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ค ำน ำ 

 

 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนฉบับ

นี้  จัดท ำขึ้นตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถำนศึกษำจัดส่ง

รำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี

เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีสะท้อนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ซึ่งเป็น

ผลส ำเร็จจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  3 ด้ำน 

ได้แก่ คุณภำพของผู้เรียน กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ เพื่อน ำเสนอรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีท่ีผ่ำนมำต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  หน่วยงำนท่ี

เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสำธำรณชนให้ได้รับทรำบ และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน

ภำยนอก  โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  และผู้ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยท่ีมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ โรงเรียนมัธยมฐำน

บินก ำแพงแสน ปีกำรศึกษำ 2564  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับนี้  จะเป็น

ประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  ในปีกำรศึกษำ 

2565 ต่อไป 

 

 

                     

                                                                              ( นำยสนิท    รีนับถือ ) 

          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

                       วันท่ี  18  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2565 
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บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 
 
ผู้จัดท ำ : ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ต้ังอยู่หมู่ ท่ี 7 ต ำบลกระตีบ อ ำเภอก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ จัดกำรเรียนกำรสอน ต้ังแต่    

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 มีบุคลำกรสำยบริหำร จ ำนวน 5 คน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คือ       

นำยสนิท  รีนับถือ รองผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน 4 คน มีข้ำรำชกำรครูจ ำนวน 127 คน ครูอัตรำจ้ำง 13 คน นักเรียน

ท้ังหมด 2,726 คน ตลอดระยะเวลำกว่ำ 53 ปีท่ีผ่ำนมำ โรงเรียนได้ส่ังสมประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำ สร้ำง

นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 7 หมวดของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (OBECQA) 

พร้อมกับกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม และใช้ MTBK Model ในกำรขับเคล่ือน ด ำเนินงำนด้วยวัฒนธรรมองค์กร

ท่ีเข้มแข็ง ควบคุมก ำกับติดตำมตรวจสอบคุณภำพด้วยวงจรคุณภำพ PDCA ท ำให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมท่ีต้ังเป้ำหมำยไว้ทุกมำตรฐำน สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 

สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจจำกกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำ

กลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยผ่ำนกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

แผนปฏิบัติกำร มีระบบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้นวัตกรรมในกำรขับเคล่ือนคือ “MTBK  Model” และก ำกับ

ติดตำมด้วยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำคุณภำพวิชำกำรโดยจัดท ำหลักสูตรท่ีหลำกหลำย 

ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน พัฒนำครูอย่ำงหลำกหลำย สนับสนุนให้

ครูใช้กระบวนกำร PLC  และกระบวนกำรวิจัยในกำรพัฒนำผู้เรียน มีกำรปรับแผนงำนและวิธีปฏิบัติอย่ำง

เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ 

Covid-19 จัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกด้ำนและจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง

หลำกหลำยครบถ้วนส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active  

Learning จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีประกอบไปด้วย กำรเรียนกำรสอนท่ีผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติ

จริง ใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก กำรตรวจสอบวัดผลประเมินผลนักเรียน 

กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรมีระดับสูงขึ้นกว่ำปีท่ี

ผ่ำนมำและผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
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1. คุณภำพของสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับคุณภำพยอดเยี่ยมท้ัง 3 ด้ำน คือ ด้ำนคุณภำพ

ผู้เรียนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

และมีกำรพัฒนำกำรท่ีดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมีนวัตกรรมหรือแบบอย่ำงท่ีดี มีควำมโดดเด่นเฉพำะทำงท่ีได้รับกำร

ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง  

2. ข้อมูลหลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์  

 สถำนศึกษำมีเอกสำรหลักฐำนท่ีสนับสนุนคุณภำพระดับยอดเยี่ยม คือ  ด้ำนกำรบริหำรและกำร

จัดกำรโรงเรียนได้รับรำงวัลในโครงกำรยกระดับคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกลแห่ง สพฐ. (OBECQA)  ได้รับ

คัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  โรงเรียนกำรแข่งขันสูง โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน ำ  โรงเรียน

สถำนศึกษำพอเพียง  โรงเรียนสถำนศึกษำปลอดภัย  โรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม  โรงเรียนสุจริต มี

โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงหลำกหลำย ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในภำพรวมสูงขึ้น   และมีผลกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับในระดับมหำวิทยำลัยสูงขึ้น 

3. สถำนศกึษำมีจดุเดน่และจุดที่ควรพฒันำ คอื 
ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ 

ในปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำพงแสน มีกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยใน
และมีผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับคุณภำพ “ยอดเยี่ยม” ท้ัง 3 มำตรฐำน ซึ่งสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
อยู่ในระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
 ผลกำรประเมินได้จำกกำรตรวจสอบข้อมูล หลักฐำนเชิงประจักษ์และกำรประเมินคุณภำพ

ของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ คือ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ   มี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย   แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ   
มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม     มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร    มี
ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ      มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด     
มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย    ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย มีสุข
ภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ทุกมำตรฐำน   มีผลกำรประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป ในประเด็นผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ในระดับ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 65.90      

 โดยมีกระบวนกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนท่ีหลำกหลำย เช่น กำรจัดกิจกรรมและ
โครงกำรต่ำงๆ ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ และค่ำเป้ำหมำยท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ร่องรอยหลักฐำนได้
จำก แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  หลักสูตรสถำนศึกษำ   ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม   รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   เอกสำรแสดง
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สุขภำวะทำงร่ำงกำยของผู้เรียน  กิจกรรมห้องเรียนสีขำว กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  โครงงำนคุณธรรมและ
กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 
อยู่ในระดบัคณุภำพ ยอดเยีย่ม 
  ผลกำรประเมินได้จำกกำรตรวจสอบข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์และมี กำร

ตรวจสอบ ประเมินกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โรงเรียนมีเปำหมำย วิสัยทัศน และ
พันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน   มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ   ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรท่ีเนนคุณภำพผูเรียนรอบดำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุม เปำหมำย  พัฒนำครูและบุคลำกร
ใหมีควำมเช่ียวชำญทำงอำชีพ     จัดสภำพแวดลอมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อตอกำรจัดกำรเรียนรูอย่ำงมี
คุณภำพ   จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ ทุกมำตรฐำนมี
ผลกำรประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป    

          โดยมีกระบวนกำรบริกำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ร่องรอยหลักฐำนได้จำก แผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  หลักสูตรสถำนศึกษำ  ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู
และบุคลำกร ระบบสำรสนเทศของโรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง   มีควำมสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและมำตรฐำน

กำรศึกษำ และหลักสูตรสถำนศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก เน้นกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
มีกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ ทุกมำตรฐำนมีผลกำรประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป  

  โดยโรงเรียนมีกระบวนกำรท่ีเป็นระบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ร่องรอยหลักฐำนได้จำก หลักสูตรสถำนศึกษำ  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ท้ังภำยในและภำยนอก
ห้องเรียน/โรงเรียน   กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนและทุกรำยวิชำ  กำร
ด ำเนินกิจกรรมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)  

จุดเดน่ จุดควรพฒันำ 
มำตรฐำนที ่1 คณุภำพผู้เรยีน มำตรฐำนที ่1 คณุภำพผู้เรยีน 
     1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรคิดวิเครำะห์ ภำพรวมอยู่ในระดับดีเย่ียมสำมำรถ
ส่ือสำรได้อย่ำงถูกต้องทุกคน พร้อมท้ังสำมำรถใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่ำงเหมำะสม  

