัลเหรียญทอง  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรำงวัลรองชนะเลิศกำร
ตอบค ำถำมทำงชีววิทยำ  

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรำงวัลรองชนะเลิศกำร
ตอบค ำถำม Mega Food 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตก ำแพงแสน 
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ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
นำงสำวมยุรัตน์  ต้ังวิชัย กรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง

วิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / 23 
สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ท่ีปรึกษำกำรแสดงผลงำน IS งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ / 23 
ธันวำคม 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรำงวัลชนะเลิศกำร
ประกวดโครงงำนส่ิงประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์   

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันโครงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 23 ธันวำคม 2561 รำงวัล
เหรียญทอง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยณัฐวิญญ์  สิรเดชธรำทิพย์ ประธำนกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน
ส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

กรรมกำรตัดสินกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
ระดับชำติ  / 23 ธันวำคม 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ท่ีปรึกษำกำรแสดงผลงำน IS งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ / 23 
ธันวำคม 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
วทิยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 23 
สิงหำคม 2561 รำงวัลเหรียญทอง  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
นำงสำวณิปุณมำ  ล้อมไร่ กรรมกำรตัดสินกำรกำรแสดงทำง

วิทยำศำสตร์ ระดับ ม.1- ม.3 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันผลงำนส่ิงประดิษฐ์
ทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561รำงวัล
เหรียญทอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยสรำยุธ  โภคะสุวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / 23 
สิงหำคม 2561 รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชำติ รำงวัลเหรียญทอง  

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / 23 
สิงหำคม 2561รำงวัลเหรียญทอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันกำรแข่งขันกำรแสดง
ทำงวิทยำศำสตร์(Science Show) ระดับ 
ม.ปลำย งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
(ส่วนภูมิภำค) รำงวัลชนะเลิศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

นำยชัยจุมพล   ปิยศทิพย์ ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / 23 
สิงหำคม 2561 รำงวัลเหรียญทอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
นำยวิภำค  จันทร์เงิน กรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันเครื่องบิน

พลังงำนยำง งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
/ 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 23 
สิงหำคม 2561 รำงวัลเหรียญทอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยอภิชำติ  ทองดอนน้อย ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / 23 
สิงหำคม 2561 รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงกันตินนัท์  สักคุณำ กรรมกำรตัดสินกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันโครงงำนส่ิงประดิษฐ์
ทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 รำงวัล
เหรียญทอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ท่ีปรึกษำกำรแสดงผลงำน IS งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ / 23 
ธันวำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยชัยจุมพล   ปิยศทิพย์ ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันกำรแข่งขันกำรแสดง
ทำงวิทยำศำสตร์(Science Show) ระดับ 
ม.ปลำย งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
(ส่วนภูมิภำค) รำงวัลชนะเลิศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 
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ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
นำยภัทรพงษ์   สงวนจีน กรรมกำรตัดสินกำรกำรแสดงทำง

วิทยำศำสตร์ ระดับ ม.4- ม.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรำงวัลชนะเลิศกำร
ประกวดโครงงำนส่ิงประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์   

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันโครงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 23 ธันวำคม 2561 รำงวัล
เหรียญทอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำยณรงค์  ชูเชิด ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขัน กำรประกวดผลงำน
ส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 รำงวัล
เหรียญทอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

นำงสำวทิพำมล  ศรีวิเชียร กรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / 23 
สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

ครูผู้ฝึกซ้อมกำรแข่งขันโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 23 
สิงหำคม 2561 รำงวัลเหรียญทอง 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
นักเรียน (ระบุช่ือ) 
1.เด็กหญิงพิชำมญช์   สระศรีสม 
2.เด็กหญิงพิมพ์ชญำ  ทองกอย 
3.เด็กหญิงอรวรรณ  อิ่มพันธ ์

รำงวัลเหรียญเงิน / กำรแข่งขันอัจฉริยภำพ
ทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3  งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561  

