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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
 
ผู้จัดทำ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรียนการสอน ต้ังแต่    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 4 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คือ       

นายสนิท  รีนับถือ รองผู้อำนวยการ จำนวน 3 คน มีข้าราชการครูจำนวน 122 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตรา

จ้าง 13 คน นักเรียนทั้งหมด 2,726 คน ตลอดระยะเวลากว่า 52 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้สั่งสมประสบการณ์

การจัดการศึกษา สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามแนวคิด การบริหาร

จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักการบริหารจัดการคุณภาพ 7 หมวดของโรงเรียน

มาตรฐานสากล พร้อมกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ Mtbk Model ในการขับเคลื่อน ดำเนินงานด้วย

วัฒนธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็ง ควบคุมกำกับติดตามตรวจสอบคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ในการขับเคล่ือน 

ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ทุกมาตรฐาน สามารถเป็นแบบอย่าง

ได้ 

สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจจากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำ

กลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยผ่านการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการ มีระบบบการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือนคือ “MTBK  Model” และกำกับ

ติดตามด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพวิชาการโดยจัดทำหลักสูตรท่ีหลากหลายและ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พัฒนาครูอย่างหลากหลาย สนับสนุนให้ครูใช้

กระบวนการ PLC  และกระบวนการวิจัยในการพัฒนาผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการ

สอนทุกด้านและจัดระบบเทคโนโลยีอย่างหลากหลายครบถ้วน  การจัดการเรียนการสอนของครู จัดทำ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ประกอบไปด้วย การเรียนการ

สอนท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก การ

ตรวจสอบวัดผลประเมินผลนักเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ ส่งผลให้ ผู ้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมีระดับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับยอด

เย่ียม 
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1. คุณภาพของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ

ผู้เรียนด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

และมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีมีความโดดเด่นเฉพาะทางที่ได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวาง  

2. ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์  

 สถานศึกษามีเอกสารหลักฐานที่สนับสนุนคุณภาพระดับยอดเยี่ยม คือ  ด้านการบริหารและการ

จัดการโรงเรียนได้รับรางวัลในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลแห่ง สพฐ. (OBECQA)  ได้รับ

คัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนการแข่งขันสูง โรงเรียนวิถีพุทธชั ้นนำ  โรงเรียน

สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัย  โรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม  มีโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในภาพรวมสูงขึ้น   ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และผลการเข้า

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของนักเรียน 

3. สถานศึกษามีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา คือ 
 จุดเด่น  
 ผู้บริหารมีการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ นำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ครูมีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน และนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง มีกระบวนการวัดผลประเมินผลเป็นระบบ มี
การจัดโครงการ/กิจกรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลาย และมีการนิเทศกำกับติดตามจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น มีสมรรถนะและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
         จุดที่ควรพัฒนา  
 จัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ ้น  พัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้นรวมทั้งการพัฒนา    
         ทักษะอาชีพ  
 2. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจัดทำ MOU กับหน่วยงานอื่น ๆ   
         ให้มากขึ้น  

 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ 
              ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้จริง 
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4.  การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา  
       โรงเรียนมีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น 
ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น ได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ชุมชน มีจัดการเรียนรู้ และประสบการณ์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมากกว่าห้องเรียนวิทยาศาสตร์ปกติ ครูผู้สอนได้บริหารคาบสอนนอกเวลาในการจัดการ
เรียนการสอน โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินรายได้สถานศึกษาเพิ่มเติมกับผู้เรียนในห้องพิเศษนี้ ผลจากการจัดการ
เรียนการสอนทำให้นักเรียนสามารถสอบติดโครงการ สอวน.ทุกปี ผู้เรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของ
รัฐบาลในคณะที่ดี เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มากยิ่งขึ ้นและ
สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมท้ังได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลต่างๆ ในระดับชาติเพิ่มขึ้น 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
ตามที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
กำลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
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คำนำ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนฉบับ

นี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง

รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ ่งเป็น

ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 ด้าน 

ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  

โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนมัธยม     

ฐานบินกำแพงแสน ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น

ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  ในปีการศึกษา 

2564 ต่อไป 

 

 

                     

                                                                              ( นายสนิท    รีนับถือ ) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 

                       วันท่ี  28  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  
 ที่อยู่ :  หมู่ท่ี 7 ตำบลกระตีบ   อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม   รหัสไปรษณีย์ 73180 
 สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
 โทรศัพท์ :  034-996-461-2   โทรสาร : 034-996-461  E-mail: mtbk.thanbin@gmail.com    
 เปิดสอน : ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 

 1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสนิท  รีนับถือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน วุฒิ
การศึกษา ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 065-4944545 e-mail: Sanit1705@gmail.com ดำรง
ตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 เดือน 

2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน 
  2.1 นายคธา ว่องพัฒนวงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพลศึกษา โทรศัพท์ 098-2785155 email: Kata.wongpattanavong@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่าย กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่             
12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี  
  2.2 นางธารกมล สิทธิบุ ่น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน     
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษาโทรศัพท์ 064 5193645 e-mail: tarnkamon.sit@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่าย กลุ่มบริหารวิชาการ  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้      ต้ังแต่  23   กุมภาพันธ์  2560  ถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา 4 ปี   
  2.3 นางสาวปาณิสรา  อ่อนเท่ียง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบิน 
กำแพงแสน     วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 086 7950879 e-mail:pui-
b@hotmail.com รับผิดชอบฝ่าย กลุ่มบริหารบุคลากรและกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ดำรงตำแหน่ง
ท่ีโรงเรียนนี้        ต้ังแต่  12   ตุลาคม  2563  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  6  เดือน 
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3. ข้อมูลข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 

 3.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงาน

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการ

พัฒนา 
1 นางสาววาทินี ชูคันหอม 35 11 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 17 24 
2 นางวรรณี สระทองแขม 47 11 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 21 20 
3 นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธ์ 37 6 ครู ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย 22 26 
4 นางเติมสิน นัดกล่ิน 55 26 ชำนาญการ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 26 
5 นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล 41 12 ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 18 24 
6 นางสาวนันทิยา รักราษฎร์ 36 5 ครู ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 18 20 
7 นายบัณฑิต หวังสุข 39 6 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 19 20 
8 นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์ 31 8 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 18 20 
9 นางสาวศิริญา อยู่สุข 31 4 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 20 
10 นายปิติชัย มีอำพันธ์ 31 3 ครู ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 20 20 
11 นายดำรงศักดิ์ เขียวเซ็น 29 3 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 18 20 
12 นางสาวเบญจรัตน์  โกศลดำรงทรัพย์ 26 2 ครู ศษ.บ. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 18 20 
13 นางสาวโฉมฉาย  ใจเอื้อย 36 5 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 18 20 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงาน

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ

พัฒนา 
14 นางนิธนิาฎ ใช้ศรีทอง 49 27 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 15 20 
15 นางสาวศิริพร เอมสวัสด์ิ 30 7 ครู ศษ.ม. การประเมินและการวิจัยการศึกษา คณิตศาสตร์ 14 20 
16 นางสาวสุธิดา ทะสา 28 5 ครู ศษ.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ 16 20 
17 นายเชาวลิต ชุ่มสุวรรณ 36 4 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 20 20 
18 นายวรพจน์ สิงห์แก้ว 58 34 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. พืชศาสตร์ คณิตศาสตร์ 16 20 
19 นางสาวสุคนธา ทองรักษ์ 28 4 ครู ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 17 20 
20 นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ 41 11 ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 17 20 
21 นางสาวขวัญชนก เอียดด้วง 30 3 ครู ค.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ 18 20 
22 นางชลิดา โตวรานนท์ 39 11 ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 16 20 
23 นางสาวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์ 45 23 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18 20 
24 นางสาวสุรารักษ์ โฉมกอง 27 3 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18 20 
25 ว่าท่ี ร.ต.ธีรชัยวัฒน์ วิชานงค์ 26 3 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18 20 
26 นางสาวอรีนา ปัดตาล 27 4 ครู วท.ม. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ 18 20 
27 นายศุภกิจ มั่นศรีจันทร์ 31 2 ครู วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 19 20 
28 นายปริญญา เอี่ยมสะอาด 28 4 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 20 20 
29 นายมงคล จันทนาลักษณ์ 54 30 ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 18 20 
30 นางสาวมยุรัตน์ ต้ังวิชัย 37 10 ชำนาญการ วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา วิทยาศาสตร์ 21 30 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงาน

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ

พัฒนา 
31 นายสรายุธ โภคะสุวรรณ 43 11 ชำนาญการ คบ. เคมี วิทยาศาสตร์ 17 46 
32 นายชัยจุมพล ปิยศทิพย์ 28 3 ครู กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตร์ 22 20 
33 นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อย 36 7 ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 22 20 
34 นายภัทรพงษ์ สงวนจีน 33 4 ครู วท.บ. สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 22 40 
35 นายวิภาค จันทร์เงิน 42 5 ครู วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์ 21 20 
36 นางสาววาสนา  ปั้นงาม 50 27 ชำนาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 20 20 
37 นางสาวสกุณา ห้วยขันทอง 27 3 ครู คบ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 22 20 
38 นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร 28 3 ครู คบ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 22 20 
39 นายณรงค์  ชูเชิด 48 26 ชำนาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี) วิทยาศาสตร์ 21 20 
40 นายอภิชาติ ทองดอนน้อย 37 13 ชำนาญการ วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา วิทยาศาสตร์ 21 20 
41 นางสมวรรณ ทองดอนน้อย 36 9 ชำนาญการ คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 18 20 
42 นายมนัส  ดีมี 58 33 ชำนาญการ คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 18 20 
43 นางจิตภินันท์  ศรีชูพิพัฒน ์ 57 34 ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 18 20 
44 นางสาวณิปุณมา ล้อมไร่ 43 9 ครู วท.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์ 21 20 
45 นางฐิติชญา อยู่เต็มสุข 49 26 ชำนาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ 20 20 

46 นายเรวัต สระทองบุญ 30 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์ 19 20 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงาน

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ

พัฒนา 
47 นายมนต์ชัย จันทร์เทพ 37 4 ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ 19 20 
48 นายณัฐกร ทองน้อย 31 3 ครู วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ 19 22 
49 นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน ์ 35 11 ชำนาญการ คม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 17 20 
50 นายสมชาย สุภาพเนตร 58 34 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ 21 20 
51 นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 34 9 ครู คม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 19 43 
52 นางสาววริกา คงควร 43 16 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ 19 44 
53 นายศักดิ์สกุล บุญมา 37 5 ครู ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ 19 20 
54 นางสาวสุนิสา แช่มช้อย 30 5 ครู ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ 21 20 
55 นางสาวศศิกานต์ ตุไซร 40 10 ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 24 20 
56 นางสุกัญญา จันทร์เงิน 34 8 ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา 24 20 
57 นายกันตภณ รอดวัณโณ 28 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 23 20 
58 นางกมลชนก ยรรยง 42 3 ครู ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน สังคมศึกษา 20 20 
59 นางหอมจันทร์ มนตรีดิลก 56 27 ชำนาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 21 20 
60 นางปัฐตา แก้วเกตุมณี 30 5 ครู ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 23 25 
61 นางอรพิมพ์ เพญ็จันทร์ 55 29 ชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาไทย สังคมศึกษา 21 20 
62 นางปารีญา ว่องพฒันวงศ์ 56 33 ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 20 20 
63 นางสาววริศรา เกษนาวา 29 4 ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 21 24 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงาน

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ

พัฒนา 
64 นางสาวดาริกา แก้วภิรมย์ 50 5 ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 23 20 
65 นางสายพิน ทองจุลย์ 60 30 ชำนาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 22 20 
66 นางกาญจนา ชูเชิด 53 26 ชำนาญการ ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 18 20 
67 นางสาวหทัยกาญจน์ สำรวลหันต์ 58 32 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนสังคมศึกษา สังคมศึกษา 20 20 
68 นายนิรัติศัย ภิรมย์แดง 29 5 ครู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 21 18 
69 นายกมล บุญณรงค์ 56 26 ชำนาญการ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 15 20 
70 นายบัณฑิต จันทรประทับ 55 27 ชำนาญการ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 18 20 
71 นายนิวัฒน์ เล้าสมบูรณ์ 52 26 ชำนาญการ ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 16 20 
72 นายปราโมทย์ ประพันธ์วิทยา 47 11 ชำนาญการ ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 17 20 
73 นายปิยวิทย์ แก้วรักษ์ 38 4 ครู ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 16 48 
74 นายอาทิตย์ สวัสดีชัย 32 3 ครู ค.บ. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษาฯ 20 28 
75 นายรณชัย จันคง 30 7 ครู ศษ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาฯ 19 20 
76 นางสาวนิศารัตน์  ชูเพชร 30 10 ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 20 20 
77 นายชัยวัฒน์ งามปัญญาเลิศ 24 6 ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 20 20 
78 นางสาวขวัญแก้ว มาลัยชัยสิทธิ์ 41 3 ครู ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน การงานฯ 18 38 
79 นางสาววรรณภา เรืองศรี 36 3 ครู ค.บ. บรรณารักษ์ การงานฯ 18 38 
80 นางสาวพิมพ์พรรณ รัจรัญ 35 3 ครู ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานฯ 23 32 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงาน

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ

พัฒนา 
81 นางณัชชา โค้วถาวร 48 12 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานฯ 15 30 
82 นางสาวโศภิตรา หงส์ธนภัค 35 2 ครู วท.บ. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร การงานฯ 20 38 
83 นางสาวกนกภร กลับฝ่ัง 32 2 ครู บธ.บ. การบัญชี การงานฯ 21 40 
84 นางวันเพญ็ ชิณวงศ์พรหม 55 26 ชำนาญการ บธ.บ. การเงิน/การธนาคาร การงานฯ 12 32 
85 นายทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์ 35 3 ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า การงานฯ 22 40 
86 นายพีระ นรนิทร ์ 37 3 ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า การงานฯ 21 20 
87 นางสาวณัฐยา ป้องกัน 33 4 ครู ว.ท.บ. สัตวศาสตร์ การงานฯ 20 38 
88 นางสาวละเอียด กังวานทวีทรัพย์ 51 16 ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา การงานฯ 19 30 
89 นายดรันทร ศศิวัชรางกูร 33 4 ครู ศศ.บ. ดนตรี ศิลปะ 22 20 
90 นายกมล ทองดอนตัน 47 8 ครู ค.บ. ดนตรีศึกษา (สากล) ศิลปะ 19 20 
91 นางสาวอัจจิมา วงษ์จำปา 34 4 ครู คอบ. สถาปัตยกรรม ศิลปะ 20 20 
92 นางสาวจงรัก แก้วงอก 28 2 ครู กศ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 19 20 
93 นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์ 27 4 ครู ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย (โขน) ศิลปะ 18 20 
94 นางสาวอทิตา กิรติรูปครุฑ 31 8 ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา ศิลปะ 19 20 
95 นางสาวคนึง อ่อนนาน 58 32 ชำนาญการ คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ศิลปะ 16 25 
96 นายกัณฐภษ พาทยโฆษิต 40 7 ครู ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 19 20 
97 นายสุพจน์ ฉายสิน 46 6 ครู ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 22 20 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงาน

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ

พัฒนา 
98 นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี 36 11 ชำนาญการพิเศษ ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 20 24 
99 นายนพฤทธิ์ กั้วะห้วยขวาง 27 3 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22 30 
100 นางนภัสวรรณ พงษ์ศาสตร์ 45 16 ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 23 40 
101 นางสาวพัชนรินทร์ เชียงพฤก 26 2 ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 23 20 
102 นางสาวปรีชญา แย้มนิ่มนวล 41 18 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาต่างประเทศ 25 30 
103 นางสาวภาษิตา จำปาทอง 26 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 20 42 
104 นางสาวสุทธินี เมืองมูล 31 5 ครู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 22 24 
105 นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา 33 5 ครู ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาต่างประเทศ 23 30 
106 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม 40 11 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 23 24 
107 นางสาวในฝัน บูรณพานิช 32 5 ครู ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 20 14 
108 นางสาววิยุดา ปั้นงาม 43 16 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 50 
109 นางสาวสมบัติ ศรีพลทัศน์ 44 21 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 56 

110 นางสาวอทิตยา เมธสุทธิ์ 30 5 ครู ศษ.บ. 
การสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 22 20 

111 นางสาวณัฐมณฑ์ ไกรศิริโสภณ 27 2 ครู ศษ.บ. 
การสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาต่างประเทศ 21 44 

112 นางสาวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล 33 5 ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาต่างประเทศ 21 39 
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ที ่ ช่ือ-นามสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาระงาน

สอน 

จำนวนชั่วโมง
ท่ีเข้ารับการ

พัฒนา 

113 นางสาวกิติยา จินดารัตน์ 33 6 ครู กศ.ม. วิทยาการทางการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ) 

ภาษาต่างประเทศ 21 27 

114 นางสาวณัฏฐนิช นัดกล่ิน 27 3 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 20 44 
115 นางจรรยา สุภาพเนตร 58 34 ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ ภาษาต่างประเทศ 21 28 
116 นางสาวทิพยสุดา ปู่ไทย 50 27 ชำนาญการ ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาต่างประเทศ 21 20 
117 นางสาวสุกัญญา โทนทอง 29 5 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 32 
118 นางสาวสุพัฒวดี  อัปมะโน 29 10 ด. ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 40 
119 นางสาวธนาภา เขียวคล้าย 29 10 ด. ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 34 
120 นายคงพร คงชาตรี 56 33 ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา แนะแนว 21 40 
121 นายเจริญพร  จักรไชย 44 4 ครู ศษ.บ. การแนะแนว แนะแนว 21 40 
122 นางสาวธนวรรณ บุตมะ 30 5 ครู กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว 20 40 

   