     1. ผู้เรียนบำงส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนยัง
ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนดจะต้องมี        
กำรส่งเสริมและพัฒนำให้ดีขึ้นต่อไป 
     2. ผู้เรียนบำงส่วนมีน้ ำหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภำพทำงกำยไม่อยู่ในเกณฑ์ของกระทรวง  
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จุดเดน่ จุดควรพฒันำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
     2.  ผู้ เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรและท่ีสถำนศึกษำก ำหนด มีสมรรถนะท่ี
ส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ี
ก ำหนด  
     3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตรงตำม
เป้ำหมำยท่ีสถำนศึกษำก ำหนดไว้ นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 65.90 
     4. ผู้เรียนมีสุขภำพทำงกำย สุขภำพทำงจิตท่ีดี
และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสำรเสพติด 
กล้ำแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเหมำะสม สำมำรถ
สร้ำงสรรค์งำนตำมจินตนำกำรและมีสุนทรีภำพใน
ด้ำนศิลปะ ดนตรีและนำฏศิลป์  
     5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่ำนิยมอันดีงำมตรง
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดสำมำรถอยู่ร่วมกันบน            
ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีเหตุผล และสำมำรถปรับตัวได้
ดีในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รักและเห็นคุณค่ำควำม
เป็นไทย 

สำธำรณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ต้องเฝ้ำระวังและดูแลในด้ำนสุขภำพเพิ่มเติม  
     3. จัดส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถสร้ำง
นวัตกรรมได้มำกขึ้น 
 

มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

   1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์  เน้นกำรบริหำรอย่ำงมี
ส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภำพ PDCA และกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อพัฒนำงำนและมุ่งผลสัมฤทธิ์  พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี
คุณภำพท่ีสูงขึ้น 
    2. มีกำรวำงแผนกระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ำมำมีส่วนร่วม  มีค ำส่ังมอบหมำยงำนชัดเจน 
มีกำรนิ เทศก ำกับติดตำมอย่ำงเป็นระบบและ
ประเมินผลกำรด ำ เนินงำน รำยงำนผลแก่ ผู้ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
       

     1. กำรเพิ่มศักยภำพของบุคลำกรในกำรพัฒนำ
ส่ือกำรสอน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ นวัตกรรมท่ี
ทันสมัย สำมำรถน ำนวัตกรรมใหม่ๆ มำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนให้สูงขึ้น  
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จุดเดน่ จุดควรพฒันำ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำม
แนวทำงโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  เน้นกำรพัฒนำ
หลักสูตรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 
   4.ส่ ง เสริ มและพัฒนำ ศักยภำพของครูและ
บุคลำกร ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อพัฒนำ
ตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
   5.จัดสภำพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงำม 
สะอำด เป็นระเบียบเหมำะแก่กำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส ำคญั 

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่
เนน้ผู้เรยีนเปน็ส ำคญั 

     1. ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ท่ีสำมำรถ
น ำไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ไ ด้จริง มีควำมต้ังใจ 
มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้โดยกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง มีกำรใช้
วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยเพื่อให้นักเรียน
แสวงหำควำมรู้จำกส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง    
     2. ครูเข้ำร่วมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 มีกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน ำผลกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็น
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุ งกำร
จัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
     3. สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่น รวมท้ังองค์กรต่ำงๆให้ควำมร่วมมือ
ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี
และเป็นท่ียอมรับขององค์กรอื่นๆ ในเรื่องกำรจัด
กำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ
คุณภำพของผู้เรียน 
 

     1. กำรใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้มำกยิ่งขึ้น 
     2. จัดท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหำด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง น ำผลกำรวิจัย 
มำพัฒนำเป็นนวัตกรรม รูปแบบ ส่ือกำรสอน เพื่อ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อไป 
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ขอ้เสนอแนะเพือ่กำรพฒันำ 
1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและชุมชนมำกขึ้นรวมทั้งกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
2. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำ MOU กับหน่วยงำนอืน่ๆ ให้มำก
ขึ้น  
3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและกำรประกอบอำชีพได้จริง 
 
4.  กำรปฏิบตัิทีเ่ปน็เลศิของสถำนศกึษำ  
       โรงเรียนมีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ คือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรจัดห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย โดยกำรจัดห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น ได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้ปกครอง ชุมชน มีจัดกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์เพิ่มขึ้นมำกกว่ำห้องเรียนวิทยำศำสตร์ปกติ ครูผู้สอนได้บริหำรคำบสอนนอกเวลำในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน โดยไม่มีกำรเรียกเก็บเงินรำยได้สถำนศึกษำเพิ่มเติมกับผู้เรียนในห้องพิเศษนี้ ผลจำกกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนท ำให้นักเรียนสำมำรถสอบติดโครงกำร สอวน.ทุกปี ผู้เรียนสำมำรถสอบเข้ำมหำวิทยำลัยของ
รัฐบำลในคณะท่ีดี เช่น คณะวิศวกรรมศำสตร์ และคณะในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ มำกยิ่งขึ้นและ
สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขัน พร้อมท้ังได้รับรำงวัลชนะเลิศและรำงวัลต่ำงๆ ในระดับชำติเพิ่มขึ้น 
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สรปุผลกำรประเมนิคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน 
ประจ ำปกีำรศกึษำ 2564 

 
ตำมท่ีโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2564 ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร โดยจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และเสนอต่อสำธำรณชน เพื่อน ำไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก บัดนี้กำรด ำเนินกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
แสดงในตำรำง สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
 

สรุปผลกำรประเมนิภำพรวม 
ก ำลังพัฒนำ  ปำนกลำง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

 
มำตรฐำน/ตวับง่ชี ้ ระดบัคณุภำพ 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
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สว่นที ่1 

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

ประวตัแิละควำมเปน็มำ 

    ช่ือ โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  ท่ีต้ัง หมู่ท่ี 7 ต ำบลกระตีบ อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครปฐม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร   โทร 034-996-461-462  โทรสำร  034-996-461  E-mail mtbk_thainbin@yahool.com   

Website www.mtbk.ac.th  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมปีที 6 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

      โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนก่อต้ังตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แต่งต้ัง

โรงเรียนรัฐบำล ลงวันท่ี  16 พฤษภำคม  พ.ศ. 2512  และเปิดท ำกำรสอนครั้งแรก  วันท่ี 19 พฤษภำคม 2512  

จำกเนื้อท่ีแต่เดิม  จ ำนวน  170 ไร่ 3 งำน 50 ตำรำงวำ จัดต้ังโดยใช้พื้นท่ีร่วมกัน  ต่อมำทำงโรงเรียนได้เชิญ

เจ้ำหน้ำท่ีจำกกองออกแบบและก่อสร้ำงกรมสำมัญศึกษำมำท ำกำรรังวัดใหม่เฉพำะโรงเรี ยนมัธยมฐำนบิน

ก ำแพงแสน  ซึ่งเหลือพื้นท่ีท่ีดินจริง 65 ไร่ ตำมผังโรงเรียนท่ีออกแบบโดยกองออกแบบและก่อสร้ำงกรมสำมัญ

ศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันท่ี 25  มีนำคม  2530 กรรมสิทธิ์ท่ีดินเป็นของกองทัพอำกำศ  โดยโรงเรียน

กำรบิน   ยินยอมให้ใช้ท่ีดินแปลงนี้เพื่อจัดต้ังสถำนศึกษำให้บุตร-ธิดำ ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรใน

กองทัพอำกำศ    

        ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนจัดกำรศึกษำแบบสหศึกษำ ส ำหรับบุคคลท่ัวไป     

เปิดท ำกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำแบบสหศึกษำ ส ำหรับบุคคลท่ัวไป เปิดท ำกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำ 

ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

ปรัชญำและสัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

ปรัชญำของโรงเรียน   “  นตฺถิ ปัญญำ สมำอำภำ ”  แสงสว่ำงใด เสมอด้วยปัญญำไม่มี 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน    เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม 

mailto:mtbk_thanbin@yahoo.com
mailto:mtbk_thainbin@yahool.com
http://www.mtbk.ac.th/
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สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

คบเพลิง    หมำยถึง ควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมรุ่งโรจน์ โชต์ิช่วงชัชวำล 

ปีก           หมำยถึง กำรเดินทำงท่ีรวดเร็ว ควำมก้ำวหน้ำ กำรพัฒนำอย่ำงไม่

หยุดยั้ง 

ช่อชัยพฤกษ์ หมำยถึง ยศถำบรรดำศักดิ์ ช่ือเสียงเกียรติยศ หน้ำท่ีกำรอำชีพ 

สีประจ ำโรงเรียน สีแสด – เทำ    

อักษรย่อประจ ำโรงเรียน    ฐ.บ. 