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1.นำงสำวธัญพิชชำ ธัญรัตนศรีสกุล 
2.นำยไชยปกรณ์  ศรีชมเชย 
3.นำยไตรภพ   ปั้นศรีนวล 

รำงวัลเหรียญทอง /กำรแข่งขันอัจฉริยภำพ
ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1.เด็กชำยกอบฤทธิ์   ไทรชมภู 
2.เด็กหญิงญำดำ  มำพร้อม 
3.เด็กหญิงรัตนำภรณ์  อินทะนิน 

รำงวัลเหรียญทอง /กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1.นำงสำวปิ่นอนงค์ บุญไธสงฆ ์
2.นำงสำววัลลภำ ทองจันอับ 
3.นำงสำวสำยธำร มำกมี 

รำงวัลเหรียญทอง /กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1.เด็กหญิงทิรำภรณ์   เข้มแข็ง 
2.เด็กหญิงธัญญลักษณ์   แช่มเจริญพร 
3.เด็กหญิงภัควลัญชณ์  แช่มเจริญพร 

รำงวัลเหรียญทอง /กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ /  
23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1.นำงสำวภำสินี   เมืองนก 
2.นำยศุภกิจ  ทิวำลัย 
3.นำงสำวสุภำพร  ทองเมืองหลวง 

รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ/ 
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  / 23 
สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดโครงงำน
ส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์   
 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม 
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ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สระทองอุ่น 
2. เด็กหญิงพิริยำภรณ์  แย้มส ำรวล  
3. เด็กหญิงวรัญญำ  ว่องไว 

รำงวัลเหรียญทอง / 
กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ 
(Science Show) ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1. นำยชัยธวัช   แซ่ล้ี 
2. นำยพิทักษ์  เย่ือแม้นพงศ์ 
3. นำยอภิรำม  แสงข ำ 

รำงวัลเหรียญทอง /กำรแข่งขันกำรแสดง
ทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.4 - 
ม.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์(Science Show) ระดับ ม.
ปลำย งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ
(ส่วนภูมิภำค)  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

รำงวัลเหรียญทอง /กำรแข่งขันกำรแสดง
ทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.4 - 
ม.6 ระดับชำติ  

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1. เด็กชำยธรำเทพ สระทองยอด 
2. เด็กชำยเกื้อกูล  คุ้มค ำ 

รำงวัลเหรียญทอง / 
กำรประกวดผลงำนส่ิงประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3งำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ / 23 
สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

1. นำยทัศน์พล ใจกล้ำ  
2. นำยศิวกร   บัวพำ 

รำงวัลเหรียญเงิน /กำรประกวดผลงำน
ส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ / 23 สิงหำคม 2561 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ภำคผนวก 

ภำพประกอบกำรจดักิจกรรมควำมเป็นเลศิ 
ห้องเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ 
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สัมมนำคร ูอพวช....สะเตม็ศกึษำสูอ่ำชพีนกัวทิยำศำสตรใ์นอนำคต  
ส ำหรบักำรพฒันำทกัษะกำรจดักิจกรรมกำรเรยีนรูแ้บบ STERM 

ณ องคก์ำรพพิธิภณัฑว์ิทยำศำสตรแ์หง่ชำติ 
 

 
 

อบรมตำมโครงกำรพฒันำครูครบวงจร เรือ่ง เรยีนสุข สนกุโนต๊ สรำ้งนกัเรยีนให้จดบนัทกึฯ 
ณ โรงแรมสองพนับรุ ี

 
 

นกัเรยีนหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ข้มขน้  เขำ้รว่มกจิกรรมค่ำยวทิยำศำสตร์สง่เสรมิกระบวนกำรเรยีนรู้ 
ณ ศนูยว์ิทยำศำสตรเ์พือ่กำรศกึษำ รงัสิต 

 
นกัเรยีนหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ข้มขน้ ฝกึปฏบิตักิำรทดลองทำงเคมี 