3.2 ข้าราชการ /ครูพิเศษ/พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 
1 นางสุนทรี คฤหเนติยุติ 38 ครูพิเศษ บธ.บ. บริหารธุรกิจ สอนวิชาการงาน รายได้สถานศึกษา 
2 นางสาวศิริพร แซ่อั๊ง 30 ครูพิเศษ ค.บ. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ สอนพลศึกษา รายได้สถานศึกษา 
3 นางสาวรัตนาวดี  ชิณวงษ์ 25 ครูพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สอนสังคมศึกษา รายได้สถานศึกษา 
4 นายศักดิ์กมล ดวงชัย 24 ครูพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สอนสังคมศึกษา รายได้สถานศึกษา 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล อาย ุ ตำแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที ่ จ้างด้วยเงิน 
5 นายกมล สกุลเสรีวัฒนา 30 ครูพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ รายได้สถานศึกษา 
6 นายกฤษฎา  แก้วคง 24 ครูพิเศษ ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา สอนวิชานาฎศิลป์ รายได้สถานศึกษา 
7 นางสาวอัษราณีย์ สุกุลธนาศร 24 ครูพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 
8 นางสาวกัตฐศร วชิรพันธ์วิชาญ 24 ครูพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 
9 นางสาวสุวิมล  ชัยมานะ 28 ครูพิเศษ ศศ.บ. ภาษาจีน สอนวิชาภาษาจีน รายได้สถานศึกษา 
10 นางสาวนลินรัตน์ เปรมชัยศรี 24 ครูพิเศษ คบ. ฟิสิกส์ สอนวิชาฟิสิกส์ รายได้สถานศึกษา 
11 Mr.Dennis George P.Felicino 37 ครูพิเศษ - การสอนภาษาอังกฤษ สอนวิชาภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 
12 Miss Nagina Kulsoom 35 ครูพิเศษ - - สอนวิชาภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 
13 Miss Regina Chakma 25 ครูพิเศษ - - สอนวิชาภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 
14 นางสาวรังสิมา มีพันธุ์ 28 พนักงานราชการ ศษ.บ. ดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา สอนวิชาดนตรี กรมบัญชีกลาง 
15 นางณัฎฐา ขัมพานนท์ 54 พนักงานธุรการ ปวส. การตลาด พนักงานธุรการ (สารบรรณ) กรมบัญชีกลาง 
2 นายอัธพล อานมณี 33 ธุรการโรงเรียน บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรการโรงเรียน กรมบัญชีกลาง 
3 นางสาววิภากร ปานอำไพ 39 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บธ.บ. การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี รายได้สถานศึกษา 
4 นางขจรจิตร หงวนบุญมาก 46 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีพัสดุ รายได้สถานศึกษา 
5 นางสาวกาญจน์สุดา สามลือนาม 35 เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน รายได้สถานศึกษา 
7 นางวัลย์ธนา สมุทรักษ์ 52 เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) เจ้าหน้าท่ีห้องทะเบียน รายได้สถานศึกษา 
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3.3 สรุปจำนวนบุคลากร 

 

  3.3.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท/ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร (คน) รวม 
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - 1 2 - 3 

รวม - 1 3 - 4 
2. สายงานการสอน      
- ข้าราชการครู - 87 34 1 122 

- พนักงานราชการ - 1 - - 1 
- อัตราจ้าง - 13 - - 13 

รวม - 101 34 1 136 
3. สายงานสนับสนุน      
- ข้าราชการ  - - - - - 

- พนักงานจ้างทั่วไป - - - - - 
- ลูกจ้างประจำ 6 - - - 6 
- อื่นๆ (ลูกจ้างชั่วคราว) 15 4 - - 19 

รวม 21 4 - - 25 
รวมทั้งส้ิน 21 106 37 1 165 
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3.3.2 จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย

ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 13 9.56 20.29 
คณิตศาสตร์ 16 11.76 19.44 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 19.85 19.61 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16 11.76 20.68 
สุขศึกษาและพลศึกษา 10 7.36 20.5 
ศิลปะ 11 8.09 19.82 
การงานอาชีพ 12 8.82 18.32 
ภาษาต่างประเทศ 28 20.59 22.24 
แนะแนว 3 2.21 22.00 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 136 100 20.32 

 

4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 18 กรกฎาคม  ของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  รวม 2,726 คน  จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 

ระดับชั้น 
 

จำนวนห้อง 
เพศ  

รวม 
 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 13 251 271 522 40 
ม.2 13 251 285 536 41 
ม.3 12 224 249 473 39 
รวม 38 726 805 1531  
ม.4 10 160 286 446 44 
ม.5 10 154 248 402 40 
ม.6 9 134 213 347 38 
รวม 29 448 747 1195  

รวมทั้งหมด 67 1174 1552 2726  
 จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน     ชาย.....-......คน    หญิง......-.......คน   รวม  จำนวน..........-...........คน 

 อัตราส่วนครู : นักเรียน  = 1 : 20       เป็นไปตามเกณฑ์       ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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5.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน  ผลการ

เรียน
เฉลี่ย 

S.D นักเรียนที่ได้ 3 ข้ึนไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 2,700 815 386 439 294 252 185 213 105 2,689 2.85 1.13 1,640 60.74 

คณิตศาสตร์ 2,700 364 234 382 351 427 358 431 145 2,692 2.27 1.12 980 36.30 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5,321 1,416 713 772 651 637 481 435 207 5,312 2.74 1.13 2,901 54.52 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5,054 1,172 584 856 672 652 383 450 264 5,033 2.64 1.15 2,612 51.68 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2,700 1,202 384 385 181 214 98 139 96 2,699 3.14 1.08 1,971 73.00 

ศิลปะ 2,700 1,631 278 247 207 171 108 43 10 2,695 3.45 0.85 2,156 79.85 

การงานอาชีพ 1,915 938 304 221 125 125 98 68 31 1,910 3.28 0.98 1,463 76.40 
ภาษาอังกฤษ 2,700 780 321 405 330 322 238 199 100 2,695 2.78 1.12 1,506 55.78 

รวม 25,790 8,318 3,204 3,707 2,811 2,800 1,949 1,978 958 25,725 2.89 1.14 15,229 59.05 

ร้อยละ 100.00 32.25 12.42 14.37 10.90 10.86 7.56 7.67 3.71 99.75     

 
ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 59.05 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 36.98 

ไม่ผ่านการประเมิน 3.71 
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5.1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.1 311 230 657 454 318 277 363 331 

ม.2 256 131 479 621 343 342 303 429 

ม.3 330 191 499 630 329 269 394 345 

รวม 897 552 1,635 1,705 990 888 1,060 1,105 

ร้อยละ 59.33 36.44 53.82 56.12 65.30 58.50 69.87 72.94 

ม.4 183 135 451 361 98 423 414 0 

ม.5 258 144 425 288 232 321 377 358 

ม.6 302 149 390 258 186 339 305 0 

รวม 743 428 1,266 907 516 1,083 1,096 358 

ร้อยละ 63.13 36.24 55.45 44.99 43.77 91.70 93.04 90.63 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ข้ึนไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน

นักเรียน 
จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน  ผลการ

เรียนเฉลี่ย 
S.D นักเรียนที่ได้ 3 ข้ึนไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 2,657 999 317 308 285 175 198 226 149 2,657 2.87 1.22 1,624 61.12 
คณิตศาสตร์ 2,657 360 249 369 376 386 354 412 151 2,657 2.29 1.12 978 36.81 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5,002 1,586 764 710 592 416 322 468 139 4,997 2.88 1.11 3,060 61.18 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4,968 1,304 526 640 537 597 426 634 299 4,963 2.58 1.23 2,470 49.72 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2,657 1,428 290 292 152 184 93 171 47 2,657 3.26 1.04 2,010 75.65 
ศิลปะ 4,153 2,406 344 443 228 220 146 327 39 4,153 3.30 1.03 3,193 76.88 

การงานอาชีพ 2,657 1,577 273 257 170 122 76 85 97 2,657 3.35 1.04 2,107 79.30 

ภาษาอังกฤษ 2,657 820 334 378 312 275 228 225 84 2,656 2.82 1.12 1,532 57.66 
รวม 27,408 10,480 3,097 3,397 2,652 2,375 1,843 2,548 1,005 27,397 2.92 1.17 16,974 61.93 

ร้อยละ 100.00 38.24 11.30 12.39 9.68 8.67 6.72 9.30 3.67 99.96     

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 61.93 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึงค่อนข้างดี (2.5) 34.36 

ไม่ผ่านการประเมิน 3.67 
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5.2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ม.1 305 205 706 420 369 383 925 396 

ม.2 219 164 687 449 296 319 467 399 

ม.3 268 185 491 475 328 336 759 382 

รวม 792 554 1,884 1,344 993 1,038 2,151 1,177 

ร้อยละ 52.94 37.03 62.97 44.92 66.42 69.39 71.89 78.68 

ม.4 271 132 463 424 211 359 396 368 

ม.5 275 179 346 406 191 313 302 295 

ม.6 286 113 367 296 137 300 344 267 

รวม 832 424 1,176 1,126 539 972 1,042 930 

ร้อยละ 71.66 36.52 58.51 56.98 46.43 83.72 89.75 80.10 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู่ 
ป่การศึกษา 2562 – 2563

ป์การศึกษา 2562 ป์การศึกษา 2563

5.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ปีการศึกษา 2562 – 2563 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

ผลต่าง 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 59.91 60.93 1.02 
คณิตศาสตร์ 26.23 36.56 10.33 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47.35 57.85 10.50 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

51.67 50.70 -0.97 

สุขศึกษาและพลศึกษา 71.33 74.33 3.00 
ศิลปะ 84.55 78.37 -6.18 
การงานอาชีพ 76.53 77.85 1.32 
ภาษาอังกฤษ 39.94 56.72 16.78 

โรงเรียน 57.19 60.49 3.30 
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5.4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ในระดับดี ขึ้นไป 

 

▪  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 522 1 1 28 492 520 99.62 

ม.2 526 0 2 19 505 524 99.62 

ม.3 471 0 6 8 457 465 98.73 

รวม 1,519 1 9 55 1,454 1,509 99.34 
ม.4 439 0 5 3 431 434 98.86 

ม.5 396 0 17 7 372 379 95.71 

ม.6 346 0 0 10 336 346 100.00 

รวม 1,181 0 22 20 1,139 1,159 98.14 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดี ข้ึนไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
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5.5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ในระดับดี ขึ้นไป 

 

▪ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 515 0 0 27 488 515 100.00 
ม.2 517 0 10 42 465 507 98.07 
ม.3 464 0 16 57 391 448 96.55 
รวม 1,496 0 26 126 1,344 1,470 98.26 
ม.4 422 0 9 45 368 413 97.87 
ม.5 393 0 12 3 378 381 96.95 
ม.6 346 0 0 3 343 346 100.00 
รวม 1,161 0 21 51 1,089 1,140 98.19 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน   

ในระดับดี ข้ึนไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 
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5.6) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 

 

▪  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 522 1 1 0 520 520 99.62 

ม.2 526 0 2 2 522 524 99.62 

ม.3 471 0 1 7 463 470 99.79 

รวม 1,519 1 4 9 1,505 1,514 99.67 
ม.4 439 0 0 1 438 439 100.00 

ม.5 396 0 2 4 390 394 99.49 

ม.6 346 0 0 0 346 346 100.00 

รวม 1,181 0 2 5 1,174 1,179 99.83 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ข้ึนไป 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
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5.7) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 

 

▪ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

ม.1 515 0 0 0 515 515 100.00 
ม.2 517 0 0 0 517 517 100.00 
ม.3 464 0 5 5 454 459 98.92 
รวม 1,496 0 5 5 1,486 1,491 99.67 
ม.4 422 0 0 0 422 422 100.00 
ม.5 393 0 4 0 389 389 98.98 
ม.6 346 0 0 0 346 346 100.00 
รวม 1,161 0 4 0 1,157 1,157 99.66 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ข้ึนไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 
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5.8) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 

สมรรถนะสำคัญ จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการ
สื่อสาร 

467 0 9 198 260 467 100.00 

2. ความสามารถในการคิด 467 0 20 183 264 467 100.00 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

467 0 16 169 282 467 100.00 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

467 0 4 185 278 467 100.00 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

467 0 2 185 280 467 100.00 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ในระดับผ่านขึ้นไป 
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5.9) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 

สมรรถนะสำคัญ จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการ
สื่อสาร 

346 0 1 42 303 346 100.00 

2. ความสามารถในการคิด 346 0 3 117 226 346 100.00 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

346 0 0 43 303 346 100.00 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

345 0 0 42 303 345 100.00 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

346 0 0 10 336 346 100.00 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ในระดับผ่านขึ้นไป 
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    

▪ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 42.85 44.65 44.36 

คณิตศาสตร์ 22.06 26.16 26.04 

วิทยาศาสตร์ 29.99 32.80 32.68 

สังคมศึกษา ฯ 34.53 36.04 35.93 

ภาษาอังกฤษ 25.79 30.03 29.94 

 

แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2563 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน  คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

การพัฒนาของ

โรงเรียน 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ภาษาไทย 44.56 42.85 -1.71 42.21 44.36 

คณิตศาสตร์ 23.10 22.06 -1.04 25.41 26.04 

วิทยาศาสตร์ 27.15 29.99 2.84 29.20 32.68 

สังคมศึกษา ฯ 36.00 34.53 -1.47 35.70 35.93 

ภาษาอังกฤษ 26.77 25.79 -0.98 29.20 29.94 

คะแนนเฉล่ีย

รวม 
31.52 31.04 -0.48 32.34 33.79 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 
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7. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ  
 

ท่ี รายการ จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 จำนวนนักเรียนมนี้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์ รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

2,026 74.32 

2 จำนวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอม

เมา เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

2,617 97.32 

3 จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 0 0 

4 จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 

5 จำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ 0 0 

6 จำนวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0 

7 จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 0 0 

8 จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 0 0 

9 จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน 0 0 

10 จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   

    มัธยมศึกษาตอนต้น 407 87.52 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย 326 94.22 

 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด 

8. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ท่ี รายการ จำนวน 

1 อาคารเรียน 7 หลัง 

2 อาคารประกอบ 16 หลัง 

3 ห้องน้ำ  8 หลัง 

4 สระว่ายน้ำ -  สระ 

5 สนามกีฬา 11 สนาม 
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9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  โอกาสของโรงเรียน คือ ต้ังอยู่ในเขตทหาร  โรงเรียนการบิน

กองทัพอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการศึกษา สภาพเศรษฐกิจและ

สังคมมีการแข่งขันสูง ทำให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันมากขึ้น เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทำให้สะดวกต่อการ

บริหารจัดการ ด้านต่างๆ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของบุตรหลาน แต่โรงเรียนก็

ยังมีอุปสรรคบ้าง  คือ ความมีวินัยในการใช้ส่ือเทคโนโลยี และสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองแตกต่างกันอย่าง

มาก 

         2. อาชีพของผู้ปกครอง   

         อาชีพรับจ้าง                    52%         อาชีพเกษตร                   15% 

     อาชีพค้าขาย                   14%             อาชีพรับราชการ                  13% 

            อาชีพพนักงานของรัฐบาล              4%             อาชีพอื่นๆ                                2% 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บาท 

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

      จากการแก้ไขสภาพปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน                 

ตามแนวทาง Thailand 4.0 และมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะใหม่ๆ               

ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สำหรับการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

แห่งชาติ  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น และริเริ่มการจัดห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น  มีการดูแลนักเรียนท่ีอ่านไม่ออกเขียน

ไม่ได้  นักเรียนมีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศในระดับดี การส่งเสริมด้านวินัย

และคุณธรรม วางแผนพัฒนาบุคลากร  ทำให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนได้รับการพัฒนาและ

ส่งเสริมทุกด้าน  จนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครองและนักเรียน  ชุมชน ท้องถิ่น  ตลอดจนองค์กร

ทางการศึกษามากมาย  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนระบบ มีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธ์เป็นระยะ  โดยมีการสรุปรายงานผลจากผู้จัดทำโครงการและกิจกรรม  มีกระบวนการรับฟัง

ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน   และพัฒนาสมรรถนะหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือด้าน

ความปลอดภัย   มีวินัย เข้มแข็งวิชาการ  ความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและด้านการ

ใช้ ICT  ได้จนเป็นท่ีประจักษ์ 
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10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้     

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

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

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

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการดำเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศาสตร ์

ภูมิศาสตร ์

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.) 

 

 

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

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

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

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

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1640 (41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (IS) 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมที ่

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า  1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ปีละไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง รวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 
  

รายวิชาพื้นฐาน 
  

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยาการคำนวณ1 1.0 40 ว21104 การออกแบบเทคโนโลยี1 1.0 40 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 40 พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 40 

ศ21101 ดนตรี 1 1.0 40 ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 20 ศ21103 นาฏศิลป์ 1 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 ง21102 การงานอาชีพ 2 1.0 40 

      อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 11.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 12.0 

รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     รายวิชาบังคับเพิ่มเติม   
 

อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

1 

0.5 20 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 20 

ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 

รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล   
 

อ21201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 0.5 20 อ21202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 0.5 20 

จ21201 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ21202 ภาษาจีน 2 0.5 20 

รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล 

1.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล 

1.0 

วิชาเลือกเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่า 2.0 

นก.) 