อัตลักษณ์       มำรยำทดี    มีวินัย   ใจกัลยำณมิตร   จิตอำสำ 

 

2. ข้อมูลผู้บริหำร 

 1) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ นำยสนิท  รีนับถือ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ โทรศัพท์ 065-4944545 e-mail: Sanit1705@gmail.com 
ด ำรงต ำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 29 ตุลำคม 2563 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ 1 ปี  5 เดือน 

2) รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 4 คน 
  2.1 นำยคธำ ว่องพัฒนวงศ์ ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
วุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำพลศึกษำ โทรศัพท์ 098-2785155 email: Kata.wongpattanavong@gmail.com 
รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรท่ัวไป และกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ด ำรงต ำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้  ต้ังแต่   12 
กุมภำพันธ์ 2558 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ 7 ปี  
  2.2 นำงธำรกมล สิทธิบุ่น ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน     
 วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ โทรศัพท์ 064 5193645 e-mail: tarnkamon.sit@gmail.com 
รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรวิชำกำร  ด ำรงต ำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้      ต้ังแต่  23   กุมภำพันธ์  2560  ถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลำ 5 ปี   
  2.3 นำงสำวปำณิสรำ  อ่อนเท่ียง ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบิน 
ก ำแพงแสน     วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ  โทรศัพท์ 086 7950879                     
 e-mail:pui-b@hotmail.com รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน ด ำรงต ำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้     
ต้ังแต่  12   ตุลำคม  2563  ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลำ  1 ปี 5  เดือน 

2.4 นำงสำวกัญญำณัฐ  บุญพวง ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมฐำนบิน 
ก ำแพงแสน     วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำ กำรบริหำรกำรศึกษำ  โทรศัพท์  095 6215282                                
 e-mail : kanyanat.b@mtbk.ac.th  รับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำรงต ำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้  ต้ังแต่  2 
กันยำยน 2564   ถึงปัจจุบัน  เป็นเวลำ  6 เดือน 

mailto:Sanit1705@gmail.com
mailto:Kata.wongpattanavong@gmail.com
mailto:tarnkamon.sit@gmail.com
mailto:pui-b@hotmail.com
mailto:kanyanat.b@mtbk.ac.th
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3. ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุลำกรทำงกำรศึกษำ 

 3.1 ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร อัตรำจ้ำง 

ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

1 นำงสำววำทินี ชูคันหอม 36 12 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ ภำษำไทย 22 22 45 

2 นำงวรรณี สระทองแขม 48 11 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 19 19 20 

3 นำงสำวชลธิชำ ศิริอมรพันธ์ 38 8 ช ำนำญกำร ศษ.ด. หลักสูตรและกำรสอน ภำษำไทย 21 21 20 

4 นำงเติมสิน นัดกล่ิน 56 26 ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 20 20 40 

5 นำงสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศำล 43 12 ช ำนำญกำรพิเศษ ศศ.ม. กำรสอนภำษำไทย ภำษำไทย 18 19 24 

6 นำงสำวนันทิยำ รักรำษฎร์ 37 6 ครู ศศ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 20 19 24 

7 นำยบัณฑิต หวังสุข 40 6 ครู ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 19 19 51 

8 นำงสำวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์ 32 9 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 18 21 24 

9 นำงสำวศิริญำ อยู่สุข 32 4 ครู ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 18 18 63 

10 นำยปิติชัย มีอ ำพันธ์ 32 4 ครู ศษ.บ. กำรสอนภำษำไทย ภำษำไทย 20 21 36 

11 นำยด ำรงศักดิ์ เขียวเซ็น 30 4 ครู ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 19 19 24 

12 นำงสำวเบญจรัตน์ โกศลด ำรงทรัพย์ 27 2 ครู ศษ.บ. กำรสอนภำษำไทย ภำษำไทย 18 18 16 

13 นำงสำวโฉมฉำย ใจเอื้อย 37 6 ครู ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 18 18 33 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

14 นำงสำวภัทรสุดำ จ้อยทองมูล 28 5 ครู ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 19 21 84 

15 นำงนิธนิำฎ ใช้ศรีทอง 49 28 ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 19 19 20 

16 นำงสำวศิริพร เอมสวัสด์ิ 31 7 ครู ศษ.ม. กำรประเมินและกำร
วิจัยกำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์ 19 19 20 

17 นำงสำวสุธิดำ ทะสำ 29 5 ครู ศษ.บ. คณิตศำสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษำ 

คณิตศำสตร์ 23 23 20 

18 นำยเชำวลิต ชุ่มสุวรรณ 37 5 ครู ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 21 21 20 

19 นำยวรพจน์ สิงห์แก้ว 59 34 ช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ. พืชศำสตร์ คณิตศำสตร์ 23 23 20 

20 นำงสำวสุรัณญำ ล้ ำเลิศ 41 12 ช ำนำญกำร ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ คณิตศำสตร์ 22 22 30 

21 นำงสำวขวัญชนก เอียดด้วง 31 4 ครู ค.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ คณิตศำสตร์ 23 21 30 

22 นำงชลิดำ โตวรำนนท์ 41 12 ช ำนำญกำร ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 22 21 20 

23 นำงสำวสุวรรณนี จันทนวิสุทธิ์ 46 23 ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 23 23 20 

24 นำงสำวสุรำรักษ์ โฉมกอง 28 3 ครู ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 24 23 20 

25 ว่ำท่ี ร.ต.ธีรชัยวัฒน์ วิชำนงค์ 27 4 ครู ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 21 21 20 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

26 นำงสำวอรีนำ ปัดตำล 29 5 ครู วท.ม. คณิตศำสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษำ 

คณิตศำสตร์ 23 23 20 

27 นำยศุภกิจ มั่นศรีจันทร์ 32 3 ครู วท.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 23 23 20 

28 นำยปริญญำ เอี่ยมสะอำด 29 5 ครู ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 23 23 20 

29 นำยมงคล จันทนำลักษณ์ 55 30 ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์ 23 23 20 

30 นำงสำวมยุรัตน์ ต้ังวิชัย 38 11 ช ำนำญกำร วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษำ วิทยำศำสตร์ 21 19 48 

31 นำยสรำยุธ โภคะสุวรรณ 44 11 ช ำนำญกำร คบ. เคมี วิทยำศำสตร์ 18 18 48 

32 นำยชัยจุมพล ปิยศทิพย์ 29 3 ครู กศ.บ. วิทยำศำสตร์-เคมี วิทยำศำสตร์ 18 17 48 

33 นำงสำวขนิษฐำ ใจเอื้อย 37 8 ช ำนำญกำร ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 19 19 24 