ณ มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ก ำแพงแสน 
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นกัเรยีนหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ข้มขน้ ฝกึปฏบิตักิำรทดลองทำงฟสิกิส ์(วัสดุศำสตร)์ 
ณ คณะวศิวกรรมศำสตร์  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ก ำแพงแสน 

 
ฝ่ำยบรหิำรโรงเรยีนนเิทศกำรจดักจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนกลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร ์

ณ หอ้งปฏบิัตกิำรวทิยำศำสตรค์ำเวนดชิ 
 

 
นกัเรยีนหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ข้มขน้ท ำกิจกรรมกำรบรูณำกำรสหวิทยำกำร 

ณ โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน 
 

 
ภำพ เครือ่งสไลดเ์อนกประสงค ์รำงวลัชนะเลศิโครงงำนสิง่ประดษิฐ์ทำงวทิยำศำสตร ์ระดบั ม.ปลำย 

งำนศิลปหัตถกรรมนกัเรยีน ระดบัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำ เขต 9 
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กจิกรรมบรูณำกำรควำมรูร้ะดบัภมูภิำคอำเซยีนกบักำรเรยีนรูเ้ทคโนโลยทีำงวทิยำศำสตร์ 
(Junior Scientist) 

 

 

กจิกรรมปฏบิตักิำรกำรใชก้ลอ้งจุลทรรศนอ์เิลก็ตรอน 
ณ หอ้งปฏบิัตกิำรทดลองและเรอืนปลกูพืชวจิยั  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

 
  
  
  
  
 
 

 
 

นกัเรยีนหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ข้มขน้รว่มกจิกรรมแขง่ขนักจิกรรมวทิยำศำสตร ์ 
เนือ่งในงำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ มธัยมศกึษำเขต 9 นครปฐม กลุม่ที ่1 

ณ โรงเรยีนก ำแพงแสนวทิยำ 
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กจิกรรมมอบเกยีรตบิัตรนกัเรยีนและคร ูทีเ่ข้ำแขง่ขนักจิกรรมวทิยำศำสตร์  
เนือ่งในงำนศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ มธัยมศกึษำเขต 9 นครปฐม กลุม่ที ่1 

 

 
กำรบรูณำกำรในกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนวชิำ IS1  

 

ค่ำยพฒันำอจัฉรยิะภำพทำงวทิยำศำสตรส์ู่สำกล (STEM Education) 
ณ  โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน และ จ.เพชรบรุ ี

 
 

 
 

 
 

 
น ำนกัเรยีนแผนกำรเรยีนวทิยำศำสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย 

ทัศนศกึษำงำนมหกรรมวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำติประจ ำปี 2561 
ณ ศนูยแ์สดงสนิคำ้และกำรประชมุอมิแพ็ค เมอืงทองธำน ี
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ภำคผนวก 

 
 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 

ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลคุณภำพภำยในสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 

มำตรฐำนสถำนศึกษำ / ค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

เอกสำรหลักฐำนข้อมูลส ำคัญ  หรือเอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ  แบบย่อๆ 
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ประกำศโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
เรื่อง  ใหใชมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
************************************************************************ 

โดยท่ีมีกำรประกำศใชกฎกระทรวงวำดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                
พ.ศ. 2561  ท่ีปรับปรุงใหม ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ใหใชมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมประกำศ ณ วันท่ี  6 สิงหำคม                    
พ.ศ. 2561 ประกำศ เรื่อง นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสองท่ีก ำหนดเปำหมำยและยุทธศำสตร
ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนนของสถำนศึกษำ  
โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและกำรมีส วนรวมของผูเกี่ยวของท้ังบุคลำกรทุกคนน
โรงเรียน และผูปกครอง  เพื่อเปนเปำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตลอดจนเพื่อสงเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน จึงประกำศให ใชมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมเอกสำรแนบทำยประกำศนี้ 

 
 
 

ประกำศ ณ วันท่ี  10 กันยำยน พ.ศ. 2561 
 
 
 