2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติม(ไม่น้อยกว่า 2.0 นก.) 2.0 80 

รวมหน่วยการเรียนท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยการเรียนท้ังหมด 16.0 



31 
 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 
  

รายวิชาพื้นฐาน 
  

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 60 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยาการคำนวณ2 1.0 40 ว22104 การออกแบบเทคโนโลยี2 1.0 40 

ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษา 4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.0 40 พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1.0 40 

ศ22101 นาฏศิลป์ 2 1.0 40 ศ22102 ดนตรี 2 0.5 20 

ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 20 ศ22103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 ง22102 การงานอาชีพ 4 1.0 40 

      อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 11.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 12.0 

รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     

อ20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 0.5 20 อ20204 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 0.5 20 

ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับ

เพิ่มเติม 

1.0 

รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     

อ22201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3 0.5 20 อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 0.5 20 

จ22201 ภาษาจีน 3 0.5 20 จ22202 ภาษาจีน 4 0.5 20 
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.5 60 I20202 การส่ือสารและการนำเสนอ 1.0 40 

รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล 

2.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล 

2.0 

วิชาเลือกเพิ่มเติม           1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติม           1.0 40 

รวมหน่วยการเรียนท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยการเรียนท้ังหมด 
 

16.0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 



32 
 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 
  

รายวิชาพื้นฐาน 
  

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 60 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5 60 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยาการคำนวณ3 1.0 40 ว23104 การออกแบบเทคโนโลยี3 1.0 40 

ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษา 6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1.0 40 พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1.0 40 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 3 1.0 40 ศ23102 ดนตรี 3 0.5 20 

ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 20 ศ23103 นาฏศิลป์ 3 0.5 20 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 ง23102 การงานอาชีพ 6 1.0 40 

      อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 11.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 12.0 

รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     

อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 5 0.5 20 อ20206 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 6 

0.5 20 

ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 20 ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 

รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     

อ23201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5 0.5 20 อ23202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 0.5 20 

จ23201 ภาษาจีน 5 0.5 20 จ23202 ภาษาจีน 6 0.5 20 

รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล 

1.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติม

มาตรฐานสากล 

1.0 

วิชาเลือกเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่า 2.0 นก.) 2.0 80 วิชาเลือกเพ่ิมเติม(ไม่น้อยกว่า 2.0 นก.) 2.0 80 

รวมหน่วยการเรียนท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยการเรียนท้ังหมด 16.0 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน 

  
รายวิชาพื้นฐาน 

  

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (เคมี) 1.0 40 
ว31105 วิทยาการคำนวณ 1 1.0 40 ว31106 การออกแบบเทคโนโลยี 1 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี 1 0.5 20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 20 ง31101 งานช่างพื้นฐาน  0.5 20 
      อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 8.0 
รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     
ว30261 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20 อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 

 
    

รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
จ31201 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 20 
รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 1.5   รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 1.5   

วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 
ว30201 กลศาสตร์ 1 1.5 60 ว30202 กลศาสตร์2 1.5 60 
ว30221 เคมีอนินทรีย ์ 1.5 60 ว30222 เคมีวิเคราะห์ 1 0.5 20 
ว30241 ชีววิทยาเบื้องต้น 0.5 20 ว30242 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 1.5 60 
ว30293 ปฏิบัติการชีววิทยา 1* 1.0 40 ว30291 ปฏิบัติการเคมี 1* 1.0 40 
ว30247 คณิตศาสตร์และทักษะคอมพิวเตอร์** 1.0 40 ว30248 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ** 1.0 40 
รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน 5.5 6.5* รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน 5.5 6.5* 
รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 16.0 รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 16.0 
หมายเหตุ  * หมายถึง จัดให้เฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น  
               ** จัดให้เฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน   

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
  

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31103 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31104 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.0 40 ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 (เคมี) 1.0 40 
ว31105 วิทยาการคำนวณ 1 1.0 40 ว31106 การออกแบบเทคโนโลยี 1 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 40 
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี 1 0.5 20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 1.0 40 ง31101 งานช่างพื้นฐาน 0.5 20 
      อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 40 
รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 8.0 
รายวิชาบังคบัเพิ่มเติม     รายวิชาบังคบัเพิ่มเติม     
ว30261 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20 อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 20 
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 20 

 
    

รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 40 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
จ31201 ภาษาจีน 1 0.5 20 จ31202 ภาษาจีน 2 0.5 20 
รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 1.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 1.5 
วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     
ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1* 2.0 80 ค30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2* 2.0 80 
วิชาเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาไทย** 1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาไทย** 1.0 40 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน**/*** 2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน**/*** 2.0 80 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน*** 1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน*** 1.0 40 
วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 2.0 80 
1.ภาษาไทย 

 
  1.ภาษาไทย     

2.สังคมศึกษา 
 

  2.สังคมศึกษา     
วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 3.0 120 วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 3.0 120 
1.ศิลปะ 

 
  1.ศิลปะ     

2.การงานอาชีพ 
 

  2.การงานอาชีพ     
3.สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
  3.สุขศึกษาและพลศึกษา     

รวมหน่วยกิตวิชาเลือกแต่ละแผน 5.0 รวมหน่วยกิตวิชาเลือกแต่ละแผน 5.0 
รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 15.5 
หมายเหตุ 
    * หมายถึง วิชาในแผนการเรียนศิลป์คำนวณ          ** หมายถึง วิชาในแผนการเรียนศิลป์ภาษา 
 *** หมายถึง วิชาในแผนการเรียนศิลป์ภาษาเข้มข้น     **** หมายถึง วิชาในแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป  
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน     รายวิชาพื้นฐาน 

 
  

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 
ว32104 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ฟิสิกส์) 1.0 40 ว32106 การออกแบบเทคโนโลยี 2 1.0 40 
ว32105 วิทยาการคำนวณ 2 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป์ 1 0.5 20 ง32102 บ้านแสนสุข 0.5 20 
ง32101 งานเกษตรพื้นฐาน 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40   

 
  

รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 8.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 7.0 
รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 
รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
จ32201 ภาษาจีน 2 0.5 20 จ32202 ภาษาจีน 2 0.5 20 
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.5 60 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 40 
รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 3.0   รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 2.5   

วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     
ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 80 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 
ว30203 ของแข็ง ของไหล อุณหศาสตร์ 0.5 20 ว30204 คลื่น แสง เสียง 1.5 60 
ว30223 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1.5 60 ว30224 เคมีวิเคราะห์ 2 1.5 60 
ว30243 สรีระและการดำรงชีวิตของพืชดอก 1.5 60 ว30244 การรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว์1 1.5 60 

ว30289 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1* 1.0 40 ว30294 ปฏิบัติการชีววิทยา 2* 1.0 40 
ว30249 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ** 1.0 40 ว30250 ระบบปฏิบัติการ ** 1.0 40 
I 30201 การศึกษาค้นคว้า 1*  1.5 60 I 30202 การศึกษาค้นคว้า 1*  1.5 60 
รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน 5.5 6.5* รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน 6.5 7.5* 

รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 17.5 รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 17.0 
หมายเหตุ  * หมายถึง จัดให้เฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น  
               ** จัดให้เฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน   

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
  

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32103 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32104 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 
ว32104 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 (ฟิสิกส์) 1.0 40 ว32106 การออกแบบเทคโนโลยี 2 1.0 40 
ว32105 วิทยาการคำนวณ 2 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 40 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 20 
ส32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ32101 นาฏศิลป์ 1 0.5 20 ง32102 บ้านแสนสขุ 0.5 20 
ง32101 งานเกษตรพื้นฐาน 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 40   

 
  

รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 8.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 7.0 
รายวิชาบังคบัเพิ่มเติม     รายวิชาบังคบัเพิ่มเติม     
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0.5 20 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 20 
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 0.5 20 
      ว30287 อุตุนิยมวิทยา 1.0 40 
รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 2.0 

รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     

อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

จ32201 ภาษาจีน 2 0.5 20 จ32202 ภาษาจีน 2 0.5 20 

I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.5 60 I30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 40 

รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 3.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 2.5 

วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     

ค30203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3* 2.0 80 ค30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4* 2.0 80 
วิชาเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาไทย** 1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาไทย** 1.0 40 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน**/*** 2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน**/*** 2.0 80 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน*** 1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน*** 1.0 40 
วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 2.0 80 
1.ภาษาไทย 

 
  1.ภาษาไทย     

2.สังคมศึกษา 
 

  2.สังคมศึกษา     
วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 3.0 120 วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 3.0 120 
1.ศิลปะ 

 
  1.ศิลปะ     

2.การงานอาชีพ 
 

  2.การงานอาชีพ     
3.สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
  3.สุขศึกษาและพลศึกษา     

รวมหน่วยกิตวิชาเลือกแต่ละแผน 5.0 รวมหน่วยกิตวิชาเลือกแต่ละแผน 5.0 
รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 17.0 รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 16.5 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน   

 
รายวิชาพื้นฐาน     

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 
ว33103 วิทยาศาสตร์โลก 1.0 40 ว33104 วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร ์ 1.0 40 
ว33105 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 20 ว33106 การออกแบบเทคโนโลยี 3 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
ส33103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 20 ส33104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 ส33102 นาฏศิลป์ 2 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 40 ง33101 งานธุรกิจ 0.5 20 
      อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 
รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 8.0 
รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     รายวิชาบังคับเพิ่มเติม     
ว30262 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 ส30236 หน้าที่พลเมือง 6 0.5 20 
ส30235 หน้าที่พลเมือง 5 0.5 20       
รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
จ33201 ภาษาจีน 2 0.5 20 จ33202 ภาษาจีน 2 0.5 20 
รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 1.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 1.5   

วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 80 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 
ว30205 ไฟฟ้า แม่เหล็ก 1.5 60 ว30206 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 1.5 60 
ว30225 เคมีอินทรีย์ 1.5 60 ว30226 โครงการวิจัยเคมี 1.5 60 
ว30245 การรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว์2 1.5 60 ว30246 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1.5 60 
ว30292 ปฏิบัติการเคมี 2* 1.0 40 ว30290 ปฏิบัติการฟิสิกส์ยุคใหม่ * 1.0 40 
ว30251 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์** 1.0 40 ว30252 เว็บดาต้าเบส** 1.0 40 
รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน 6.5 7.5* รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมตามแผนการ

เรียน 
6.5 7.5* 

รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 17.0 รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 17.0 

หมายเหตุ  * หมายถึง จัดให้เฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น  
               ** จัดให้เฉพาะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร ์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รายวิชา นก. ชม. รายวิชา นก. ชม. 
รายวิชาพื้นฐาน   

 
รายวิชาพื้นฐาน 

 
  

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0 40 
ค33103 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33104 คณิตศาสตร์ 6 1.0 40 
ว33103 วิทยาศาสตร์โลก 1.0 40 ว33104 วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ 1.0 40 
ว33105 วิทยาการคำนวณ 3 1.0 40 ว33106 การออกแบบเทคโนโลยี 3 1.0 40 
ส33101 สังคมศึกษา 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 20 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 ส33102 นาฏศิลป์ 2 0.5 20 
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 0.5 20 ง33101 งานธุรกิจ 0.5 20 
      อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 40 
รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 7.0 รวมหน่วยการเรียนวิชาพื้นฐาน 7.5 
รายวิชาบังคบัเพิ่มเติม     รายวิชาบังคบัเพิ่มเติม     
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0.5 20 อ30206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 20 
รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 0.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาบังคับเพิ่มเติม 0.5 
รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     รายวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล     
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 
จ33201 ภาษาจีน 2 0.5 20 จ33202 ภาษาจีน 2 0.5 20 
รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 1.5 รวมหน่วยการเรียนวิชาเพิ่มเติมมาตรฐานสากล 1.5 
วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     วิชาเลือกเพิ่มเติมตามแผนการเรียน     
ค30205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5* 2.0 80 ค30206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6* 2.0 80 
วิชาเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาไทย** 1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาไทย** 1.0 40 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน**/*** 2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน**/*** 2.0 80 
วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน*** 1.0 40 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาจีน*** 1.0 40 
วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 2.0 80 วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 2.0 80 
1.ภาษาไทย 

 
  1.ภาษาไทย     

2.สังคมศึกษา 
 

  2.สังคมศึกษา     
วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 3.0 120 วิชาเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชา**** 3.0 120 
1.ศิลปะ 

 
  1.ศิลปะ     

2.การงานอาชีพ 
 

  2.การงานอาชีพ     
3.สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
  3.สุขศึกษาและพลศึกษา     

รวมหน่วยกิตวิชาเลือกแต่ละแผน 5.0 รวมหน่วยกิตวิชาเลือกแต่ละแผน 5.0 
รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 14.0 รวมหน่วยการเรียนทั้งหมด 14.5 
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11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

11.1 ห้องสมุด 

ห้องสมุดมีพ ื ้นที ่ขนาด 448 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 11,000 เล่ม มีเครื ่อง

คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จำนวน 13 เครื่อง มีจำนวนนักเรียนที่ใช้

ห้องสมุดเฉลี่ย 500 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 18.34 ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชน

รอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉล่ีย 50 คน ต่อปี  

11.2 ห้องปฏิบัติการ มีท้ังหมด 48  ห้อง จำแนกเป็น 

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน  13  ห้อง 

2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  7 ห้อง 

3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน  14  ห้อง 

4) ห้องสืบค้น จำนวน 2  ห้อง 

5) ห้องคหกรรม 2 ห้อง 

6) ห้องอุตสาหกรรม 2 ห้อง 

7) ห้องเกษตรกรรม 2 

8) ห้องธุรกิจการขายการตลาด 1 

9) ห้องศูนย์การงานพื้นฐานอาชีพ 1 

10) ห้องฝึกซ้อมดนตรี นาฎศิลป์ 1 

11) ห้องศิลปะ 3 ห้อง 

11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีท้ังหมด จำนวน 473 เครื่อง จำแนกเป็น 

1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน  267 เครื่อง 

2) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 124 เครื่อง 

โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

  เฉล่ีย 600 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 23.79 ของนักเรียนท้ังหมด 

3) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน 47 เครื่องและ  

โน้ตบุ๊ค 35 เครื่อง 
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11.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้
จำนวนคร้ัง/ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 ห้องศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้อง 718 20  
2 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 7 ห้อง 718 20  
3 ห้องจริยธรรม   อาคาร 7 ห้อง 738  20  
4 ลานธรรม ( นั่งสมาธิ) อาคาร 6 10  
5 ห้องสมุดโรงเรียน 10  
6 ครัวฐานบิน ฝึกทักษะอาชีพด้านการทำอาหารและการมีรายได้ระหว่างเรียน 10  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 50  
2 ห้องปฏิบัติการนิวตัน  200  
3 ห้องปฏิบัติการฟาราเดย์ 200  
4 ห้องปฏิบัติการคาเวดิช 200  
5 ห้องปฏิบัติการเบอซีเลียส 200  
6 ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ยูเรก้า 200  
7 ห้องปฏิบัติการเมนเดล 200  
8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารค้นวิชชา 100  
9 ห้องปฏิบัติการกาลิเลโอ 200  
10 ห้องปฏิบัติการอาคีมีดีส 200  
11 ห้องปฏิบัติการชาร์ลดาร์วิน 200  
12 ห้องปฏิบัติการเอดิสัน 200  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 4 ห้อง 418 25 
2 ห้องศูนย์ภูมิปัญญาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 4 ห้อง 411 20 
3 ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 10 
4 ตลาดนัดฝึกหัดขาย ของนักเรียน ศึกษาการสร้างอาชีพและหารายได้ 20 
5 ป้ายนิเทศหลักภาษาไทย อาคาร 4 20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1 อาคารพระธรรมปริยัติเวที 122  
2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 30  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
3 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 32  
4 ห้องศูนย์ศิลปะ 60  
5 ห้องอินเตอร์เนต (อาคาร 3) 10  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้อง 521 40 
2 ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้อง 511 50 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1 โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 20 
2 โรงไส้เดือนสร้างสรรค์น้อมนำพอเพียง 20 
3 ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ห้อง ฝ501,ห้อง ฝ421) 20 
4 ตลาดนัดฝึกหัดขาย ลานฝึกงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1 ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 731 150  
2 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 721 40 
3 ห้องเรียนภาษาจีน   326  1,300 
4 ห้องเรียนภาษาจีน   315 1,300 
5 ห้องเรียนภาษาจีน   316 1,300 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 อาคารพลศึกษา โรงยิม 250 
2 สนามฟุตบอล 250 
3 สนามตะกร้อ 250 
4 สนามบาสเกตบอล 250 
5 สนามวอลเล่ย์บอล 250 
6 สนามฟุตซอล 250 
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11.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวน
ครั้ง/ป ี

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 4 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 1 
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 1 
6 ภาควิชาครุศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน 
1 

7 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
กำแพงแสน 

1 

 

11.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 

นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จำนวนครั้ง/ป ี
1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. ความรู้ความเข้าใจประชาชนด้าน

ประชาธิปไตยท่ีส่งผลให้การเมืองไทย
มีปัญหาเรื้อรัง 

1 ครั้ง 
 

 
2 
 

ดาบตำรวจภาสกร ยี่โถหุ่น 
 

ปัญหาสังคมไทยในมิติต่างๆและการ
แก้ไขปัญหา 

1 ครั้ง 

3 1.นางนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์ 
2.นางฐิรัชชานันท์  บวรปิยวัฒน์ 
3. นางสาวณัฏฐาพร  วารีวนิช 

การสุขาภิบาลอาหาร การทำธุรกิจ
จำหน่ายอาหาร และฝึกทักษะการ
ทำอาหารคาว-หวาน เพื่อสุขภาพ 
(มังสวิรัติ) 

4 ครั้ง 

4 นางสำอางค์  กังวานทวีทรัพย์ 
นางสาวชะเอม กังวานทวีทรัพย์ 
 

 
 

1.การทำแชมพูจากธรรมชาติ 
1.การร้อยลูกปัด 
2.การทำแชมพูจากสมุนไพร 
3.การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก 
4.การถักแปล 

2 ครั้ง / 1 ปี 
2 ครั้ง / 1 ปี 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
5 อ.กิติพัฒน์ ชุติชัยวิรัตน์ – 

ภาษาอังกฤษ 
อ.กัญจณัปภัสส์ สุวรรณวิหค - 
ภาษาไทย 
อ.วราภรณ์  กิ้งเงิน - วิทยาศาสตร์ 
อ.ปัญญา  รุ่งเรือง - สังคมศึกษา 

ติวโอเน็ต ม.6  1 ครั้ง 

6 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขต กำแพงแสน 

อบรมความรู้เรื่อง การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

1 ครั้ง 
 
 

7 ผศ.ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญา
ชัย  
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

อบรมความรู้เรื่อง ดวงดาว 1 ครั้ง 

8 วิทยากรบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อบรมความรู้เรื่อง Micro bit 1 ครั้ง 
9 วิทยกรคณะวิศกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ 

อบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริม
ทัศนคติเพื่อการเรียรู้ด้านพลังงาน
ทางเลือกสำหรับเยาวชนในพพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐม En-Camp ปีท่ี 2 

1 ครั้ง 

10 นางสาวปาวีณา  ปล่องทอง แนวข้อสอบ O-NET  วิชา
คณิตศาสตร์ 
ระดับช้ัน ม.6  

1 ครั้ง 
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12. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 12.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
สถานศึกษา 1.รางวัลสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและ

เยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ
ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  2 เมษายน 2564 

คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 

ผู้บริหาร  
 

1. นายสนิท  รีนับถือ 
-รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  ปีการศึกษา 2563  
-รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
2. นายคธา ว่องพัฒนวงศ์ 
-รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  ปีการศึกษา 2563 
3. นางธารกมล สิทธิบุ่น 
-รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น  ปีการศึกษา 2563 
-รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 
 
 
 
 
  

ครู  
 

1. ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 
   1.1 นางเติมสิน  นัดกล่ิน 
   1.2 นางสาววาทินี  ชูคันหอม 
   1.3 นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศ 
   1.4 นางสาวอรีนา  ปัดตาล 
   1.5 นางสาวณิปุณมา  ล้อมไร่ 
   1.6 นางสาวทิพามล  ศรีวิเชียร 
   1.7 นายชัยจุมพล  ปิยศทิพย์ 
   1.8 นายสมชาย  สุภาพเนตร 
   1.9 นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์ 
   1.10 นายเจริญพร  จักรไชย 
   1.11 นายปราโมทย์  ประพันธ์วิทยา 
   1.12 นางณัชชา  โค้วถาวร 
   1.13 นางสาวขวัญแก้ว  มาลัยชัยสิทธิ์ 
   1.14 นางสาวหทัยกาญจน์  สำรวลหันต์ 
   1.15 นางสาววริศรา  เกษนาวา 
   1.16 นางจรรยา  สุภาพเนตร 
   1.17 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีงามเอี่ยม 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
    1.18 นางสาวสุทธินี  เมืองมูล 

2. ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข 
   2.1 นางวรรณี  สระทองแขม 
   2.2 นางสาวศิริญา  อยู่สุข 
   2.3 นายดำรงศักดิ์  เขียวเซ็น 
   2.4 นางนิธินาฎ  ใช้ศรีทอง 
   2.5 นางสาวสุรัณญา  ล้ำเลิศ 
   2.6 นางสาวศิริพร  เอมสวัสด์ิ 
   2.7 นายปริญญา เอี่ยมสะอาด 
   2.8 นางสาวสุคนธา  ทองรักษ์ 
   2.9 นางสาวสุรารักษ์  โฉมกอง 
   2.10 นางสาวขวัญชนก  เอียดด้วง 
   2.11 นางสาวอรีนา  ปัดตาล 
   2.12 นายภัทรพงษ์  สงวนจีน 
   2.13 นายชัยจุมพล  ปิยศทิพย์ 
  2.14 นางสาวศศิกานต์  ตุไซร 
  2.15 นางกาญจนา  ชูเชิด 
  2.16 นางกมลชนก  ยรรยง 
  2.17 นายกันตภณ  รอดวัณโณ 
  2.18 นายทวีศักดิ์  โชติรัตนภิรมย์ 
  2.19 นางสาวพิมพ์พรรณ  รัจรัญ 
  2.20 นางสาววรรณภา  เรืองศรี 
  2.21 นางสาวขวัญแก้ว  มาลัยชัยสิทธิ์ 
  2.22 นางสาวณัฐยา  ป้องกัน 
  2.23 นางสาวโศภิตรา  หงส์ธนภัค 
  2.24 นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีงามเอี่ยม 
  2.25 นางสาวกัญญ์พิชญา  ยังดี 
  2.26 นางสาวอัจจิมา  วงษ์จำปา 
  2.27 นายคณาวุฒิ  กังวาลเนาวรัตน์ 
  2.28 นายศุภกิจ  มั่นศรีจันทร์ 
 

 
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้
 3. รางวัล  10,000 คุรุชน คนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ.ประจำปีการศึกษา 2563 
3.1 นางสาวมยุรัตน์ ต้ังวิชัย 
3.2 นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์ 
3.3 นางสาวขนิษฐา ใจเอื้อย 
3.4 นางกาญจนา  ชูเชิด 
3.5 นายวิภาค  จันทร์เงิน 
3.6 นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ 
3.7 นายภัทรพงษ์ สงวนจีน 
3.8 นางสาวอรีนา  ปัดตาล 
3.9 นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา 
3.10 นายณรงค์  ชูเชิด 
3.11 นางสาวอัจจิมา  วงษ์จำปา 
3.12 นางวรรณี สระทองแขม 
3.13 นางฐิติชญา  อยู่เต็มสุข 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 

 

12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น                  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 

- โครงการงานประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาโรงเรยีนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 

- โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานท่ัวไป 

- โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน 

- โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานแผนงาน 

- โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

- โครงการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ งานการเงิน 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2562 

      ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 

กำลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน มีสมรรถนะสำคัญของนักเรียน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ในระดับดีเย่ียม 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
O-NET สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ ม.6 และ 
ม.3 
3. นักเรียนมีผลการแข่งขนัทักษะทางวิชาการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เหรียญทองระดับชาติสูงขึ้น  
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนได้รับรางวัล
คุณภาพระดับ สพฐ. (OBECQA) 
2.มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
1.มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
หลากหลายตอบสนองความต้องการ ศักยภาพของ
นักเรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป
ให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.พัฒนาส่งเสริมทักษะอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียนมากขึ้น 
 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ควรเพิ่มกิจกรรมโครงการเพื่อพฒันาระบบบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้มากขึ้น 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
1.นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนรู้มากขึ้น 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  

 แผนปฎิบัติงานท่ี 1 เร่งรัด พัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนระดับ 3 สูงขึ้น  

 แผนปฎิบัติงานท่ี 2 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้นตามความสนใจและความถนัดของ
      นักเรียนอย่างหลากหลายและให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะมากขึ้น  

 แผนปฎิบัติงานท่ี 3  พัฒนากิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ  
   โดยให้นักเรียนร่วมเปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียน     

 แผนปฎิบัติงานท่ี 4  โรงเรียนควรจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพของแหล่งเรียนรู้   
และส่ือธรรมชาติในสถานศึกษาให้มากขึ้น  และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทักษะ
อาชีพท่ีนักเรียนสนใจเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 แผนปฎิบัติงานท่ี 5 ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการตามแผนปฏิบัติการประจำปีใน 
      มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพิ่มขึ้น  

 แผนปฎิบัติงานท่ี 6 ใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
         ต่างๆ เพื่อนำผลปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง 
      ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สามารถให้เป็นแบบอย่างได้  

 แผนปฎิบัติงานท่ี 7 ปรับปรุงพัฒนาโครงการพฒันาครู พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยจัดระบบให้ครู 
      ประเมินรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการ 
      พัฒนาตนเอง  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน  

 แผนปฎิบัติงานท่ี 8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม   
      และความต้องการของท้องถิ่น  

 แผนปฏิบัติงานท่ี 9 อบรมพัฒนาครูผู้สอนในการสร้างห้องเรียนเชิงบวก เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์   
          เชิงบวกแก่ครูผู้สอนท่ีมีอายุสูง  เพื่อลดช่องว่างระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน  
 แผนปฏิบัติงานท่ี 10 พัฒนาครูเรื่องการพัฒนานักเรียนไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กและ 
        เยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21  

 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

 1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้นรวมท้ังการพัฒนาทักษะอาชีพ  
 2. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจัดทำ MOU กับหน่วยงานอื่น  ๆให้มากขึ้น  
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้จริง 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  

       1. ผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานจากภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาครูให้เป็นครูมือ
อาชีพในด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และยุค Thailand 4.0  

 2. ความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  
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14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.86 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.67 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.83 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.98 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเ้รียน 20.00 8.72 พอใช ้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสทิธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.94 ดีมาก 

ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน ์พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สง่เสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคลอ้งกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.80 ดี 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  86.80 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดี 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก - 



50 
 

ข้อเสนอแนะ 
              ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2553 
     1) ด้านผลการจัดการศึกษา นักเรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น        
ทุกรายวิชา โดยการจัดซ่อมเสริม นักเรียนท่ีเรียนอ่อนอย่างเป็นระบบ มีการทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน
เพื่อให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีข้อมูลร่วมกัน ว่านักเรียนต้องการพัฒนาเรื่องใดบ้าง ดำเนินการซ่อมเสริม
อย่างเป็นระบบ ทดสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นระยะ จัดให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง เช่น 
ให้สรุปเนื้อหาเมื่อเรียนจบแต่ละเรื่อง 
     2) ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นวาระ
สำคัญของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ปกครอง โดยให้ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผล 
              3) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยครูควรวิเคราะห์แผนการจัดการเรียน
การสอน และนำข้อมูลมาปรับแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
มากยิ่งขึ้น 

    4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
           ไม่มี 
15. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพ  
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 1. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในด้านการจัดการศึกษามีการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกปีการศึกษา 
มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย และจัดสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ  
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น
ร่วมประเมินผลผลงานนักเรียน  
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นและ
จัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบ  Active  Learning    
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  สร้างความตระหนักให้ทุกคนให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ  ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามข้ันตอนวงจรคุณภาพ  PDCA และ
โรงเรียนได้จัดทำห้องประกันคุณภาพการศึกษา  
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16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  

 16.1 การบริหารจัดการศึกษา 

  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มบริหาร

แบ่งเป็น กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบวงจรคุณภาพ  (PDCA) ดังนี้ 

 1.  P : PLAN การวางแผนการจัดทำโครงการ/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้อง

กับแผนของพันธกิจ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้  งบประมาณที่กำหนด

เหมาะสม มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ 

 2. D : DO  การกำกับติดตามการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม มีการกำหนดขั ้นตอนหรือวิธ ีการ

ดำเนินการ  มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตามท่ีกำหนด มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด สามารถ

ดำเนินการตามระยะเวลาท่ีกำหนดหรือไม่ สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณหรือไม่ 

 3.  C : CHECK  ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ได้มีการกำหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมิน

หรือไม่ มีรูปแบบการประเมินเหมาะสมหรือไม่ มีการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหา/จุดอ่อนท่ี

พบในการดำเนินการหรือไม่ มีข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการหรือไม่ 

 4. A : ACTION นำข้อมูลท่ีได้จากการกำกับติดตาม การดำเนินการไปปรับปรุงต่อไป มีการระดมสมอง

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา/จุดอ่อนท่ีค้นพบ มีการระดมสมองเพื่อหาแนวทางเสริมข้อดี /จุดแข็งเพิ่มขึ้น มีการ

นำผลท่ีได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำโครงการ ในครั้งต่อไป มีการ

กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในครั้งต่อไป 
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กลุ่มงานอำนวยการฯ 
กลุ่มงานกลุ่มสาระฯ 
 - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสต์  
- กลุ่มสาระฯ วิทยาศาตร ์
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
- กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 
-- กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
-- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานประสานความร่วมมือฯ 
- งานสนับสนุนวิชาการฯ 

กลุ่มงานวัดผล 

   -  งานประเมินผล,เทียบโอนฯ 

กลุ่มงานทะเบียน 

   - งานสำมะโนนักเรียน 

   - งานการรับนักเรียน 

กลุ่มงานแนะแนวฯ 

กลุ่มงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ 

กลุ่มงานวิจัยฯ 

กลุ่มงานพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพฯ 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 

     และนิเทศ 

งานอำนวยการและ

สารสนเทศ 

กลุ่มงานอำนวยการฯ 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

 - งานจดัทำคำของบฯ 

 -งานจัดทำแผนพฒันาฯ  

-งานจดัทำแผนปฏิบตัฯิ 

- งานควบคุมและติดตามแผนฯ 

กลุ่มงานบรหิารการเงิน 

   - งานบญัช ี

   - งานการเงิน 

   - งานตรวจสอบบญัช ี

   - งานระดมทรัพยากร 

กลุ่มงานบรหิารพัสดุฯ 

    - งานจัดซ้ือ/จดัจ้าง 

    - งานทะเบยีน

ครุภัณฑ ์

    - งานบัญชีวัสด ุ

    - งานทะเบยีนอาคาร 

      -  งานติดตามตรวจสอบ

พัสด ุ

กลุ่มงานควบคุมภายใน 

  - งานควบคุมภายในกลุ่มงาน 

  - งานควบคุมภายใน 

     โรงเรียน 

กลุ่มงาน

อำนวยการฯ 

กลุ่มงานบุคคล 

  - งานอำนวยการ

และ 

     สารสนเทศ 

  -  งานวางแผน

อัตรากำลัง 

     สรรหา บรรจุ

แต่งต้ังและ 

     ออกจากราชการ 

  -  งานวินัยและ 

      จรรยาบรรณ 

  -  งานส่งเสริม 

      ประสิทธิภาพ

ในการ 

      ปฏิบัติราชการ 

กลุ่มงานอำนวยการฯ 

กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนฯ 

  - งานธุรการ-สารบรรณ 

  - งานเลขาฯคณะกรรมการฯ 

  - งานแผนกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มงานระบบฯสารสนเทศ 

   - งานเทคโนโลยีเพื่อ 

      การศึกษา 

   - งานพัฒนาเว็ปไซด ์

   - งานเครือข่ายข้อมูลฯ 

   - งานมัลติมีเดยี 

   - งานโสตทัศนศึกษา 

   - งานระบบฐานข้อมูล 

   - งานศูนยเ์ทคโนโลยีฯ 

กลุ่มงานประสานงานฯ 

   - งานประสานหน่วยงานฯ 

   - งานชุมชน/โภชนาการ 

   - งานสมาคมฯ/มูลนิธิฯ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์

   - งานวารสาร/กิจกรรม 

   - งานเสยีงตามสาย 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ีฯ 

   - งานอาคารและ

สภาพแวดล้อม 

   - สร้าง/ซ่อมบำรุง 

   - รักษาความปลอดภยั 

   - ซ่อมบำรุงภาวะฉุกเฉิน 

   - งานบริการฯและ น้ำดื่ม 

   - งานลูกจ้างและ

ยานพาหนะ 

กลุ่มงานอำนวยการฯ 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการฯ 

   -งานเวรประจำวัน 

   -งานรถรับ-ส่งนักเรียน 

   -งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ 

   -งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

   - งานคนดีศรีฐานบิน 

   - งานธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 

   - งาน  TO BE  NUMBER 

ONE   

   - งานคณะกรรมการ 

      นักเรีย 

   - งานประชาธิปไตย 

   - งานกิจกรรมหน้าเสาธงฯ

กลุ่มงานส่งเสริมความ

ประพฤติฯ 

   -งานป้องกันยาเสพติดฯ 

   -งานสารวัตร นักเรียน 

   -งานปกครองระดับชั้นฯ 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ 

   - งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

   - งานธรรมศึกษา 

   - งานค่ายคุณธรรมฯ 

กลุ่มงานสุขภาพอนามัยฯ 

   - งานส่งเสริมสุขภาพ 

   - งานอนามัยนักเรียน 

   - งานป้องกันโรคเอดส์ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ สมาคมศิษย์เก่ามัธยมฐานบินฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณฯ รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป รองฯ กลุ่มบริหารกิจการ  นร. 

ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ 
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16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะอย่างหลากหลาย  ในการเพิ่มศักยภาพความเป็นพลโลก                       

โดยเน้นจิตสำนึกความเป็นชาติไทย 
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่มืออาชีพตาม

มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
4. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.ยกระดับผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและมาตรฐานสากล                   
2.ส่งเสริมระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพความเป็นพลโลก 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมและความสำนึก
ความเป็นชาติไทยโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

3. ยกระดับผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพมาตรฐานสากล 

4. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4.พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาให้
มีความหลากหลายตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยเน้นความเป็นสากลและ
ความเป็นไทย 
 

5.พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล 
6. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพโดยการมี
ส่วนร่วมเน้นรูปแบบการ
บริหารจัดการตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

7.พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
มาตรฐานสากล  

 2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและสำนึกในความเป็นชาติไทย  โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล  

4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ดี มีความหลากหลาย ตามความต้องการของนักเรียนและชุมชน  โดยเน้น
ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  

5. โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (OBECQA)  
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

 มารยาทดี    มีวินัย  ใจกัลยาณมิตร   จิตอาสา  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

 เลิศรอบด้านสานงานสู่สากล 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผูเ้รียน 

1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

         2.1 กิจกรรมกระบวนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพ  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เน้นคุณธรรม ส านึกใน
ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นมีความสามารถในการอ่าน       
การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการในด้าน
ทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวนในกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ  Active  learning  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนเข้มข้นเพิ่มเติม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านภาษาจีน ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ ้นได้ โรงเรียนจัดท าหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอย่าง
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน มีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องศูนย์การ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการจ้างครูต่างชาติภาษาอังกฤษ ครูฟิลิปปินส์ ครูภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาหาความรู ้จากเจ้าของภาษา มีการด าเนินการห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมรักการอ่านเสริมสร้างคลังปัญญา กิจกรรมปรับพื้นฐาน
การอ่าน การเขียน กิจกรรมเล่าเรื่องจากการอ่าน การเขียนบทความตามความสนใจ การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน 
การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณและการน าทักษะนี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ประเด็นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และมีการจัดกิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM Education 
ประเด็นความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เรียนวิชา IS ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study”  ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการ
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เรียนรู้เชิงรุก  เน้นการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารได้ทุกคน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
    ทุกกลุ่มสาระฯ ได้ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ของผู้เรียน ส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การสรุปองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา IS ประเด็นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี การประเมินผลสมรรถนะส าคัญในการใช้เทคโนโลยี จัดท าห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ติดต้ังอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นด้านวิชาการ จัดกิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อ
เตรียมการสอบ O-NET มีการทบทวนแก้ไขปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบ
เพื่อจัดท าคลังข้อสอบที่มีคุณภาพ การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน การส่งเสริมนัก เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลได้มากขึ ้น  ประเด็นมีความรู ้ ทักษะพื ้นฐานและเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ จัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะด้านนี้และตามโครงสร้างหลักสูตรตามที่สถานศึกษาก าหนด 
จัดบริการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รู ้จักตนเอง รู ้จักอาชีพ แนวโน้มตลาดแรงงาน จัด
ประเมินบุคลิกภาพ บริการสารสนเทศ การแนะแนวศึกษาต่อของรุ ่นพี ่ จัดศึกษาดูงานเปิดบ้านของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ จัดประสบการณ์และฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการและสถานการณ์จ าลอง เช่น 
ตลาดนัดฝึกหัดขาย มีการท า MOU ระหว่างโรงเรียนกับสถานประกอบการฝึกอาชีพ    
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนดได้จัดท าแผนพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี อบรมชี้แจงวิธีการวัดคุณภาพให้กับครูผู้สอนทุกคน  
ด าเนินการปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและ
นอกชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมคนดีศรีฐานบินอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มารยาทดี  
มีวินัย ใจกัลยาณมิตร จิตอาสา กิจกรรมคนกล้วยไม้ใจอาสา กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรม
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมท าบุญตักบาตรโรง เรียน วันไหว้ครู วันสุนทรภู่ กิจกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม อบรมนักเรียนหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม ประเด็นมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อยรักถิ่น จิตอาสาพาเท่ียว ภูมิปัญญาไทยทรงด า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโพธิ์งาม 
และจัดกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอน ประเด็นยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย จัด
กิจกรรมให้นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐานและมีทักษะในศตวรรษท่ี  21 โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้เชิงประจักษ์ การจ าลองสังคม กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมพัฒนานักเรียน จัดการเรียนการ
สอนรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ประเด็นมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการเรียนการสอนให้ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพกาย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
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นักเรียน กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กิจกรรมชุมนุม
พยาบาล วันเอดส์โลก ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง อย.น้อย ห้องเรียนสีขาว  โครงงานคุณธรรม กิจกรรมดนตรี  
ศิลปะ ชุมนุมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 