34 นำยภัทรพงษ์ สงวนจีน 34 5 ครู วท.บ. เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม 

วิทยำศำสตร์ 19 19 48 

35 นำยวิภำค จันทร์เงิน 43 6 ครู วท.บ. ชีววิทยำประยุกต์ วิทยำศำสตร์ 21 21 24 

36 นำงสำววำสนำ ปั้นงำม 51 27 ช ำนำญกำรพิเศษ คบ. วิทยำศำสตร์ท่ัวไป วิทยำศำสตร์ 17 17 33 

37 นำงสำวสกุณำ ห้วยขันทอง 28 4 ครู คบ. วิทยำศำสตร์ท่ัวไป วิทยำศำสตร์ 19 19 25 

38 นำงสำวทิพำมล ศรีวิเชียร 29 4 ครู คบ. วิทยำศำสตร์ท่ัวไป วิทยำศำสตร์ 18 18 32 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

39 นำยณรงค์ ชูเชิด 49 26 ช ำนำญกำร กศ.ม. วิทยำศำสตร์ศึกษำ
(เคมี) 

วิทยำศำสตร์ 20 18 32 

40 นำยอภิชำติ ทองดอนน้อย 39 15 ช ำนำญกำร วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษำ วิทยำศำสตร์ 18 18 24 

41 นำงสมวรรณ ทองดอนน้อย 38 11 ช ำนำญกำร ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 21 21 24 

42 นำยมนัส ดีมี 59 33 ช ำนำญกำร คบ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 18 18 20 

43 นำงจิตภินันท์ ศรีชูพิพัฒน ์ 58 ๓๕ ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.บ. ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์ 17 17 24 

44 นำงสำวณิปุณมำ ล้อมไร่ 44 10 ครู วท.บ. ปิโตเคมีและวัสดุพอลิ
เมอร์ 

วิทยำศำสตร์ 18 18 24 

45 นำงฐิติชญำ อยู่เต็มสุข 50 27 ช ำนำญกำรพิเศษ คบ. วิทยำศำสตร์ท่ัวไป วิทยำศำสตร์ 20 20 56 

46 นำงสำวกัลย์ภัสร์ชำ หอมสุวรรณ 33 6 ครู ศษ.บ กำรสอนวิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

17 17 32 

47 นำยรพีพัฒน์ กำญจนกำรุณ 26 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. วิทยำศำสตร์ศึกษำ เอก
เด่ียวฟิสิกส์ 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

19 22 56 

48 นำยมนต์ชัย จันทร์เทพ 38 5 ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตร์ 18 20 32 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

49 นำยเรวัต สระทองบุญ 31 2 ครู ค.บ. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วิทยำศำสตร์ 20 16 32 

50 นำยณัฐกร ทองน้อย 32 4 ครู วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตร์ 23 21 24 

51 นำยระพีภัทร์ ธนำกูลจีรวัฒน ์ 36 11 ช ำนำญกำร คม. กำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 19 21 32 

52 นำยสมชำย สุภำพเนตร 60 35 ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ วิทยำศำสตร์ 19 19 12 

53 นำยกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดำ 35 9 ครู คม. กำรบริหำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ 19 19 24 

54 นำงสำววริกำ คงควร 44 16 ช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำศำสตร์ 19 21 20 

55 นำยศักดิ์สกุล บุญมำ 38 5 ครู ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ วิทยำศำสตร์ 19 21 24 

56 นำงสำวสุนิสำ แช่มช้อย 30 5 ครู ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์
ศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ 19 19 23 

57 นำงสำวศศิกำนต์ ตุไซร 41 10 ช ำนำญกำร ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำ 18 18 24 

58 นำงสุกัญญำ จันทร์เงิน 35 8 ช ำนำญกำร ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำ 21 21 24 

59 นำยกันตภณ รอดวัณโณ 30 2 ครู ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 23 23 24 

60 นำงกมลชนก ปลูกเพชร 43 4 ครู ศศ.บ. กำรพัฒนำชุมชน สังคมศึกษำ 21 21 24 

61 นำงหอมจันทร์ มนตรีดิลก 57 28 ช ำนำญกำร ศษ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 24 24 24 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

62 นำงปัฐตำ แก้วเกตุมณี 31 6 ครู ศษ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 21 19 24 

63 นำงอรพิมพ์ เพญ็จันทร์ 56 30 ช ำนำญกำร ศศ.บ. ภำษำไทย สังคมศึกษำ 24 24 24 

64 นำงสำวดำริกำ แก้วภิรมย์ 51 5 ครู ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 21 21 24 

65 นำงปำรีญำ ว่องพฒันวงศ์ 57 33 ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 19 18 45 

66 นำงสำววริศรำ เกษนำวำ 30 5 ครู ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 21 21 24 

67 นำงสำยพิน ทองจุลย์ 61 30 ช ำนำญกำร ศษ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 23 23 24 

68 นำงกำญจนำ ชูเชิด 54 26 ช ำนำญกำร ศศ.ม. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 19 19 24 

69 นำงสำวหทัยกำญจน์ ส ำรวลหันต์ 59 32 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.ม. กำรสอนสังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 24 24 24 

70 นำยนิรัติศัย ภิรมย์แดง 30 5 ครู ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 21 21 24 

71 นำยชำคริต สิมล้ิม 31 5 ครู ศษ.ม กำรบริหำรกำรศึกษำ สังคมศึกษำ 21 21 24 

72 ว่ำท่ี ร.ต.วิชำญ ฝอยทอง 36 5 ครูู รป.บ รัฐประศำสนศำสตร์ สังคมศูึกษำ 21 20 24 

73 นำงสำวศกลวรรณ อุ่นคง 36 5 ครู ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 22 22 24 

74 นำยกมล บุญณรงค์ 57 26 ช ำนำญกำร ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำฯ 20 19 24 

75 นำยบัณฑิต จันทรประทับ 56 27 ช ำนำญกำร ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำฯ 20 19 24 

76 นำยนิวัฒน์ เล้ำสมบูรณ์ 53 26 ช ำนำญกำร ศศ.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำฯ 19 19 24 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

77 นำยปรำโมทย์ ประพันธ์วิทยำ 48 11 ช ำนำญกำร ศษ.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำฯ 21 21 39 

78 นำยปิยวิทย์ แก้วรักษ์ 39 5 ครู ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำฯ 18 18 24 

79 นำยอำทิตย์ สวัสดีชัย 33 4 ครู ค.บ. พลศึกษำและกำร
ส่งเสริมสุขภำพ 

สุขศึกษำฯ 21 21 33 

80 นำยรณชัย จันคง 32 7ปี8ด ครู ศษ.บ. สุขศึกษำและพลศึกษำ สุขศึกษำฯ 21 21 27 

81 นำงสำวนิศำรัตน์ ชูเพชร 32 1ปี6ด ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำฯ 21 21 35 

82 นำยชัยวัฒน์ งำมปัญญำเลิศ 26 1ปี5ด ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำฯ 20 19 36 

83 นำงสำวขวัญแก้ว มำลัยชัยสิทธิ์ 42 4 ครู ศษ.ม. หลักสูตรและกำรสอน กำรงำนฯ 17 17 30 

84 นำงสำววรรณภำ เรืองศรี 37 4 ครู ค.บ. บรรณำรักษ์ กำรงำนฯ 17 18 24 

85 นำงสำวพิมพ์พรรณ รัจรัญ 36 3 ครู ศษ.บ. คหกรรมศำสตร์ กำรงำนฯ 17 23 23 

86 นำงณัชชำ โค้วถำวร 49 13 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรงำนฯ 17 17 24 