( นำงสุปรำณี  อยู่ฤกษ์ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
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ประกำศโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
เรื่อง  กำรก ำหนดคำเปำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
********************************************** 

     โดยท่ีมีกำรประกำศใชกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปกำรศึกษำ 2561 ใหสถำน
ศึกษำแตละแหงจัดใหมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำใหเปนไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแตละระดับ และประเภทกำรศึกษำท่ีรัฐมนตรีว ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด  พรอมท้ังจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ งคุณ
ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนท่ีก ำหนดไว จัดใหมีกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ  และจัดสงรำยงำนผลกำรประเมินตนเองใหแกหนวยงำนตนสังกัดหรือหนวยงำนท่ีก ำกับ
ดูแลสถำนศึกษำเปนประจ ำทุกป 
                โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน จึงประกำศกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมเอกสำรแนบทำยประกำศนี้ เพื่อเปนเปำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับปกำรศึกษำ 2561 
 
 

ประกำศ ณ วันท่ี  12  กันยำยน พ.ศ. 2561 

 

 
(นำงสุปรำณี  อยู่ฤกษ์) 

ผูอ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
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กำรก ำหนดคำเปำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ปกำรศึกษำ 2561  

************************************** 

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน คำ่เปำ้หมำย 

89.57 

1.คุณภำพผู้เรียน 88.70 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผูเรียน  85.50 

 1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ   86 

 2) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย   

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ    

91 

 3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม      87 

 4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     89 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ        70 

 6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ       90 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  93.50 

 1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด      95 

 2) มีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย     93 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย      92 

 4) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม       94 

2. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  90.50 

2.1 มีเปำหมำย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน   90 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ      92 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เนนคุณภำพผูเรียนรอบดำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

และทุกกลุม เปำหมำย   

89 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรใหมีควำมเชี่ยวชำญทำงอำชีพ      90 

2.5 จัดสภำพแวดลอมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อตอกำรจัดกำรเรียนรูอย่ำงมีคุณภำพ    92 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร

เรียนรู้   

90 
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3. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนนผูเรียนเปนส ำคัญ 90.20 

3.1 จัดกำรเรียนรูผำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกตใชใน

ชีวิตได้         

90 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอกำรเรียนรู  90 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก    92 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยำงเปนระบบ และน ำผลมำพัฒนำผูเรียน   88 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร

จัดกำรเรียนรคูุณภำพ   

91 

 

 

 

 

 

เกณฑกำรตัดสนิคุณภำพของมำตรฐำนม ี5 ระดบั  

คำรอยละ ระดบัคณุภำพ 
นอยกวำรอยละ 60.00 ระดับก ำลังพัฒนำ 
รอยละ 60.00 – 69.99 ระดับปำนกลำง 

รอยละ 70.00 – 79.99 ระดับดี 
รอยละ 80.00 – 89.99 ระดับดีเลิศ 

รอยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 
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   บนัทกึกำรให้ควำมเหน็ชอบรำยงำนกำรประเมนิคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 
        ปกีำรศกึษำ  2561 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
             ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อ
วันท่ี 4 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2562 ได้ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ                     
ปีกำรศึกษำ 2561 ท้ังนี้ ให้โรงเรียนน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรประเมินไปพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และ
เผยแพร่ต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
 
 
 

ลงช่ือ......................................... 
(นำยมำนิตย์  รัตนปัญญำ) 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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บนัทกึกำรให้ควำมเหน็ชอบคำ่เปำ้หมำยตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
เพือ่กำรประกนัคณุภำพภำยในของสถำนศกึษำ ปกีำรศกึษำ  2561 

  .............................................................................................................................................. 
 
             ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อ

วันท่ี 17 สิงหำคม 2561 ได้ให้ควำมเห็นชอบเห็นชอบคำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ัน

พื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 และให้น ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร

บริหำรกำรจัดกำรของสถำนศึกษำต่อไป 

  
 

ลงช่ือ.........................................  
(นำยมำนิตย์  รัตนปัญญำ) 

                                                                      ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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