ประเด็น ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนบัสนุนผลการประเมิน 
1.1 ผ ล ส ั ม ฤ ท ธ ิ ์ ท า ง
วิชาการของผู้นักเรียน 
     1. ม ีความสามารถ
ในการอ ่าน การเขียน 
การส่ือสารและการคิด
ค านวณ 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 

.ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ 
2. สรุปผลการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ ปีการศึกษา 2563 
3. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ปีการศึกษา 2563                          
4. รายงานกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
ดังนี้ 

- รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ม.6  
- ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ปีการศึกษา 2563  ด้าน
ความสามารถในการส่ือสาร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

  - รายงานผลการด าเนินโครงการห้องสมุดสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
  - กิจกรรมเล่าเรื่องจากการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

- กิจกรรมรักการอ่านเสริมสร้างคลังปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- ภาพประกอบความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียน และการส่ือสารของ
นักเรียน ผลงานนักเรียนในรายวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- ปรับพื้นฐานอ่านเขียน เสริมสร้างนักเรียนรักการอ่าน (กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย) 
- รายงานผลกิจกรรมการท าวิจัยในช้ันเรียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

5. รายงานผลกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-NET  
 ม.6 ประจ าปี 2563 
6. ความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารของนักเร ียน 
ผลงานนักเรียน  ในรายวิชาต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. ตัวอย่างผลงานนักเรียน จากการเรียนการสอนในรายวิชา IS  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการ
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เร ียนร ู ้ส ังคมศึกษา ศาสนา และว ัฒนธรรม  และกลุ ่ม สาระการเร ียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 

ประเด็น ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนบัสนุนผลการประเมิน 
 8. ตัวอย่างผลงานนักเรียน จากการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
9.สมุดบันทึกการอ่านของนักเรียน/ภาพประกอบการเล่าเรื่องจากการอ่าน 
10.การด าเนินงานโครงการห้องสมุดสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

2. มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
(ระดับยอดเยี่ยม) 
 

การว ิ เคราะห ์ เช ิง เน ื ้อหา (Content Analysis) จากการศ ึกษาหลักส ูตร
สถานศึกษา สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี ้วัดในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตลอดจนภาพความส าเร็จการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และในการน านักเรียนไปแข่งขันความสามารถ
ทางวิชาการ  
1.รายงานผลโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี ่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

- กิจกรรมโครงงานในวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
- กิจกรรมการน าเสนอการศึกษาวิชา IS  
- กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการท าโครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
- กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์  

2.การจัดโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้  
3.รายงานผลการแข่งขันนักเรียนท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
4.รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน-ภายนอกสถานศึกษาของนักเรียน
ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3.มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

1. แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา IS1, IS2 , IS3 
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(ระดับยอดเยี่ยม) 3.กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมได้แก่ กิจกรรมการ
ประกวด โครงงานและผลงานนักเรียน 
4.รางวัลผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม  
 

ประเด็น ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนบัสนุนผลการประเมิน 

4.มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1. ผลการประเมิน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของผู้เรียน 
2. ผลการประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6  รายวิชาพื้นฐาน
และเพิ่มเติม รายวิชาสาระเทคโนโลยีและการส่ือสาร และสาระเทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2563  
4. ผลงานนักเรียนจากรายวิชาสาระเทคโนโลยี  และรายวิชาโครงงาน  รายวิชา 
IS ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการ  
7. ผลการด าเนินงานด้าน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ   
 - จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกตใช
ในชีวิตได้   
 - ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู   
8. ผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้ท่ีใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
10. การจัดกิจกรรมแข่งขันวิชาการ โครงงานส่ิงประดิษฐ์  
11. การน าเสนอโครงงาน IS 

5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
(ระดับปานกลาง) 
 

1. รายงานผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 
   ท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป  
2. การประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐานของของนักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
4. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
5. การประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน 
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6. มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1.ผลการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ของผู้เรียน
ทุกระดับช้ัน 
2. โครงการ / กิจกรรม กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนนักเรียนทางด้านการศึกษาและอาชีพ 
 
 

ประเด็น ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนบัสนุนผลการประเมิน 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนทักษะอาชีพของกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะอาชีพ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
4. แบบประเมินความพร้อมนักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
5. สถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
6. แบบทดสอบค้นคว้าหาตนเองส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
7. แบบทดสอบบุคลิกภาพกับอาชีพ 
8. แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
9. ภาพถ่ายโครงการ /กิจกรรมและงานต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนา
คุณภาพนักเรียน แฟ้มเกียรติบัตร โล่ รางวัล 
10. แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  
11. รายงานการติดตามนักเรียนท่ีศึกษาต่อและการจบหลักสูตร 
12. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมความรู้ ทักษะพื้นฐาน  และ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1.มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1.ผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ของ
ผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
2. ครูผู้สอนประเมินนักเรียนทุกคนท่ีสอนทุกรายวิชาบันทึกผลลงในโปรแกรม 
SGS สรุปผลการประเมินจากโปรแกรมSGS 
3. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม To be number one 
4. รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

2.มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย  

1.หลักสูตรท้องถิ่น   
- มัคคุเทศก์น้อยรักถิ่น   
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(ระดับยอดเย่ียม) 
 

- จิตอาสาพาเท่ียว 
- ภูมิปัญญาไทยโซ่ง 
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดโพธิ์งาม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
 
 
 
 

ประเด็น ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนบัสนุนผลการประเมิน 
 2.กิจกรรม/โครงการ 

          - กิจกรรมรดน ้าขอพร วันสงกรานต์ 
          - กิจกกรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
          - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
          - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
          - กิจกรรมวันไหว้คร ู
          - กิจกรรม ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
          - การแต่งกายแบบไทย 
  3.กิจกรรมการเรียนการสอน 
          - การใช้ห้องภูมิปัญญา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม 
            สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           - การแสดงโขน 
           - การแสดงนาฏศิลป์ไทย 
           -  การวาดภาพระบายสี การละเล่นไทย (ศิลปะ) 
 4. กิจกรรมหน้าเสาธง   
           - ร้องเพลงชาติ  
           -  สวดมนต์  
           -  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี

3.ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1.ผลการประเมินการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
2.รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากเอกสารการเย่ียมบ้าน/ SDQ 
3.รายงานการบันทึกการให้ค าปรึกษา 
4.รายงานการติดตามการศึกษาต่อ 
5.รายงานผลการเลือกชุมนุม 
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6.รายงานข้อมูลการเลือกแผนการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
7.สรุปผลการแข่งขันวิชาการ 
8.สรุปผลการเลือกสาระวิชาเพิ่มเติม 

4.มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน 
- กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 
 

ประเด็น ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนบัสนุนผลการประเมิน 
 - กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
- กิจกรรมวันเอดส์โลก  
- กิจกรรม  อย. น้อย 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เย่ียมบ้านนักเรียน 
- ระบบคัดกรองนักเรียน 
 3.  โครงการห้องเรียนสีขาว 
 4. โครงงานคุณธรรม 
 5. โครงการวันส าคัญ 
 6. รายงานกิจกรรมกีฬา 
 7. รายงานผลการด าเนินโครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 8. รายงานการคัดกรองนักเรียน /คนพิการ 

 

 2.3  ผลความส าเร็จ 

       ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

          ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณของ

นักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านของแต่ละระดับช้ัน 

สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างเหมาะสม พัฒนาการด้านความรู้ความ

เข้าใจทักษะการคิดค านวนและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง ประเด็นความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของนักเรียน อยู่

ในระดับยอดเยี่ยมสามารถแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาและ
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น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ประเด็นความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ใน

ระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมท่ี

น าไปใช้ได้จริง ได้รับรางวัลเป็นท่ีประจักษ์ท้ังระดับเขต  ระดับชาติและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน 

ประเด็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับยอดเยี่ยม นักเรียนได้เรยีนรู้

อย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานที่ เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ สามารถน าไปสร้างสรรค์

ผลงานจากการเรียนรู้ได้ ประเด็นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไปสูงขึ้นในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่แล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์   เมื่อ

จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและมีชื่อเสียงได้เป็น

ส่วนใหญ่ ประเด็นมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  นักเรียนมีความรู้ 

ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ได้ค้นพบความสนใจ และความถนัดของตนเอง เห็นเส้นทางชีวิ ต

เพื่อวางแผนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  รวมทั้งสามารถน าความรู้

ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในอนาคต     

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

 ประเด็นมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

นักเรียนมีระเบียบวินัยโดยเฉพาะการรักษากฎระเบียบด้านทรงผม และการแต่งกาย ถูกระเบียบของโรงเรียน 

ท าให้เป็นที่ชื่นชมและยอมรับของชุมชน โดยนักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ ดังท่ีปรากฏใน   อัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่า  “มารยาทดี  มีวินัย  ใจกัลยาณมิตร  จิตอาสา” ประเด็น

มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับยอดเย่ียม นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย  เลขไทยได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม การแต่งกายสุภาพ มีมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย มีสัมมาคารวะ ร่วมอนุร ักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นการยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและ

หลากหลาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม นักเรียนยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ง เพศ วัย ความ

หลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ประเด็นมีสุขภาวะทางร่างกาย

และจิตสังคม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ดูแลสุขภาวะและอนามัยของตนเองและผู้อื่น 

ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์  นักเรียนทุก

คนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท  ยอมรับในกติกาของกลุ่มและสังคม 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 3.1 จุดเด่น 

  1. มีการด าเนินการโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง นักเรียนอ่านหนังสือได้ อ่านหนังสือคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการ
สื่อสารได้ทุกคน นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีความกตัญญูต่อ  
ผู้มีพระคุณ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันส าคัญของชาติ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี             
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รักษาดินแดน เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด ารงตนท้ังท่ีบ้านและโรงเรียน มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกได้อย่างเหมาะสม มีส่ือ
ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออกและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข โครงการส่งเสริมคุณธรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กิจกรรม
การออมทรัพย์  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ มีโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน พัฒนาการทางกาย มี
สมรรถภาพทางกายสมวัยและห่างไกลสิ่งเสพติด โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การรู้จักนักเรียน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียนที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนได้อย่างเหมาะสมตาม
ศักยภาพ 
  2. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมการ
น าเสนอวิชา IS กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้ กิจกรรมใช้ห้องสมุด 
  3. โครการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพิชิต O-NET กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเร ียน  
กิจกรรมรักการอ่าน 
  4. นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม มีคุณลักษณะที่ดี เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติร่วมกับชุมชน  
 3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลการเรียน   ระดับ 
3 ขึน้ไป อยู่ในระดับสูงขึ้น 
  2. พัฒนาการส่งเสริมทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้นตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะมากขึ้น 
  3. จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนร่วม เปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของตนเอง 
  4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพของแหล่งเรียนรู้และส่ือธรรมชาติ 
ในสถานศึกษาให้มากขึ้น 
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 3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพใหไ้ด้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 1 เร่งรัด พัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป มากขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้นตามความสนใจและความ 
                ถนัดของผู้เรียนอย่างหลากหลายและให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะมากขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนากิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 
       การคิดค านวณ โดยให้ผู้เร ียนร่วมเปร ียบเทียบความก้าวหน้าและ         
       การพัฒนาของตนเอง 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มและพัฒนาคุณภาพ    
                                             ของแหล่งเรียนรู้และส่ือธรรมชาติในสถานศึกษาให้มากขึ้น 
 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ:  ยอดยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนาข้อมูล  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1 กิจกรรม  วิธีการพัฒนา ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

  ประเด็นมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน โรงเรียนได้ก าหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน คือ ประกอบด้วยภาคี 4 ฝ่ายเข้า

มามีส่วนร่วม มีการศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานสอบถามความต้องการ/คาดหวัง ปัญหา ปัจจัยภายใน/

ภายนอกและระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หรือเป้าหมาย 

ก าหนดกลยุทธ์น าไปจัดท าแผนกลยุทธ์ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หากไม่

เห็นชอบน าไปปรับ หากเห็นชอบน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีการจัดท ามาตรฐานของสถานศึกษา จัดท า

แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ  

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. นโยบายต้นสังกัดหรืออื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับความหวังของชุมชนและสังคม 

ประเด็น มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มุ ่งเน้นความส าเร็จ  

“MTBK Model” เป็นกรอบในการบริหาร ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

โดยยึดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด

การศึกษา จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานสากล จัดระบบ

บริหารสารสนเทศที่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการ ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จัดท าคู่มือและเครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเพื่อเป็นเกณฑ์และแนวทางในการ
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ประเมินอย่างมีคุณภาพ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกปี และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ

เผยแพร่สู ่สารธาณชน ประเด็นด าเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรมาตรฐานสากลและหลักสูตรท้องถิ่น 

โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร มีการน าหลักสูตรไปใช้และประเมินผลหลักสูตร พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นพัฒนาครูและบุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ โดยมีการวางแผนบรรจุโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูลงในแผนปฺฏิบัติการทุกปีงบประมาณและ

ส่งเสริมให้มีการออกไปอบรมพัฒนาจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรม PLC เพื่อน ามาใช้ใน

การพัฒนานักเรียน เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาให้ความรู้ เช่น ความรู้ด้านกฎจราจร  

เพศศึกษา ยาเสพติด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ครูและบุคลากรท่ีมีความสนใจในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ได้ศึกษาต่อตามที่ตั้งใจ มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบการนิเทศภายใน และการน า

ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ประเด็นจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้าน

อาคารสถานท่ีและด้านความปลอดภัย ด้านสังคม ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ด้านการ

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ประเด็นจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ ICT และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัญหาอุปสรรค

ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระบบในโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล

สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารงาน 5 กลุ่มบรหิารในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม   

 

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็น ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนบัสนุนผลการประเมิน 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลการประเมิน การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นผลสำเร็จ “ MTBK Model”  
   เป็นกรอบในการบริหารและการจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 
3.การได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล OBECQA  
   โดยพร้อมในการนำเสนอและเป็นแบบอย่างได้ 
4.การได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
5.การจัดทำแผนกลยุทธ์  
6.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็น ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนบัสนุนผลการประเมิน 
7.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
8.การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
9.รายงานวิธีการและผลการดำเนินการตามเกณฑ์ OBECQA  
10.รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
   ประจำตำบล/อำเภอ  
11.รายงานผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการ/สารสนเทศโรงเรียน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1. ผลการประเมิน การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน ของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 
2.การได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล OBECQA  
   โดยพร้อมในการน าเสนอและเป็นแบบอย่างได้ 
3. การได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
4. การจัดท าแผนกลยุทธ์  
5. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
8. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของบุคลากร 
9. แผนผังการด าเนินงานของโรงเรียน แผนผังการด าเนินงานของฝ่ายงาน 
ของกลุ่มงาน ของงานต่างๆ แผนผังการด าเนินงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
10. คู่มือและเครื่องมือท่ีใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
11. บันทึกการประชุมของกลุ่มงานต่างๆของโรงเรียน 
12. รายงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ 
13. แผนการด าเนินงานบริหารอัตราก าลัง 
14. แผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
15. รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
16. รายงานการเยี่ยมบ้าน, SDQ 
17. รายละเอียดการส่งต่อข้อมูลนักเรียน 
18. ทุนปัจจัยพื้นฐาน รายละเอียดการมอบทุนการศึกษา 
19. รายงานการนิเทศการสอน  
20. การประเมินเพื่อพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 
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2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลการประเมิน การด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ปฏิทินการด าเนินกลุ่มบริหารวิชาการ 
3.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
5. รายงานกิจกรรมการนิเทศการสอน 
6. รายงานผลการด าเนินงานพัฒนาวิชาการของกจิกรรมต่างๆ ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8.รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการภายนอก 
9.รายงานผลการบันทึกแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
10.การทดสอบออนไลน์ 
11.รายงานการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและกจิกรรมการสอน  
12.กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น 
13.กิจกรรมการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายใน-ภายนอกสถานศึกษา 
14.รายงานกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  
15.รายงานกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
16.รายงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ 
(ระดับยอดเย่ียม) 