87 นำงสำวโศภิตรำ หงส์ธนภัค 36 3 ครู วท.บ. ส่งเสริมและนิเทศ
ศำสตร์เกษตร 

กำรงำนฯ 18 21 22 

88 นำงสำวกนกภร กลับฝ่ัง 33 3 ครู บธ.บ. กำรบัญชี กำรงำนฯ 19 21 24 

89 นำงวันเพญ็ ชิณวงศ์พรหม 56 26 ช ำนำญกำร บธ.บ. กำรเงิน/กำรธนำคำร กำรงำนฯ 13 15 24 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

90 นำยทวีศักดิ์ โชติรัตนภิรมย์ 37 4 ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ กำรงำนฯ 19 22 24 

91 นำยพีระ นรนิทร ์ 38 4 ครู ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ กำรงำนฯ 17 18 47 

92 นำงสำวณัฐยำ ป้องกัน 34 4 ครู ว.ท.บ. สัตวศำสตร์ กำรงำนฯ 18 21 24 

93 นำงสำวละเอียด กังวำนทวีทรัพย์ 52 16 ช ำนำญกำร ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ กำรงำนฯ 16 16 20 

94 นำยดรันทร ศศิวัชรำงกูร 34 4 ครู ศศ.บ. ดนตรี ศิลปะ 28 23 12 

95 นำยกมล ทองดอนตัน 49 10 ครูช ำนำญกำร ค.บ. ดนตรีศึกษำ (สำกล) ศิลปะ 28 20 12 

96 นำงสำวอัจจิมำ วงษ์จ ำปำ 35 4 ครู คอบ. สถำปัตยกรรม ศิลปะ 19 20 30 

97 นำงสำวจงรัก แก้วงอก 29 3 ครู กศ.บ. ศิลปศึกษำ ศิลปะ 21 22 20 

98 นำยคณำวุฒิ กังวำลเนำวรัตน์ 28 4 ครู ศษ.บ. นำฏศิลป์ไทย (โขน) ศิลปะ 19 18 20 

99 นำงสำวอทิตำ กิรติรูปครุฑ 32 8 ครูช ำนำญกำร ศษ.ม. บริหำรกำรศึกษำ ศิลปะ 18 18 20 

100 นำงสำวคนึง อ่อนนำน 59 33 ครูช ำนำญกำร คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษำ ศิลปะ 17 17 20 

101 นำยสุพจน์ ฉำยสิน 47 7 ครู คบ. ศิลปศึกษำ ศิลปะ 23 22 20 

102 นำงสำวกัญญ์พิชญำ ยังดี 37 11 ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ม. วิจัยและประเมินผล
กำรศึกษำ 

ภำษำต่ำงประเทศ 23 23 25 

103 นำยนพฤทธิ์ กั้วะห้วยขวำง 28 4 ครู ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 23 23 50 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

104 นำงนภัสวรรณ พงษ์ศำสตร์ 46 16 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 23 23 50 

105 นำงสำวพัชนรินทร์ เชียงพฤก 27 3 ครู กศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 25 25 20 

106 นำงสำวปรีชญำ แย้มนิ่มนวล 42 19 ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและกำรสอน ภำษำต่ำงประเทศ 25 25 42 

107 นำงสำวภำษิตำ จ ำปำทอง 27 2 ครู ศศ.บ. ภำษำจีน ภำษำต่ำงประเทศ 24 23 24 

108 นำงสำวสุทธินี เมืองมูล 32 7 ครู ศษ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 23 23 24 

109 นำงสำวพัชรมน คุ้มจินดำ 34 6 ครู ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ ภำษำต่ำงประเทศ 19 19 22 

110 นำงสำวธัญญลักษณ์ ศรีงำมเอี่ยม 41 12 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 25 22 30 

111 นำงสำวในฝัน บูรณพำนิช 33 5 ครู ศศ.บ. ภำษำจีน ภำษำต่ำงประเทศ 23 23 38 

112 นำงสำววิยุดำ ปั้นงำม 44 17 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 19 19 20 

113 นำงสำวสมบัติ ศรีพลทัศน์ 45 21 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 21 21 30 

114 นำงสำวอทิตยำ เมธสุทธิ์ 31 5 ครู ศษ.บ. กำรสอนภำษำจีนใน
ฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 

ภำษำต่ำงประเทศ 24 24 24 

115 นำงสำวณัฐมณฑ์ ไกรศิริโสภณ 28 3 ครู ศษ.บ. กำรสอนภำษำจีนใน
ฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 

ภำษำต่ำงประเทศ 24 24 39 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ สำขำวิชำ 
สอนกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู ้

ภำระงำนสอน จ ำนวนช่ัวโมง
ที่เข้ำรับกำร

อบรม ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

116 นำงสำวณัฐฐินันท์ โอสธีรกุล 34 6 ครู ศศ.บ. ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
ส่ือสำรสำกล 

ภำษำต่ำงประเทศ 22 22 63 

117 นำงสำวกิติยำ จินดำรัตน์ 34 6 ช ำนำญกำร กศ.ม. วิทยำกำรทำงกำรศึกษำ
และกำรจัดกำรเรียนรู้ 

(ภำษำอังกฤษ) 

ภำษำต่ำงประเทศ 24 24 30 

118 นำงสำวณัฏฐนิช นัดกล่ิน 28 4 คร ู ศษ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ ภำษำต่ำงประเทศ 25 25 40 

119 นำงจรรยำ สุภำพเนตร 59 34 ช ำนำญกำรพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและกำรนิเทศ ภำษำต่ำงประเทศ 22 19 39 

120 นำงสำวทิพยสุดำ ปู่ไทย 51 27 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 24 23 20 

121 นำงสำวสุกัญญำ โทนทอง 30 6 ครู ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 22 22 57 

122 นำงสำวสุพัฒวดี อัปมะโน 30 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 22 22 76 

123 นำงสำวธนำภำ เขียวคล้ำย 30 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 22 22 76 

124 นำงสำวธัญญรัตน์ ฟองแก้ว 39 - ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ - 18 18 

125 นำยคงพร คงชำตรี 57 33 ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยำกำรศึกษำ แนะแนว 24 21 16 

126 นำยเจริญพร จักรไชย 45 5 ครู ศษ.บ. กำรแนะแนว แนะแนว 22 22 16 

127 นำงสำวธนวรรณ บุตมะ 31 5 ครู กศ.บ. จิตวิทยำกำรแนะแนว แนะแนว 22 24 16 
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  3.2 ข้ำรำชกำร /ครูพิเศษ/พนักงำนจ้ำง /ลูกจ้ำง (สนับสนุนกำรสอน)  

ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒ ิ สำขำ ปฏิบัติหน้ำท่ี จ้ำงด้วยเงิน 

1 นำงสุนทรี คฤหเนติยุติ 39 ครูพิเศษ บธ.บ. บริหำรธุรกิจ สอนวิชำกำรงำน รำยได้สถำนศึกษำ 
2 นำงสำวศิริพร แซ่อั๊ง 31 ครูพิเศษ ค.บ. พลศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ สอนพลศึกษำ รำยได้สถำนศึกษำ 
3 นำงสำวรัตนำวดี  ชิณวงษ์ 26 ครูพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษำ สอนสังคมศึกษำ รำยได้สถำนศึกษำ 
4 นำยกมล สกุลเสรีวัฒนำ 31 ครูพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
สอนวิชำคอมพิวเตอร์ รำยได้สถำนศึกษำ 