   1. ผลการประเมิน การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
อาชีพจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
   3. รายงานการศึกษาดูงาน 
   4. รายงานการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   5. การส่งเสริมการท าผลงานหรือวิทยฐานะของครู 
   6. รายงานผลการประเมินครูผู้ช่วย 
   7. เกียรติบัตร รางวัล การแข่งขัน 
   8. รายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันระดับภาค/ประเทศ 
   9. รายงานการอบรมภายใน-ภายนอกสถานศึกษาของครูผู้สอน/
บุคลากร 
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   10. การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาครูสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนกิจกรรมพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง เพื่อพัฒนา 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน                             
   11. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์  
        1)  การใช้ gsuite for education ในการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ การใช้ google classroom,google meet,gmail , google form 
, google sheet ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงของนักเรียนและครูผู้สอน 
       2) การใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน เช่น                    
         - Zoom ใช้สำหรับการประชุมครูในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า และทำการจัดการเรียนการสอนของครู 
         - Line ใช้เช็คช่ือนักเรียน แจ้งกิจกรรม งานและข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ รวมถึงการใช้วีดีโอคอลในการเรียนการสอน เช่นกิจกรรมไส้เดือน
สร้างสรรค์น้อมนำพอเพียง 
         -  Youtube ใช้สำหรับการอัพโหลดคลิปสอนขึ้นไปฝากไว้และแชร์
ล้ิงค์ให้นักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่ายเปิดดูด้วยตัวเองได้ในทุกท่ีทุก
เวลาท่ีต้องการ และสามารถดูซ้ำได้ถ้าไม่เข้าใจในเนื้อหานั้น 
         - การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ AR (Augmented reality)  
      12. การรายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR) 
     13. หนังสือเชิญวิทยากรด้านอาหารจากภายนอกมาให้ความรู้ด้าน
อาชีพให้กับบุคคลากรท่ีสนใจ 
    14. บันทึกการประชุมประจำเดือนของโรงเรียน / กลุ่มสาระการเรียนรู ้
    15. หนังสือเชิญประชุมจากหน่วยงาน / โรงเรยีนอื่น 
    16. แบบรายงานผลงานเพื่อขอรับรางวัล สาขาต่างๆตามท่ีหน่วยงาน
จัด 
    17. หนังสือเชิญเป็นวิทยากรไปให้ความรู้ในสถานท่ีต่างๆ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 
(ระดับยอดเย่ียม)  

1.ผลการประเมิน การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.การจัดให้มีห้องปฏิบัติการ ส่ือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
3.หนังสืออนุมัติการก่อสร้าง 
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4.การจัดการเรียนรู้ จ านวนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์มีส่ืออุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
5. รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
6.การปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีความสวยงาม ร่มรื่น 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู ้
(ระดับยอดเย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผลการประเมิน การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เทคโนโลยีและโปรแกรมท่ีใช้ในงานต่างๆ 
3. รายงานผลการการด าเนินงานของแต่ละงาน 
   ได้ด าเนินการจัดหา สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ แต่กลุ่มงาน ดังนี้ 
งาน ICT 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนสามารถ
เข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้จากหลายแหล่ง เช่น 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสืบค้น และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สายท่ีให้บริการหลายๆจุดภายในโรงเรียน 
งานการเงิน 
โปรแกรม เก็บค่าเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียน 
ใช้เก็บข้อมูลรายช่ือนักเรียน ออกใบเสร็จในแต่ละเทอมของนักเรียนได้
รวมถึงออกใบเสร็จรับเงินต่าง ๆ มีรายงานการสรุปการรับช าระเงิน และ
รายงานยอดการค้างช าระเงินได้ 
งานรับสมัครนักเรียน 
โปรแกรม รับสมัครนักเรียน โดยใช้ในการรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่การ
กรอกข้อมูลแจ้งความจ านง รับสมัครนักเรียน ออกบัตรประจ าตัวสอบได้ 
 - สามารถก าหนดจ านวนผู้สมัครต่อวัน ก าหนดจ านวนผู้เข้าสอบต่อ
ห้องรวมถึงก าหนดห้องสอบ 
 -  สามารถดูข้อมูลสถิติอัพเดทแบบเรียลไทม์ได้ตลอด 
งานธุรการ 
โปรแกรมสารบรรณ ด าเนินการก าหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครอบคลุม ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพใช้งานง่าย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัยโดยการก าหนดรหัสแต่
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ละระดับของผู้ใช้งานกลุ่มงานทุกกลุ่มก าหนดผู้รับผิดชอบจัดท าระบบ
สารสนเทศด าเนินการจัดการข้อมูลส าคัญท่ีครอบคลุมภารกิจท้ัง 6 กลุ่ม
งานคือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่มนโยบายและแผนงาน และ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดท าและให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ี 
เป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน น าข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญย้อนหลัง 3 ปีใช้
เป็นข้อมูลในการทบทวนปรับปรุงพัฒนางานได้  
งานบุคคล 
โปรแกรมแสกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรเพื่อ
จัดเก็บเป็นข้อมูลและสถิติการลามาสายใช้งานได้เป็นอย่างดี 
- เราสามารถเรียกดูข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากร
ย้อนหลังได้ต้ังแต่เริ่มเก็บลายนิ้วมือ 
 - ป้องกันการมาปฏิบัติราชการการสายเพราะระบบสามารถต้ังเวลาการ
มาปฏิบัติราชการได้ 
- ประหยัดเวลาการลงเวลาการปฏิบัติราชการการของครูและบุคลากร 
- สะดวกในการค้นหาข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากร 
งานวัดผล 
โปรแกรม SGS โปรแกรมออนไลน์จาก สพฐ.ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
ทะเบียน – วัดผล ของโรงเรียน 
โปรแกรม Data Management Center (DMC) โปรแกรมออนไลน์ 
จาก สพฐ.จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
งานพัสดุ 
โปรแกรมพัสดุ-การเบิก-จ่ายพัสดุส านักงาน  
งานกิจการนักเรียน 
โปรแกรมตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ครูประจ าช้ัน ครูหัวหน้า
ระดับ ครูเวรประจ าวัน ควบคุมความประพฤตินักเรียน หากพบนักเรียนท่ี
กระท าผิดหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เขียนใบตัดคะแนนส่งครูท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีตัดคะแนนความประพฤติ เพื่อน าเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานอื่นๆ
ต่อไป 
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โปรแกรมบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม หน้าเสาธงของนักเรียนเพื่อเก็บเป็นสถิติ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
โปรแกรม LINE การตั้งกลุ่มไลน์ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (กลุ่ม 
Student Affairs MTBK) 
กล้องวงจรปิด ลดเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน 
วิทยุสื่อสารใช้วิทยุส่ือสารในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การตามนักเรียนมา
พบผู้ปกครอง การประสานงานการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อความ
รวดเร็วในการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
งานวิชาการ 
โปรแกรมจัดตารางสอน  
- ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาในการจัด ระบบจะตรวจสอบและเตือนคาบชน
กันในขณะจัดตารางสอน ซึ่งป้องกันการซ ้าซ้อนของ ผู้สอน นักเรียน และ
ห้องเรียน 
- โปรแกรมการจัดตารางสอนเมื่อจัดเสร็จแล้วสามารถปริ้นออกมาใช้แจก
ครูผู้สอนและนักเรียนได้ 
- โปรแกรมสามารถค านวณจ านวนคาบเรียนของครูผู้สอนเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบ 
เคร่ืองตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 

-สามารถตรวจข้อสอบได้รวดเร็ว 100คน ต่อนาที 

-สามารถวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ บอกค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ

จ าแนก ข้อสอบท่ีควรเก็บไว้ในคลังข้อสอบ 

 

2.3 ผลความส าเร็จ 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ ในประเด็นมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด

ชัดเจน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีกระบวนการได้มาซึ่งเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างเป็นระบบ

เริ ่มจากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ จนถึงกระบวนการน ากลยุทธ์สู ่การปฏิบัติ สู ่มาตรฐานการศึกษา  

แผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเด็นมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา อยู่

ในระดับยอดเย่ียม มีการขับเคล่ือนรูปแบบการบริหารด้วย “MTBK  Model” อย่างต่อเนื่องจนท าให้โรงเรียน

มีคุณภาพได้รับรางวัลคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ “OBECQA” ครูและบุคลากรตระหนักในการประเมิน

คุณภาพการศึกษา มีการจัดท าคู่มือและเครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมี
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ส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ประเด็นด าเนินงาน

พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาอยู่ในระดับยอด

เย่ียม ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถในการน าหลักสูตรไปใช้ได้เป็นอย่างดี น าไปสู่กระบวนการพัฒนานักเรียน 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อพัฒนานักเรียนได้อย่างรอบด้าน เชื ่อมโยงวิถีชีวิตจ ริงและครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย ประเด็นพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม ครูมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จนพัฒนาเป็นครูมืออาชีพได้จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประเด็นจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม โรงเรียน

มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ประเด็นจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย  รวดเร็วสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ มีความพร้อมในการสืบค้นและการ

เรียนการสอนรายวิชา IS 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 3.1 จุดเด่น 

  1) ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนได้รับรางวัลคุณภาพระดับ สพฐ. (OBECOA) 
  2) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการบริหารงาน มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการให้เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภาพ 

PDCA  และนวัตกรรม “MTBK  Model” 

  3) โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาครู ทั้งในและนอกโรงเรียน ครูบุคลากรของโรงเรียน

ได้รับการพัฒนาทุกคน โดยเฉพาะการจัดอบรมภายในโรงเรียน ในช่วงวันหยุดและช่วงปิดเทอม 

  4) โครงการ/กิจกรรมตามแนวปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน

นักเรียนมีกิจกรรมมากท่ีสุด คือ แสดงถึงการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีเน้นการพัฒนานักเรียนเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีสุด 

  5) การจัดการทรัพยากรของโรงเรียนแสดงถึงการจัดสรรงบประมาณท่ีส่งเสริมและสนับสนุน

งานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

  6) โรงเรียนจะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ ท าให้การก ากับติดตามโครงการ/ กิจกรรม เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  7) ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน ภาคี 4 ฝ่าย เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนท้ัง

ด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ 
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 3.2 จุดควรพัฒนา 

  1) โรงเรียนควรเพิ่มโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ในมาตรฐานที่ 2 ด้าน

กระบวนการบริหารและการจัดการให้มากขึ้น 

  2) ควรสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช้กระบวนการวิจัยมาใช้

ในการบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย  

 3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับคุณภาพใหไ้ด้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

  แผนปฏิบัติงานที่ 1 ด าเนินการโครการ/กิจกรรมพัฒนาการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ใน

       มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพิ่มขึ้น 

  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 ใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

       กิจกรรมต่างๆ เพื่อน าผลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง และ

       พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างได้ 

  แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ปรับปรุง พัฒนา โครงการพัฒนาครูสู่ครูมีออาชีพ โดยจัดระบบ 

          ให้ครูประเมินรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

       ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ

       ของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา  ข้อมูล  หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินการด้านหลักสูตร ให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ครูผู้สอนจะต้องจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มีโครงการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีเวทีกิจกรรมที่จัดแสดงผลงานนักเรียนทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
ประเด็นใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดท าห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องศูนย ์ห้องปฏิบัติการ จัดส่ือการสอนและเทคโนโลยี ทุกห้องท่ีเป็นห้องศูนย์ มี
ทีวี ระบบเสียง โปรเจ็คเตอร์ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน โดยนำส่ือมาประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ชัดเจน และสามารถ
ดึงดูดความสนใจ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่ อใช้จัดการเรียนรู้ อบรม
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การใช้ Google Classroom , MEET , ZOOM , Line เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้ โดย
สามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ติดตามภาระงาน เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างครูกับผู้เรียน
และผู้เรียนกับผู้เรียน ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ ประเด็น
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็กด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่มีการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านระบบการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัด
บรรยากาศในช้ันเรียน ประเด็นตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดย
ครูวางแผนจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยก าหนด
เกณฑ์วิธีการและเครื่องมือการวัดผลอย่างชัดเจน วัดผลการเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการแจ้งผลการประเมินให้กับผู้เรียนเพื่อทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนและหาจุดบกพร่อง น าผลมาประเมินและวิเคราะห์ โดยจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  วิเคราะห์ข้อสอบ 
เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ประเด็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้โดยใช้   กระบวนการ PLC จัดโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล เช่น กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือขา่ย การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมประชุมครู/ฝ่ายบริหาร การใช้สื ่อสิ ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์  หรือส่ืออื่น ๆ  

 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนบัสนุนผลการประเมิน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1.ผลการประเมิน การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.แผนการจัดการเรียนรู้ 
3.แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล/การจัดกลุ่มผู้เรียน  
4.ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/ส่ือการสอน 
5.ผลงาน/ช้ินงาน/โครงงาน นักเรียน 
6.แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
7.บันทึกการอ่าน 
8.สรุปรายงานการนิเทศการสอน 
9.รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
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3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1.แบบประเมินการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
2.แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. แบบคัดกรองผู้เรียน/การจัดกลุ่มผู้เรียน  
4. ส่ือการสอน  
5. ผลงาน/ช้ินงาน/โครงงานนักเรียน  
6. สรุปรายงานการนิเทศการสอน 
7. รายงานวิจัยในช้ันเรียน  
8. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีส่งเสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
9. รายงานการใช้ส่ือการเรียนการสอนของครู 
10. รายงานการอบรมด้านการผลิตส่ือการสอน ท่ีใช้นวัตกรรม 
11. รายงานผลงานการพัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
12. รายงานโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
13. รายงานผลกิจกรรมพัฒนานักเรียน ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนารี  
ยุวกาชาด 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก (ระดับยอดเย่ียม) 

1. ผลการประเมิน การมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก จากบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและการนิเทศของครูในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
3. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
4. การมอบหมายหน้าท่ีในห้องเรียน 
5. รายงานสรุปกระบวนการ PLC เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน 
6. การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
7. การใช้เทคนิคเสริมแรง เพื่อให้ก าลังใจนักเรียนในการเรียนรู้ 
8. ภาพกิจกรรมการรับมอบเกียรติบัตรต่าง ๆ 
9. รายงานสรุปกิจกรรมคนดีศรีฐานบิน 
10. ค าส่ัง ภาพกิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขาว  
11. รายงานสรุปกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
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12. การน าความรู้ที ่ได้จากชั้นเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน สรุปเล่มโครงการครัวฐานบิน 
13. รายงานสรุปกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ทุกระดับช้ัน 
14. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชา IS 
15. กิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
16. รายงานสรุปกิจกรรมไหว้ครู  
17. รายงานสรุปกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
18. รายงานสรุปกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
19. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุขได้แก่ กิจกรรมชุมนุม   
20. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐาน
บินก าแพงแสนเกี่ยวกับการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน 
3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1. ผลการประเมิน การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน จากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. บันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. บันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. แบบรายงานการวัดและประเมินผล (ปพ.5) 
6. แบบบันทึกคะแนนการวัดและประเมินผล 
7. วิจัยในช้ันเรียน 
8. ครูผู้สอนจัดท าการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบมาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ 
9. การด าเนินการท า PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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10. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
11. กิจกรรมการสอนเสริมนักเรียนท่ีเข้าสอบ สอวน. 
12. กิจกรรมการสอนเสริมการทดสอบระดับชาติ O-NET  ม.6 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลการประเมิน การมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ จาก
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. รายงานการนิเทศการสอน  
4. บันทึกการปะชุมPLC 
5. บันทึกการประชุมวิชาการสัญจร การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6. รายงานการประเมินตนเองของครู(SSR) 
7. วิจัยในช้ันเรียน 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล  
9. สอบถาม/สัมภาษณ์ ครู นักเรียน 

 

 
 2.3  ผลความส าเร็จ 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นจัดการเรียนรู ้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ครบกระบวนการตรงตามหลักสูตร สามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปสอนผู้เรียนได้
จริง ประเด็นใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูมีการ
ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ใช้สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีทุกรูปแบบ และมีการ
พัฒนาและผลิตสื่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเด็นมีการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม ครูมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนและมีความกระตือรือร้นในการเรียน ประเด็น
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลายกลุ่มสาระ การติด 0,ร,มส,มผ น้อยลง มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 สูงขึ้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ประเด็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูน ากระบวนการ PLC 
และการวิจัยในช้ันเรียนมาแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 3.1 จุดเด่น 
  1. มีการปรับปรุงและมีการพัฒนาหลักสูตรจนมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพ
นักเรียน สามารถตอบสนองความต้องการ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
  2. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจมุ่งมั่น ในการพัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน จัดการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM education เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
  3. การจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย สามารถส่งเสริมพัฒนาทักษะครูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ ช่วยพัฒนาครู
วิเคราะหผู้์เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและเป็นจริง 
  4. ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน ท่ีผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายในโรงเรียน ซึ่ง
จะได้รับค าแนะน า สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด และแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 

3.2 จุดควรพัฒนา 
  1. ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความต้องการของท้องถิ่นอยู่เสมอ 
  2. พัฒนาครูใหส้ามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โดยแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  3. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
 
 3.3 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ 
        สังคมและความต้องการของท้องถิ่น 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 2 อบรมพัฒนาครูผู้สอนในการสร้างห้องเรียนเชิงบวก เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์
       เชิงบวก และลดช่องว่างระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูเรื่องการพัฒนานักเรียนไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
        และเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 
  แผนปฏิบัติงานท่ี 4 น าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทักษะอาชีพท่ีผู้เรียนสนใจ เข้ามาร่วมจัด  
       กิจกรรมการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการตอ้งการการช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินภายในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
เขียน มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ในระดับดีเย่ียม 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
O-NET สูงขึ้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้นในหลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนได้รับรางวัล
คุณภาพระดับ สพฐ. (OBECQA) 
2.มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน 
เป็นส าคัญ 
1.มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
หลากหลายตอบสนองความต้องการ ศักยภาพของ
นักเรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไปให้อยู่
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.พัฒนาส่งเสริมทักษะอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ควรเพิ่มกิจกรรมโครงการเพื่อพฒันาระบบบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้มากขึ้น 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
1.น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนรู้มากขึ้น 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 แผนปฎิบัติงานท่ี 1 เร่งรัด พัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนระดับ 3 สูงขึ้น  
 แผนปฎิบัติงานท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพเพิ่มมากขึ้นตามความสนใจและความถนัดของ 
                ผู้เรียนอย่างหลากหลายและให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะมากขึ้น  
 แผนปฎิบัติงานท่ี 3  พัฒนากิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ  

   โดยใหผู้้เรียนร่วมเปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของตนเอง   
 แผนปฎิบัติงานท่ี 4  โรงเรียนควรจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพของแหล่งเรียนรู้   

และส่ือธรรมชาติในสถานศึกษาให้มากขึ้น  และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทักษะ
อาชีพท่ีผู้เรียนสนใจเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 แผนปฎิบัติงานท่ี 5 ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีใน 
      มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพิ่มขึ้น  
 แผนปฎิบัติงานท่ี 6 ใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
         ต่างๆ เพื่อน าผลปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง 
      ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สามารถให้เป็นแบบอย่างได้  
 แผนปฎิบัติงานท่ี 7 ปรับปรุงพัฒนาโครงการพฒันาครู พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ โดยจัดระบบให้ครู 
      ประเมินรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการ 
      พัฒนาตนเอง  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  
 แผนปฎิบัติงานท่ี 8 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม   
      และความต้องการของท้องถิ่น  
 แผนปฏิบัติงานท่ี 9 อบรมพัฒนาครูผู้สอนในการสร้างห้องเรียนเชิงบวก เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์   
          เชิงบวกและ เพื่อลดช่องว่างระหว่างครูผู้สอนกบัผู้เรียน  
 แผนปฏิบัติงานท่ี 10 พัฒนาครูเรื่องการพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กและ 
        เยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21  
 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
 1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนมากขึ้นรวมท้ังการพัฒนาทักษะอาชีพ  
 2. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจัดท า MOU กับหน่วยงานอื่น  ๆให้มากขึ้น  
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้ 
              ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้จริง 
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ความต้องการและการช่วยเหลือ  
       1. ผู้เช่ียวชาญหรือหน่วยงานจากภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาครูใหเ้ป็นครูมือ
อาชีพในด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และยุค Thailand 4.0  
 2. ความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  
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ส่วนท่ี 4 

การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นท่ี (C1) 
 

ชื่อผลงานที่เสนอประเมินความโดดเด่น (Best Practices) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
STEM plus R โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
 

คำสำคัญ   ห้องเรียน , วิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์เข้มข้น  ประจำปีการศึกษา 2563 

1. บทนำ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
โลกธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรียนรู้เพื่อนำผลการเรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตและการประกอบ
อาชีพ การกระตุ้นให้เกิดความต่ืนเต้นท้าทายกับการเผชิญสถานการณ์หรือปัญหา มีการร่วมกันคิดลงมือปฏิบัติ
จริง ก็จะเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่น จากสภาพดังกล่าวข้างต้นนั้นนับว่าเป็น
ความท้าทายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้คุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จจะต้องเกิดจากการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ โดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้
ตัว เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตสามารถปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหม่  จากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนยังไม่สามารถนำความรู้จากการเรียนวิทยาศาสตร์
ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในธรรมชาติได้   ทั้งที ่ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้จะเน้น
ความสำคัญของการเรียนรู้ข้อเท็จจริง  การสร้างความเข้าใจในความคิดรวบรวมยอดและหลักวิชาที่สำคัญ  
ตลอดจนถึงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง  กระบวนการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้รูปแบบที่ครูเปน็ผู้
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ในขณะท่ีผู้เรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเฉ่ือยชาเพราะนักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนรับรู้ด้วยการฟัง อ่านตำราหรือทำแบบฝึกหัดตามท่ี
ครูส่ัง 

แนวทางการส่งเสริมผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน  สามารถทำได้หลากหลายวิธี 
อาทิเช่น วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบหน่วย วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบนิรนัย วิธีสอนแบบ
วิทยาศาสตร์ วิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง วิธีสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธี
สอนแบบโครงการ วิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มาจากรากฐานแนวความคิดของหลักการ “การ
เรียนรู้โดยการกระทำ” หรือ Learning by doing  มีหลักการจัดการเรียนรู้โดยสรุปก็คือ การจัดให้ผู้เรียนได้มี

http://www.neric-club.com/data.php?page=2&menu_id=76
http://www.neric-club.com/data.php?page=4&menu_id=76
http://www.neric-club.com/data.php?page=5&menu_id=76
http://www.neric-club.com/data.php?page=6&menu_id=76
http://www.neric-club.com/data.php?page=9&menu_id=76
http://www.neric-club.com/data.php?page=9&menu_id=76
http://www.neric-club.com/data.php?page=11&menu_id=76
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บทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ สำหรับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
นั้น จะมีวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากบทบาทของตัวผู้สอน หรือ
ตัวผู้เรียน  

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที ่เป็นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการจัดการเรียนรู้แบบ STEM 
PLUS R ที่พัฒนาขึ้นเป็นแนวทางการจัดการศึกษาหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะท่ี
สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปัจจุบัน และความก้าวหน้าในศตวรรษท่ี 21 เรื่องการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เพื่อระดมความคิดและ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้พัฒนาขึ้นและใช้งานมาตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา พบว่ามีบางประเด็น
ยังไม่มีความชัดเจน ด้วยมีขั้นตอนและกระบวนการซับซ้อน ประกอบกับมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงไทยแลนด์ 4.0 การปรับหลักสูตรทำให้
สาระเทคโนโลยีซึ่งเดิมอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยภายในปี พ.ศ. 2563 จะ
จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

จากแนวคิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการ
สอนคิดเชิงคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จึงมีความจำเป็นท่ี
จะต้องปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้ใหม่ เป็นรูปแบบ STEM plus R โดยมีความเชื่อว่าสามารถ
ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิต
จริงและยังทำให้นักเรียนมีการคิดเป็นระบบมีขั้นตอน  ท้ังนี้นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติและดำเนินการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและจะเป็นความรู้ท่ีติดตัวนักเรียนไปตลอด 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น 
1) เพื่อจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  
2) เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM plus R โดยใช้การคิดเชิงออกแบบ (Design 

thinking) 
3) เพื่อพัฒนานักเรียน ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริงโดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบ STEM plus R  
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4) เพื่อสร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การคิดเชิงคำนวณ 
 
เป้าหมาย   

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1. นักเรียนที ่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษาละ 35 – 40 คน 
2. นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสายการเรียนท่ี

เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80 
3. นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้นมีความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการระดับต่างโรงเรียน

อยู่ในระดับสูงร้อยละ 60 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้นเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประสบ

ความสำเร็จในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้นมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 

2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงานพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น 

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ได้มีการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง โดยให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Action 
Learning / Active Learning) แก้ปัญหา หรือศึกษา ค้นคว้า สามารถสร้างองค์ความรู้ที ่มีความหมายแก่
ตนเองตามส่ิงท่ีชอบ และสนใจ และออกแบบกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ STEM plus R ในอดีต เมื่อระยะเวลาผ่านไปพบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง 2560 ) ทำให้ต้องใช้
กระบวนการการคิดเชิงออกแบบเพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ตลอดจนมีการจัด
ประสบการณ์อย่างมีความหมายและมีการคิดเชิงคำนวณในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  มี
ขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้  

 
1) สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา  

ข้อมูลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนโดยภาพรวมนั้นใช้ 
วิธีการสอนที่พบมากที่สุด คือ การที่ครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียน สอนเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียนในเวลาเดียวกัน
ให้แก่นักเรียนทุกคน นักเรียนแต่ละคนจะรับความรู้ท่ีถ่ายทอดได้ไม่เท่ากัน การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลางเพียง
อย่างเดียวจะไม่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ครบทั้งหมด ทำให้นักเรียนบางส่วนเกิดความเบื่อ
หน่าย ไม่อยากเรียน และเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ครู คิดว่านักเรียนมีปัญหา การจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน มีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนท่ีค่อนข้างน้อย การ



86 
 

เรียนการสอนในห้องเรียนที่ครูต้องสอนเนื้อหาให้ทันตามหลักสูตรซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหามากมาย เนื้อหา
บางส่วนไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตของนักเรียน ทำให้ครูต้องรีบเร่งจนไม่มีเวลาที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ส่ือท่ีทันสมัย นักเรียนขาดการฝึกปฏิบัติเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ทำให้ขาดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นของ
คนอื่น และยังขาดความเคารพตนเองและคนอื่น  จึงเคยชินกับการรอรับความรู้จากครู  ขาดการฝึกแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนที่เน้นทฤษฎีมาก ๆ โดยไม่เน้นการปฏิบัติ ทำให้นักเรียนขาดทักษะการ
ทำงาน เมื ่อนักเรียนไม่ได้สัมผัสบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้ขาดการเผชิญปัญหา ขาดการ
พิจารณาสาเหตุแห่งปัญหา ขาดการคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา และขาดการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา 

ในการสำรวจกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูยังพบว่า นักเรียนขาดทักษะในการคิดคำนวณทาง
คณิตศาสตร์ ในบางปัญหาที่ใช้สมการคณิตศาสตร์ง่ายๆ นักเรียนไม่สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
แก้ปัญหาได้ ทำให้ครูต้องเสียเวลาในการสร้างความเข้าใจทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการเรียนรู้แล้วขาดการเช่ือมโยงระหว่างความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์โดย
ที่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาจะต้องมีการบูรณาการพฤติกรรมที่ต้องการหรือคาดหวังให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนเข้ากับการเรียนรู้เนื้อหาด้วย พฤติกรรมเหล่านี้ รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบ
เสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุมีผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของการเรียนรู้หรือการ
ทำงานแบบร่วมมือ ดังนั้น จะพบว่าสะเต็มศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้  
เพื ่อมุ ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง  เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 

เมื่อพิจารณาพบว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน มี
การใช้คำถามให้ตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การใช้หัวข้อข่าวเพื่อนำไปสู่เนื้อหาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันจนถึงในอดีต  การทำให้นักเรียนได้เห็นภาพจริง
โดยใช้การทดลองนำ หรือการเลือกใช้ clip video ที่เป็นข่าว ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ธรรมชาติสรา้ง
ขึ้นและที่มนุษย์สร้างขึ้นในการเร้าความสนใจ หรือแม้แต่การแต่งตัวของครูผู ้สอน การพูดถึงเพลงที่ฮิตใน
ปัจจุบันอันจะโยงสู่เนื้อหาที่จะสอน ทำให้การพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษามีความ
หลากหลายและเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงของนักเรียนมากขึ้น 

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จึงจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องตามแนวทางของสะเต็มศึกษา
ได้หลายรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนในกรณีที่กิจกรรมนั้นใช้ระยะเวลาไม่มากหรือถ้า
กิจกรรมนั้นใช้ระยะเวลามากอาจมอบหมายให้ทำนอกช้ันเรียนร่วมด้วยก็ได้ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการมอบหมาย
ให้ออกแบบชิ้นงานกลุ่ม หรือในรูปของโครงงานก็ได้ โดยมีการกำหนดประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่สามารถ
เช่ือมโยงสู่การบูรณาการความรู้ของเนื้อหาท่ีมีความสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนตามความเหมาะสม และตาม
แนวรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  โดยสรุป
พบว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ท่ี
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เกิดขึ้นในชีวิตจริง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM plus R ท่ีพัฒนาขึ้นสามารถจัดให้มีความเช่ือมโยง
กับเนื้อหาที่มีการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนปกติได้ การจัดการเรียนรู้จะกลมกลืนและมีความเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา เป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาท่ีพบ
เห็นในชีวิตจริง เพื่อฝึกประสบการณ์ ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และอาจนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป 
 
2) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM plus R สู่การนำไปใช้ เป็นรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีบูรณาการความรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังบูรณาการความรู้ในส่วน
อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยมีหลักการและแนวคิดในการออกแบบ
นวัตกรรมดังนี้ 
 2.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จึงได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที ่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื ่อตอบปัญหาการที่นักเรียนไม่
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์  และการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ โดย
การศึกษาจากบูรณาการการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ STEM plus R 

       สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งนำมาเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM plus R นั้นเป็น การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา 
(Interdisciplinary Integration) ระหว่าง ศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี 
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics: M) โดยนำจุดเด่นของ
ธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว นําความรู้ทุกแขนงมาใช้ใน  
การแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ท่ี
ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน เพราะในการทํางานจริงหรือในชีวิตประจำวันนั้นต้องใช้ความ รู้หลายด้านใน
การทํางานทั้งสิ้นไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ นอกจากนี้ STEM Education ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา 
ทักษะสําคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะท่ีจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย (Dejarnette, 2012; Wayne. 
2012; Breiner, Harkness, Johnson, & Koehler, 2012).   

      การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจึงเป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary 
Integration) นั่นคือเป็นการบูรณาการ ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (E) และ คณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้นำจุด เด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละ
สาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว กล่าวคือ  

          1 )  วิทยาศาสตร์ (S) เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติ โดยวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ดว้ย
กระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหา (Scientific 
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Problem-based Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกับนักเรียนทำให้มีความสนใจ กระตือรือร้น รู้สึกท้าทาย 
ส่งผลให้อยากเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและประสบความสำเร็จในการเรียน 

         2 ) เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการ แก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่างๆ หรือ
กระบวนการต่างๆ เพื ่อตอบสนองความต้องการโดยผ่านกระบวนการทำงานทางเทคโนโลยี ที ่เร ียกว่า 
Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะ  

         3 )  วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมต่างๆ โดยใช้ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

         4 )  คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาที่มิได้หมายถึงการนับจำนวน แต่เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่น คือ 
กระบวนการคิดคณิตศาสตร์ (Mathematical Thinking) ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบ การจำแนก/จัดกลุ่มการ 
จัดแบบรูป และการบอกรูปร่างและคุณสมบัติ นักเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความเข้าใจความคิดรวบ
ยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้ โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร และส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์
ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking) การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  

       ดังนั้นสะเต็มศึกษาเป็นแนววิธีการศึกษาที่ต้องมีการเชื ่อมโยง  (Link or Connect) ระหว่าง
ศาสตร์และส่ิงท่ีเกิดขึ้นในโลก เช่ือมต่อกับศาสตร์ต่างๆ และมีการบูรณาการอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์และ
ตอบโจทย์ที่ต้องการ การหาคำตอบ (Creation) แบบสืบเสาะ (Inquiry based approach) ด้วยการทำงาน
เป็นทีมเพื่อการเรียนรู้ (Collaborative learning) เน้นกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ผู้เรียน
จะต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำจริงแบบ active learning หรือ learner-centered ใช้วิธีการของ project-
based learning หรือ problem-based learning โดยมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนแต่ละคนที ่มีพื ้นฐานความรู ้และ
ความคิดท่ีแตกต่างกันได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
คิดเชิงวิจารณญาณ (Creative and critical thinking) ส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจและความเป็นผู้นำผ่านการ
วิพากษ์หรือถกประเด็นโต้กัน (Discuss and debate) ซึ่งจะช่วยพัฒนาการคิดขั้นสูง (Higher order thinking)  
 2.2 การแต่งเติมเสริมมุมมอง 
       2.2.1 ระดมความรู้ 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนได้
ดำเนินการสร้างองค์ความรู้เรื ่องสะเต็มศึกษาเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STREM ท่ี
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงเสนให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ในระยะหนึ่ง ภายหลังมี
การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง      
ไทยแลนด์ 4.0 ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design thinking) เพื่อระดมความคิดและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีได้พัฒนาขึ้นและใช้งาน
มาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา STEM plus R โดยการไปอบรมเสริมความรู้สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินการนอกเหนือจากการศึกษาหาความรู้จากอบรม
ศึกษาดูงานในตลอดระยเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา จัดกิจกรรมระดมความคิดโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ มี
ขั้นตอนดังนี้ 
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กระบวนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STERM เป็น STEM plus R นั้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ได้ใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบมา
ลองปรับใช้กับการศึกษา 

1. การทำความเข้าใจ (Empathy) เป้าหมายว่าปัญหาเกิดจากการเตรียมนักเรียนสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการประชุมระดมความคิดตีความเป้าหมายในมองมุมกว้าง มองถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ  ท่ี
เกิดขึ้น โดยการมองถึงการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตรและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต การเตรียม
นักเรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ การเตรียมกำหนดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการสอนแทรก
วิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี  

2. การหยั่งลึก (Define) การวิเคราะห์กันว่ารากหรือต้นตอที่แท้จริงของปัญหา ท่ีพบว่าการจัด      
การเรียนการสอนในอนาคตต้องเน้นการเช่ือมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้
เพื ่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่สามารถแก้ไขปัญหา การเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์ให้ตรงจุดและตรง
ประเด็น  

3. การรวบรวมความคิดที่จะนำมาแก้ไขปัญหา (Ideate) เป็นขั้นตอนที่รวบรวมความคิดในประเด็น
บทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกปัจจุบ ันและอนาคต ความเกี ่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้
การผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ การใช้หลักความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล การคิดสร้างสรรค์ 
คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
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4. การสร้างแบบจำลองและทดสอบ (Prototype & Test) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
ปรับปรุงโมเดลแบบจำลองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM plus R โดยศึกษาย้อนกลับไปว่ามี
ความคิดไหนที่ไม่ประสบความสำเร็จได้หากไม่เริ่มลงมือทำ พอได้ไอเดียรีบลองนำมาต่อยอด แล้วทดลองใช้  
พบว่า ควรสร้างพัฒนาสร้างมาตรฐานการจัดการคิดเชิงคำนวณให้เป็นมาตรฐานร่วมกันในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ STEM plus R 
           2.2.2 การจัดการองค์ความรู้ 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษาเพื่อนำมา
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM plus R จากการอบรมระดม
ความรู้จากการไปศึกษาดูงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้นำความรู้นั ้นมาจัดการ       
องค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษาจะต้องมีการระบุปัญหาหรือสร้างความท้าทาย
เกิดขึ้นก่อนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเร้าความสนใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
มองเห็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ โดยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียน
มัธยมฐานบินกำแพงแสน มีการจัดกิจกรรมโดยการใช้ข้อคำถามส้ันๆ (Quiz) ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจในเนื้อหาและดึงความสนใจกลับมาอีกครั้งเมื่อเสร็จสินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เป็นแนวทางให้นักเรียนนำไปศึกษาหาความรู้ โดยใช้กระบวนทัศน์ของ SOLO Taxonomy 
ประกอบด้วยขั้นตอน คือ 1) การสร้างความสงสัย 2) การเข้าใจปัญหาด้วยตนเอง 3) การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน 4)  การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 5) การอธิบายปรากฎการณ์  ดังแสดงในแผนภาพ 