5 นำงสำวอัษรำณีย์ สุกุลธนำศร 25 ครูพิเศษ ค.บ. ภำษำอังกฤษ สอนวิชำภำษำอังกฤษ รำยได้สถำนศึกษำ 
6 นำงสำวกัตฐศร วชิรพันธ์วิชำญ 25 ครูพิเศษ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ สอนวิชำภำษำอังกฤษ รำยได้สถำนศึกษำ 
7 นำยวุฒิชัย  ปำนสิงห์ 25 ครูพิเศษ ศศ.บ. นำฎศิลป์ไทยศึกษำ สอนนำฎศิลป์ รำยได้สถำนศึกษำ 
8 นำยศรุต  อุดมโภคำ 25 ครูพิเศษ ค.บ. ดนตรีสำกล สอนดนตรี รำยได้สถำนศึกษำ 
9 นำงสำวศรีศรัญญำ ธรรมศิริพงษ์ 31 ครูพิเศษ ศศ.บ. ภำษำจีน สอนภำษำจีน รำยได้สถำนศึกษำ 
10 Mr.Dennis George P.Felicino 39 ครูพิเศษ Science  Banking and Finance and Education สอนวิชำภำษำอังกฤษ รำยได้สถำนศึกษำ 
11 Mr.Dennis Edon Arce 36 ครูพิเศษ HRM Hotel and Restaurant สอนวิชำภำษำอังกฤษ รำยได้สถำนศึกษำ 
12 Mr.Robert Canicosa David 50 ครูพิเศษ HRM Hotel and Restaurant สอนวิชำภำษำอังกฤษ รำยได้สถำนศึกษำ 
13 Miss Shirley Buagas Caccam 54 ครูพิเศษ HRM Hotel and Restaurant สอนวิชำภำษำอังกฤษ รำยได้สถำนศึกษำ 
14 นำงณัฎฐำ ขัมพำนนท์ 55 พนักงำนธุรกำร ปวส. กำรตลำด พนักงำนธุรกำร (สำรบรรณ) กรมบัญชีกลำง 
15 นำงสำววิภำกร ปำนอ ำไพ 40 เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน

และบัญชี 
บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินและบัญชี รำยได้สถำนศึกษำ 
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ท่ี ช่ือ-นำมสกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒ ิ สำขำ ปฏิบัติหน้ำท่ี จ้ำงด้วยเงิน 
16 นำงขจรจิตร หงวนบุญมำก 47 เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ บธ.บ. กำรจัดกำรท่ัวไป เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ รำยได้สถำนศึกษำ 
17 นำงสำวกำญจน์สุดำ สำมลือนำม 36 เ จ้ ำ ห น้ ำ ท่ี

ส ำนักงำนกิจกำร
นักเรียน 

ปวส. กำรบัญชี เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนกิจกำร
นักเรียน 

รำยได้สถำนศึกษำ 

18 นำงวัลย์ธนำ สมุทรักษ์ 53 เ จ้ ำหน้ ำ ท่ี ง ำน
ทะเบียน 

บธ.บ. บริหำรธุรกิจ (กำรเงินกำรธนำคำร) เจ้ำหน้ำท่ีห้องทะเบียน รำยได้สถำนศึกษำ 
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3.3 สรุปจ ำนวนบุคลำกร 

 

  3.3.1 จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภท/ต ำแหน่ง และวุฒิกำรศึกษำ 

 

ประเภท/ต ำแหน่ง จ ำนวนบุคลำกร (คน) รวม 
ต่ ำกวำ่ปริญญำตร ี ปรญิญำตร ี ปรญิญำโท ปรญิญำเอก 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      
- ผู้อ ำนวยกำร - - 1 - 1 
- รองผู้อ ำนวยกำร - 1 3 - 4 

รวม - 1 4 - 5 
2. สำยงำนกำรสอน      
- ข้ำรำชกำรคร ู - 96 30 1 127 
- พนกังำนรำชกำร - - - - - 
- อตัรำจำ้ง - - - - - 

รวม - 96 30 1 127 
3. สำยงำนสนับสนุน      
- ข้ำรำชกำร  - - - - - 
- ครพูิเศษ - 13 - - 13 

- ลูกจำ้งประจ ำ 5 - - - 5 
- อืน่ๆ (ลกูจ้ำงชัว่ครำว) 1 3 - - 4 

รวม 6 16 - - 22 
รวมทั้งส้ิน 6 113 34 1 154 
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3.3.2 จ ำนวนครจู ำแนกตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้

กลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ จ ำนวน คิดเปน็รอ้ยละ 
จ ำนวนชัว่โมงสอนเฉลีย่ชัว่โมง/

สัปดำห ์
ของครภูำยในกลุ่มสำระฯ 

ภำษำไทย 14 9.93 19.43 
คณิตศำสตร์ 15 10.64 22.00 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 28 19.86 16.96 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 18 12.77 21.33 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 10 7.09 18.85 
ศิลปะ 11 7.80 18.14 
กำรงำนอำชีพ 12 8.51 18.46 
ภำษำต่ำงประเทศ 30 21.28 22.33 
แนะแนว 3 2.13 22.50 
รวมครูผูส้อนทกุกลุม่สำระกำรเรยีนรู ้ 141 100 20.00 

 

แผนภมูแิสดงจ ำนวนครจู ำแนกตำมกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ 
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4. ข้อมลูนกัเรยีน (ณ วนัที ่18 กรกฎำคม  ของปกีำรศกึษำทีร่ำยงำน) 
 จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2564  รวม 2,792 คน  จ ำแนกตำมระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

 

ระดบัชัน้ 
 

จ ำนวนหอ้ง 
เพศ  

รวม 
 

เฉลีย่ตอ่หอ้ง 
ชำย หญิง 

ม.1 13 269 283 552 40 

ม.2 13 242 269 511 39 

ม.3 13 234 272 506 39 

รวม 39 745 824 1569   
ม.4 10 185 249 434 43 

ม.5 10 145 260 405 41 

ม.6 10 140 244 384 38 

รวม 30 470 753 1223   
รวมทัง้หมด 69 1215 1577 2792   

 จ ำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน     ชำย.....-......คน    หญิง......-.......คน   รวม  จ ำนวน..........-...........คน 

 อัตรำส่วนครู : นักเรียน  = 1 : 19.80       เป็นไปตำมเกณฑ์       ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

 

ขอ้มูลวนัทีจ่ัดกำรเรยีนกำรสอน  

ภำคเรียนท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2564       1 มิถุนำยน 2564 – 10 ตุลำคม 2564 

ภำคเรียนท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2564       1 พฤศจิกำยน 2564 – 4 มีนำคม 2565 
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5.ขอ้มลูผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนระดบัสถำนศกึษำ ภำคเรยีนที ่1 ปกีำรศกึษำ 2564 

     ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน  

กลุม่สำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนกัเรยีนทีไ่ด้ผลกำรเรยีน  ผลกำร
เรยีน
เฉลี่ย 

S.D 
นักเรียนที่ได ้3 ขึ้นไป 

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

ภำษำไทย 2,793 1,367 224 207 291 132 154 237 99 2,711 3.07 1.28 1,798 64.38 
คณิตศำสตร์ 2,793 849 301 342 348 292 214 360 54 2,760 2.76 1.17 1,492 53.42 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5,462 1,829 622 633 593 492 405 604 144 5,322 2.83 1.22 3,084 56.46 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 5,202 2,232 473 502 559 301 306 536 134 5,043 2.99 1.26 3,207 61.65 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 2,793 1,715 277 294 89 190 52 92 40 2,749 3.45 1.00 2,286 81.85 
ศิลปะ 2,793 1,532 259 218 170 144 125 297 31 2,776 3.20 1.13 2,009 71.93 
กำรงำนอำชีพ 1,975 943 173 219 123 155 93 222 45 1,973 3.05 1.17 1,335 67.59 
ภำษำอังกฤษ 2,793 1,150 276 317 270 261 188 206 99 2,767 2.96 1.18 1,743 62.41 
รวม 26,604 11,617 2,605 2,732 2,443 1,967 1,537 2,554 646 26,101 3.04 1.21 16,954 63.73 
รอ้ยละ 100.00 43.67 9.79 10.27 9.18 7.39 5.78 9.60 2.43 98.11     

 
ร้อยละของนกัเรยีน 

ผลกำรเรียนระดับดี (3) ข้ึนไป 63.73 

ผ่ำนเกณฑ์ข้ันต่ ำ (1) ถึงค่อนข้ำงดี (2.5) 31.95 

ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 4.32 
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5.1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ ในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564 

ระดับช้ัน 

รำยวิชำ (พื้นฐำน) 
ภำ

ษำ
ไท

ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ฯ
 

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
 

ม.1 359 310 605 542 343 419 221 360 

ม.2 297 229 570 617 309 484 367 331 

ม.3 295 275 494 528 341 345 398 323 

รวม 951 814 1669 1687 993 1248 986 1014 

ร้อยละ 63.27 52.89 55.12 55.95 64.31 81.78 63.49 64.71 

ม.4 235 176 503 556 253 358 305 0 

ม.5 277 248 469 606 221 328 350 321 

ม.6 335 254 443 358 276 352 368 0 

รวม 847 678 1415 1520 750 1038 1023 321 

ร้อยละ 70.12 55.53 61.68 74.95 61.32 84.87 83.65 79.06 

 

แผนภมูแิสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนแต่ละรำยวชิำ 
ในระดบั 3 ขึน้ไประดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 1 ถงึ  ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 6 

ภำคเรยีนที่ 1 ปกีำรศกึษำ  2564 
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ขอ้มูลผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนระดบัสถำนศกึษำ ภำคเรยีนที่ 2 ปกีำรศกึษำ 2564 
     ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

กลุม่สำระกำรเรียนรู ้ จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนกัเรยีนทีไ่ด้ผลกำรเรยีน  ผลกำร
เรยีนเฉลีย่ 

S.D นักเรียนที่ได ้3 ขึ้น
ไป 

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

ภำษำไทย 2,769 1,216 310 287 279 182 138 255 56 2,723 3.06 1.17 1,813 65.47 
คณิตศำสตร์ 2,769 816 313 377 306 276 213 344 57 2,702 2.76 1.20 1,506 54.39 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5,261 1,797 671 720 586 506 321 444 168 5,213 2.90 1.15 3,188 60.60 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 5,154 2,020 578 567 548 363 257 447 227 5,007 2.94 1.27 3,165 61.41 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 2,769 1,569 278 380 136 200 65 74 48 2,750 3.38 0.96 2,227 80.43 
ศิลปะ 4,327 2,693 440 412 181 162 116 249 57 4,310 3.42 0.99 3,545 81.93 
กำรงำนอำชีพ 2,769 1,541 309 334 127 133 94 147 77 2,762 3.30 1.06 2,184 78.87 
ภำษำอังกฤษ 2,769 1,149 312 372 302 268 114 154 83 2,754 3.06 1.10 1,833 66.20 

รวม 28,587 12,801 3,211 3,449 2,465 2,090 1,318 2,114 773 28,221 3.10 1.15 19,461 68.08 
รอ้ยละ 100.00 44.78 11.23 12.06 8.62 7.31 4.61 7.39 2.70 98.72     

 
 
 

ร้อยละของนกัเรยีน 
ผลกำรเรียนระดับดี (3) ข้ึนไป 68.08 

ผ่ำนเกณฑ์ข้ันต่ ำ (1) ถึงค่อนข้ำงดี (2.5) 27.94 

ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 3.98 
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5.2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ ในระดับ 3 ขึ้นไป 
      ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับช้ัน 

รำยวิชำ (พื้นฐำน) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์
ฯ สัง

คม
ศึก

ษำ
ฯ 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
 

ม.1 391 311 627 508 394 504 927 450 

ม.2 244 229 584 637 319 297 815 374 

ม.3 293 279 595 530 325 362 740 400 

รวม 928 819 1806 1675 1038 1163 2482 1224 

ร้อยละ 60.77 54.45 58.50 55.78 67.27 75.57 79.96 78.66 

ม.4 272 223 479 610 246 405 372 378 

ม.5 270 208 392 532 292 308 323 277 

ม.6 343 256 511 348 257 351 368 0 

รวม 885 687 1382 1490 795 1064 1063 655 

ร้อยละ 74.00 57.35 65.00 74.35 65.65 87.86 88.14 79.60 

              
แผนภมูแิสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนแต่ละรำยวชิำ 

ในระดบั 3 ขึน้ไประดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 1 ถงึ  ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 6 
ภำคเรยีนที่ 2 ปกีำรศกึษำ  2564 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
 
 
 
 

5.3 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีได้ระดับ 3 ขึ้นไป ผลต่ำง 

ระหว่ำงปี 
2562,2563 

ผลต่ำง 
ระหว่ำงปี 

2563,2564 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ปีกำรศึกษำ 

2564 
ภำษำไทย 59.91 60.93 64.93 1.02 4.00 

คณิตศำสตร์ 26.23 36.56 53.91 10.33 17.35 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

47.35 57.85 58.53 10.50 0.68 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

51.67 50.70 61.53 -0.97 10.83 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 71.33 74.33 81.14 3.00 6.81 

ศิลปะ 84.55 78.37 76.93 -6.18 -1.44 

กำรงำนอำชีพ 76.53 77.85 73.23 1.32 -4.62 

ภำษำอังกฤษ 39.94 56.72 64.31 16.78 7.59 

โรงเรียน 57.19 60.49 65.90 3.30 5.41 

 
 
 

รอ้ยละของนกัเรยีน ภำคเรยีนที่ 1 ภำคเรยีนที่ 2 รวม เฉลีย่ 

ผลกำรเรยีนระดบัด ี(3) ขึน้ไป 63.73 68.08 131.80 65.90 
ผ่ำนเกณฑ์ขัน้ต่ ำ (1) ถงึคอ่นขำ้งดี (2.5) 31.95 27.94 59.89 29.95 
ไมผ่่ำนกำรประเมนิ 4.32 3.98 8.30 4.15 
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5.4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  ในระดับดี ขึ้นไป 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6   
 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ  2564 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ม.1 552 490 46 16 0 536 97.10 
ม.2 506 422 53 31 0 475 93.87 
ม.3 505 380 77 48 0 457 90.50 
รวม 1,563 1,292 176 95 0 1,468 93.92 
ม.4 433 356 72 5 0 428 98.85 
ม.5 407 369 6 32 0 375 92.14 
ม.6 384 373 11 0 0 384 100.00 
รวม 1,224 1,098 89 37 0 1,187 96.98 

 
แผนภมูแิสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลกำรประเมนิกำรอำ่น คดิวเิครำะห ์ และเขยีน  ในระดบัด ีขึน้ไป  

ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 1 ถงึ ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 6  
ภำคเรยีนที่ 1   ปกีำรศกึษำ 2564 
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5.5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  ในระดับดี ขึ้นไป 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6   

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ  2564 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ม.1 549 524 12 12 1 536 97.63 
ม.2 506 466 19 21 0 485 95.85 
ม.3 503 397 75 31 0 472 93.84 
รวม 1,558 1,387 106 64 1 1,493 95.83 
ม.4 427 410 6 11 0 416 97.42 
ม.5 400 362 10 28 0 372 93.00 
ม.6 384 368 15 1 0 383 99.74 
รวม 1,211 1,140 31 40 0 1,171 96.70 