 

 
 

แผนภาพ แสดงกระบวนทัศน์ SOLO Taxonomy 
 2.3  มาตรฐานความสามารถในการสอนคิดเชิงคำนวณ 
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักดีว่าการจัดการเรียนรู้การคิดเชิง
คำนวณ มีกรอบในมาตรฐานซึ่งกรอบงานปัจจุบันไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
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ท้ังยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนและครู มาตรฐานการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักเรียน ไม่ใช่ความคาดหวังของ
ความรู้ปัจจุบัน แต่เป็นการเริ่มต้นเพื่อช่วยให้ครูสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ในการแสวงหาโอกาสในการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความเช่ียวช่าญในศาสตร์ของตนเอง 

การกำหนดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน
มัธยมฐานบินกำแพงแสน จึงเป็นการเพิ่มการคิดเชิงคำนวณเข้าไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการระบุ
ความคาดหวังและนำเสนอโอกาสที ่แตกต่างสำหรับการพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนของคร ูให้มี
ประสิทธิภาพในการบูรณาการการคิดเชิงคำนวณกับสาขาวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติภายใต้
บริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ช่วยให้ครูทราบโอกาสท่ีจะทำให้การเช่ือมโยงความชัดเจน
ให้มากขึ้นและพัฒนาวิธีการใหม่ในการจัดการเรียนรู้ให้กับของนักเรียนโดยใช้การคิดเชิงคำนวณเป็นส่วน
ผลักดัน 

มาตรฐานที่ 1 การคิดเชิงคำนวณที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
ครูมีการพัฒนาความเข้าใจในการคิดเชิงคำนวณและการประยุกต์ใช้โดยเป็นระบุเป็นทักษะ การศึกษา

พัฒนาความรู้การทำงานขององค์ประกอบหลักของการคิดเชิงคำนวณ เช่น การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
รูปธรรมและนามธรรม การออกแบบอัลกอริธึม และวิธีการคำนวณที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนและสังคม โดยมี
ตัวชี้วัด 5 ข้อ ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 1  กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อสำรวจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อบูรณาการ
การใช้เทคโนโลยีเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่ช่วยยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในเชิงวิชาการ
และการคิดเชิงคำนวณ 

ตัวชี้วัดที่ 2  มีการจัดการเรียนรู้ที่ระบุการใช้การคิดเชิงคำนวณ ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
หรือในคำอธิบาบรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา ตลอดจนการเชื่อมโยงกับการปฏิบัติพื้นฐานและ
การคิดเชิงคำนวณ 

ตัวชี้วัดที่ 3  มีการส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงคำนวณให้กับนักเรียน โดยใช้สื่อการสอน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพ และปรับปรุงการการจัดการเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการใช้
เทคโนโลยีในเนื้อหาการสอน 

ตัวชี้วัดที่ 4  การจัดกิจกรรมด้วยความยืดหยุ่นและความสนใจ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการร่วมกับการใช้การคิดเชิงคำนวณ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ 5  ยอมรับว่าการใช้คอมพิวเตอร์และสังคมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อสร้างโอกาส ความ
ไม่เท่าเทียม ความรับผิดชอบและภัยคุกคามต่อบุคคลและองค์กร 
 

มาตรฐานที่ 2 การเป็นผู้นำด้านการคิดเชิงคำนวณ 
นักเรียนและครูทุกคนมีความสามารถในการเป็นนักคิดและผู้นำ ครูใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) โดยมีแบบแผนท่ีชัดเจน ส่งเสริมและเปิดโอกาสในการคิดเชิงคำนวณในห้องเรียนแบบรวม
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และมีความหลากหลาย สร้างการรับรู ้ความสามารถของตนเองและความมั่นใจ ในการใช้งานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ตอบสนองความต้องการและจุดแข็งของนักเรียนท่ีแตกต่างกัน แก้ปัญหาอคติในการโต้ตอบ การ
ออกแบบและการพัฒนา โดยมีตัวชี้วัด 5 ข้อ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 สร้างความมั่นใจ การแสดงความสามารถและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
นักเรียนทุกคน โดยระบุในแผนการจัดการเรียนรู้หรือคำอธิบายรายวิชา สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2 สร้างและดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียน เน้นมุมมองด้าน
จริยธรรม สังคมและความหลากหลายในการรับรู้ของนักเรียน การคิดเชิงคำนวณโดยเน้นความสำเร็จในการ
ประมวลผลหรือการสร้างแบบจำลองท่ีหลากหลาย 

ตัวชี้วัดที่ 3 ครูเลือกวิธีการสอนที่ช่วยส่งเสริมการใช้การคิดเชิงคำนวณหรือเครื่องมือแบบครบวงจร 
บนพื้นฐานความเท่าเทียม 

ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินและจัดการในห้องเรียนเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่างเท่าเทียม
กัน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การสื่อสารกับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการสอนการคิดเชิง
คำนวณและบทบาทท่ีหลากหลายตลอดจนความจำเป็นสำหรับนักเรียนทุกคนท่ีต้องเรียนรู้การคิดเชิงคำนวณ 

มาตรฐานที่ 3 การทำงานร่วมกัน 
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรวมมุมมองท่ีหลากหลายและทักษะท่ีจำเป็นต่อการเรียนรู้

บนบริบทของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เป็นการพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนและสร้างทักษะ
การทำงานร่วมกัน ครูทำงานร่วมกันเพื่อเลือกเครื่องมือและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการทำงาน
ร่วมกัน โดยมีตัวชี้วัด 3 ข้อ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การสร้างการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน การกำหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การคิดเชิงคำนวณ 
วิธีการให้และรับข้อเสนอแนะในกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้กลยุทธ์การสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของนักเรียนใน
การคิดเชิงคำนวณ รวมถึงการทำงานเป็นทีม การกระจายภาระงานท่ีเท่าเทียมและการจัดการดำเนินโครงงาน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การวางแผนร่วมกับครูคนอื่นๆ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ข้ามสาขาวิชา เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับการคิดเชิงคำนวณและการประยุกต์ใช้ความรู้ในบริบทใหม่ 

มาตรฐานที่ 4 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบการเรียนรู้ 
ทักษะการคิดเชิงคำนวณช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานได้ ครูต้องตระหนักดีว่าการออกแบบ

และความคิดสร้างสรรค์สามารถกระตุ้นความคิด การทำงานจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน การสร้างทักษะและความมั่นใจในการใช้
คอมพิวเตอร์และเครื่องมือการทดลองในรูปแบบท่ีสะท้อนความสนใจและประสบการณ์ โดยมีตัวชี้วัด 4 ข้อ 
ดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ 1 การออกแบบกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณท่ีสามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาอื่น ๆ 
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ตัวชีวั้ดที่ 2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคและบริบทของนักเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การช้ีแนะให้นักเรียนเห็นความสำคัญของมุมมองท่ีหลากหลาย การทำการทดลอง การ
ออกแบบ การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 

ตัวชี้วัดที่ 4  การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณท่ีเห็นคุณค่าและ
สนับสนุนมุมมองท่ีหลากหลายของนักเรียนต่อความคิดสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม มีความสุขและความ
สนุกสนาน 

มาตรฐานที่ 5 การเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสอนคิดเชิงคำนวณ 
ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยบูรณาการการคิดเชิงคำนวณในห้องเรียนกับเนื้อหาท่ีจัด

กิจกรรมการเรียรู้ เพราะการคิดเชิงคำนวณเป็นทักษะพื้นฐาน ผู้สอนจึงพัฒนาความสามารถของนักเรียนทุกคน
ในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้การคิดเชิงคำนวณในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โดยมี
ตัวชี้วัด 4 ข้อ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การประเมินและใช้หลักสูตรและการสอนการคิดเชิงคำนวณ โดยประเมินทรัพยากรและ
เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 การเปิดโอกาสให้นักเรียนในการเลือกศึกษาการทดลอง การทำโครงงานโดยใช้การคิดเชิง
คำนวณ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายเพื่อช่วยนักเรียนในรูปแบบท่ีสามารถแสดงเป็นขั้นตอน
หรืออัลกอริทึม 

ตัวชี้วัดที่ 4 การกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินการคิดเชิงคำนวณและการเรียนรู้ เนื้อหาท่ีใช้การ
ประเมินแบบทางเลือกท่ีหลากหลายเพื่อให้นักเรียนแสดงความเข้าใจ แบบฝึกหัดและแนวคิดท่ีเหมาะสมกับวัย 
 

2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น
ร่วมกับการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนทำให้เกิดความแตกต่างและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี 
โดยการดำเนินการต่าง ๆ นอกเหนือจากในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM plus R แล้ว กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังแสดงในแผนภาพ 
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แผนภาพ กระบวนการพัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
 

3.  ผลการดำเนินการ 

จากผลการศึกษาและพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้แบบ STEM plus R เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู ้ให้กับนักเรียนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์เข้มข้นให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้ผลการดำเนินการเป็นดังนี้ 

 
3.1 ด้านเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น 
     ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น  

พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้นอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1. การกำหนด
สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนครอบคลุมทุกกลุ่มสาระฯ  
2. มีการกำหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย และ 3. มีการออกแบบรายวิชา
พื้นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างครบถ้วน และด้านที่มีระดับความเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ความพร้อมของ
โรงเรียนด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  

   ความคิดเห็นของนักเรียนต่อด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น พบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ  มาก เมื่อพิจารณาเป็น
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รายด้าน พบว่า ด้านท่ีนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1. โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคาร 
สถานท่ี สภาพแวดล้อม 2. โรงเรียนมีความพร้อมด้านครูและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม เพียงพอ และ    
3.นักเรียนได้รับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และด้านท่ีนักเรียนเห็นด้วยในระดับ
น้อยท่ีสุด คือ ความพร้อมด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ICT  
    ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์

เข้มข้น พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับ 

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1.

โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร สถานท่ี สภาพแวดล้อม 2.หลักสูตรของโรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนเป็น

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ และ 3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านครูและบุคลากรที่มี

คุณภาพ เหมาะสม เพียงพอและการไม่เก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมเหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ และด้านท่ีผู้ปกครอง

นักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด คือ ความพร้อมด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ICT และการมีส่วนร่วมในการ

จัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3.2 ด้านผลผลิตห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น  
     เมื่อสำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อด้านผลผลิตห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น พบว่า ครูผู้สอน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลผลิตห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่ครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง 
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 2. นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และ 3. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และด้านท่ีครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด คือ 
นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจำวัน  

   ความคิดเห็นของนักเรียนด้านผลผลิตห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านผลผลิตห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ี
นักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1.นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 2.นักเรียนมีจิตสาธารณะ    
รักและเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย์ 3.นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื ่อง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และด้านที่นักเรียนเห็นด้วยในระดับ น้อยที่สุด คือ 
นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจำวัน  

   ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อด้านผลผลิตห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น พบว่า ผู้ปกครอง
นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลผลิตห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านที่ผู ้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับมากที ่สุด  3 อันดับ คือ 1.นักเรียนใฝ่เร ียนรู้ 
ขยันหมั่นเพียร 2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 3.นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และด้านท่ีผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับ 
น้อยท่ีสุด คือ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
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3.3 ผลต่อสถานศึกษา 
    ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ STEM plus R ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ส่งผลให้
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน มีประสิทธิภาพขึ้น ดังนี้ 

1. นักเรียนเกิดการคิดและการทำงานที่เป็นกระบวนการ ทั้งนี้นักเรียนได้รับการฝึกฝน โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความฉลาดเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและค้นคว้าหาคำตอบ จากภาระงานที่นักเรยีน
ได้รับมอบหมายจากครู  

2. การเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี ครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลนำเอาวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ตามความต้องการเรียนรู้ 

3.   การทำงานเป็นทีม นักเรียนเกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานท่ีได้รับ 
4. การเป็นนักคิด นักเรียนเกิดวิธีการค้นหาคำตอบด้วยการกลั่นกรองความคิดที่หลากหลายโดย

ครูทำหน้าที ่สอนและจัดประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะให้นักเรียนรู ้จักการประยุกต์ใช้ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

5. นักอ่าน นักวิจัย นักเรียนเกิดทักษะที่มีความสำคัญที่สามารถนำข้อมูลไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้การเรียนรู้จากการอ่าน การตีความจากเรื่องท่ีอ่านได้อย่างเข้าใจ ทำให้สามารถค้นคิด
หาคำตอบจากการทดลองได้อย่างถูกต้อง ลดระยะเวลาในการเรียนรู้  นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  ตลอดจนนำความรู้ไปต่อยอดในอาชีพ (นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์) 
สามารถมองเห็นเป็นอาชีพ วิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนเข้าใจว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ทำให้
นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล 

6. นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงวิศวกรรมนำความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  
 

4.  ปัจจัยความสำเร็จ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ได้จาก
ความร่วมมือของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ STEM plus R เป็นการปลูกความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจปรากฏการณ์
ทางวิทยาศาสตร์และคุณธรรมไปพร้อม ๆ กับการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนเข้าใจจุดหมายของการเรียน
วิทยาศาสตร์  สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การปฏิบัติลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนได้ต้องทำอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งโรงเรียนต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการทำกิจกรรมท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  

4.1 ด้านนักเรียน ได้เรียนรู้แนวทางการเตรียมความพร้อม แนวทางการพัฒนานักเรียนตนเองให้มี
ความพร้อมในการเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ชีวิตจริงได้ นักเรียนมีการคิดเป็นระบบมากขึ้นทั้งนี้
เป็นเพราะมีการจัดรายวิชาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีการสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองผ่านการแนะนำโดย
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ครูผู้สอน ได้แก่วิชา IS ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนแบบทีม
ผู้สอน (Team teaching) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนเฉพาะของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 

4.2 ด้านครูผู้สอน มีบทบาทในการออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์
เข้มข้นโดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM plus R และสามารถใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น 
ความสนใจให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้นเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงจะช่วยสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทนนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้จริง  

4.3 ด้านโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น
โดยการนิเทศติดตามการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ การนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การฝึกปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย การศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียน นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
STEM plus R ในบริบทของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกับนักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ห้องอื่น 
ๆ  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  

5. แนวการพัฒนาให้ยั่งยืน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อม ตลอดจนแนวทางการพัฒนานักเรียนตนเองในการเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ชีวิตจริงได้  
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำรูปแบบจัดการเรียนรู้แบบ STEM PLUS R และใช้แหล่ง
เรียนรู้หรือประสบการณ์ของครูและนักเรียนเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริงให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนด้วยวิธีการต่อไปนี้ 

5.1 การบูรณาการสหวิทยาการ (Interdisciplinarity) และเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม (holistic) 
ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ร่วมกับวิธีอื่น ตอลดจนประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริงของนักเรียน 
ให้บูรณาการกลายเป็นเนื้อเดียวกับหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ท้ังหมด  

5.2 การส่งเสริมการคิดอย่างมีอย ่างมีว ิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking and 
Problem solving) โดยปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM plus R ให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการเผชิญต่อสภาวะที่ยากต่อ
การตัดสินใจและประเด็นท่ีท้าทายต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5.3 การใช้พหุวิธี (Multi - Method) โดยครูและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลายอย่าง เช่น 
การใช้ถ้อยคำสนทนาแลกเปล่ียนอภิปรายรับฟังความคิดเห็น การนำศาสตร์อื่น ๆ อาทิ ศิลปะ การแสดงละคร 
การโต้วาที ประสบการณ์ มาบูรณาการกับการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ร่วมกันจะทำให้เกิดรูปแบบของ
กระบวนการต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากการ STEM plus R  การจัดการเรียนการสอนในลักษณะการ
ถ่ายทอดความรู้ควรจะมีการปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปในลักษณะครูและนักเรียนวางแผนการเรียนรู้และทำงาน
ด้วยกันเพื่อให้เกิดความรู้และร่วมกันปฏิบัติจริงในการนำความรู้ไปใช้ 
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5.4 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participatory Decision-Making) นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจว่าพวกเขาจะเรียนรู้ด้วยวิธีการอย่างไรในบริบทของการรับรู้ของตัวเอง ท้ังนี้ครูและนักเรียนมีข้อตกลง
ร่วมกันในกระบวนการเรียน การทำงาน และการวัดประเมินผล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและมองเห็นเป้าหมาย
ของการเรียนร่วมกัน 

5.5 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ (Applicability) ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครูจัดให้นักเรียน ควร
บูรณาการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ในอาชีพในปัจจุบัน สู่อนาคต การ
เข้าใจในการเป็นพัฒนานวัตกรรม นอกเหนือจากการเป็นผู้ใช้นวัตกรรม เปล่ียนจากการเป็นผู้สร้างส่ิงประดิษฐ์
เป็นผู้นำส่ิงประดิษฐ์มาศึกษาและต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรรมท่ีสะท้อนผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.6 ความสอดคล้องกับท้องถิ่น (local relevance) นำเสนอประเด็นการเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับโลก และใช้ภาษาท่ีนักเรียนเข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตจริง ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน
เมื่อนำเสนอในภาษาท่ีต่างกันควรระวังในการใช้ถ้อยคำ  

6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

การพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์เข้มข้น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนด้วยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ STEM plus R ทำให้นักเรียนและครูเกิดการเรียนรู้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยครูมีการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนห้องเรียน

วิทยาศาสตร์เข้มข้นเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และประสบความสำเร็จในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  
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ภาคผนวก 

 
 มาตรฐานสถานศึกษา / ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  ปีการศึกษา 2563 

 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

   ปีการศึกษา 2563 

 เอกสารหลักฐานข้อมูลสำคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ  แบบย่อๆ 

- ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O –Net)  

- ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
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   บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

        ปีการศึกษา  2563 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อ
วันท่ี 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                     
ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
เผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
 
 

 
           ลงช่ือ 

 (นายณัฐภาคย์  พัฒนพิเชียร  ) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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