 
แผนภมูแิสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลกำรประเมนิกำรอำ่น คดิวเิครำะห ์ และเขยีน   

ในระดบัด ีขึน้ไป  
ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 1 ถงึ ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 6  

ภำคเรยีนที่ 2   ปกีำรศกึษำ 2564 
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5.6) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6   

 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ม.1 552 552 0 0 0 552 100.00 
ม.2 506 501 0 5 0 501 99.01 
ม.3 505 457 32 16 0 489 96.83 
รวม 1,563 1,510 32 21 0 1,542 98.66 
ม.4 433 432 0 1 0 432 99.77 
ม.5 407 393 0 14 0 393 96.56 
ม.6 384 384 0 0 0 384 100.00 
รวม 1,224 1,209 0 15 0 1,209 98.77 

 
แผนภมูแิสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลกำรประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบัดี ขึน้ไป 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 1 ถงึ  ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 6 
ภำคเรยีนที่ 1 ปกีำรศกึษำ  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
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5.7) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี ขึ้นไป 
 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6   

 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับช้ัน 
จ ำนวน
นักเรียน 

ผลกำรประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเย่ียม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ม.1 549 545 0 4 0 545 99.27 
ม.2 506 496 1 9 0 497 98.22 
ม.3 503 486 7 10 0 493 98.01 
รวม 1,558 1,527 8 23 0 1,535 98.52 
ม.4 427 426 0 1 0 426 99.77 
ม.5 400 390 0 10 0 390 97.50 
ม.6 384 381 3 0 0 384 100.00 
รวม 1,211 1,197 3 11 0 1,200 99.09 

 
แผนภมูแิสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลกำรประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ในระดบัดี ขึน้ไป 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 1 ถงึ  ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 6 
ภำคเรยีนที่ 2 ปกีำรศกึษำ  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
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5.8) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2564 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ในระดับผ่ำนขึ้นไป 
 

สมรรถนะส ำคญั 
จ ำนวน
นกัเรยีน 

ผลกำรประเมนิ ระดบั
ผ่ำน 
ขึน้ไป 

รอ้ยละ 
ไมผ่่ำน ผ่ำน ด ี ดีเยีย่ม 

1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 503 0 0 138 365 503 100.00 
2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 503 0 0 159 342 503 100.00 
3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 503 0 0 157 346 503 100.00 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะ
ชีวิต 503 0 0 121 382 503 100.00 
5. ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี 503 0 0 128 375 503 100.00 

 

 
แผนภมูแิสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลกำรประเมนิสมรรถนะส ำคญัตำมหลกัสตูรแกนกลำง 
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนพทุธศกัรำช 2551 ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศึกษำปีที ่3 ปกีำรศกึษำ 2564 

ในระดบัผำ่นขึน้ไป 
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ร้อยละ 
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5.9) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2564 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในระดับผ่ำนขึ้นไป 

 

สมรรถนะส ำคญั 
จ ำนวน
นกัเรยีน 

ผลกำรประเมนิ ระดบั
ผ่ำน 
ขึน้ไป 

รอ้ยละ 
ไมผ่่ำน ผ่ำน ด ี ดีเยีย่ม 

1. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 384 0 6 127 251 384 100.00 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด 384 0 11 152 221 384 100.00 

3. ควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ 384 0 14 105 265 384 100.00 
4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะ
ชีวิต 384 0 13 118 253 384 100.00 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี 384 0 22 94 268 384 100.00 

 

แผนภมูแิสดงรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลกำรประเมนิสมรรถนะส ำคญัตำมหลกัสตูรแกนกลำง 

กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนพทุธศกัรำช 2551 ของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่6 ปกีำรศกึษำ 2564  

ในระดบัผำ่นขึน้ไป 
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6. ขอ้มลูนกัเรยีนด้ำนอืน่ๆ  
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน(คน) คิดเปน็รอ้ยละ 

1 จ ำนวนนักเรียนมนี้ ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 

รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีควำมปลอดภัย 

2,170 77.72 

2 จ ำนวนนักเรียนท่ีปลอดจำกปัญหำทำงเพศ ยำเสพติด และส่ิงมอมเมำ 

เช่น สุรำ บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

2,735 97.96 

3 จ ำนวนนักเรียนท่ีมีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย/เรียนร่วม 0 0 

4 จ ำนวนนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำร 0 0 

5 จ ำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญำเลิศ 0 0 

6 จ ำนวนนักเรียนท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ 0 0 

7 จ ำนวนนักเรียนท่ีออกกลำงคัน (ปีกำรศึกษำปัจจุบัน) 0 0 

8 จ ำนวนนักเรียนท่ีมีเวลำเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 0 0 

9 จ ำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ ำช้ัน 0 0 

10 จ ำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร   

    มัธยมศึกษำตอนต้น 449 89.26 

    มัธยมศึกษำตอนปลำย 361 94.01 

 

หมำยเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด ข้อมูล ณ วันท่ี 18 เมษำยน 2565 

7. ขอ้มลูอำคำรสถำนที ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน 

1 อำคำรเรียน 7 หลัง 

2 อำคำรประกอบ 16 หลัง 

3 ห้องน้ ำ  9 หลัง 

4 สระว่ำยน้ ำ -  สระ 

5 สนำมกีฬำ 11 สนำม 

8. ขอ้มลูสภำพชมุชนโดยรวม 

 1. ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจ้ำง  โอกำสของโรงเรียน คือ ต้ังอยู่ในเขตทหำร  โรงเรียนกำรบิน
กองทัพอำกำศ กำรเปล่ียนแปลงของสังคมท ำให้ทุกฝ่ำยเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ สภำพเศรษฐกิจและสังคมมี
กำรแข่งขันสูง ท ำให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมมือกันมำกขึ้น เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท ำให้สะดวกต่อกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนต่ำงๆ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำของบุตรหลำน แต่โรงเรียนก็ยังมีอุปสรรค
บ้ำง  คือ ควำมมีวินัยในกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี และสภำพเศรษฐกิจของผู้ปกครองแตกต่ำงกันอย่ำงมำก 
         2. อำชีพของผู้ปกครอง   
         อำชีพรับจ้ำง                    52%         อำชีพเกษตร                   15% 
     อำชีพค้ำขำย                   14%             อำชีพรับรำชกำร                  13% 
            อำชีพพนักงำนของรัฐบำล              4%             อำชีพอื่นๆ                                2% 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บำท 

3. โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
      จำกกำรแก้ไขสภำพปัญหำและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน                 

ตำมแนวทำง Thailand 4.0 และมำตรฐำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล เพื่อ เน้นพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะใหม่ๆ               
ท่ีจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี 21 ส ำหรับกำรเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
แห่งชำติ  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยโรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียน
วิทยำศำสตร์เข้มข้น และริเริ่มกำรจัดห้องเรียนภำษำจีนเข้มข้น  มีกำรดูแลนักเรียนท่ีอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้  
นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนคณิตศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศในระดับดี กำรส่งเสริมด้ำนวินัยและ
คุณธรรม วำงแผนพัฒนำบุคลำกร  ท ำให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริม
ทุกด้ำน  จนเป็นท่ียอมรับและศรัทธำของผู้ปกครองและนักเรียน  ชุมชน ท้องถิ่น  ตลอดจนองค์กรทำงกำรศึกษำ
มำกมำย  มีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนระบบ มีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์เป็นระยะ  
โดยมีกำรสรุปรำยงำนผลจำกผู้จัดท ำโครงกำรและกิจกรรม  มีกระบวนกำรรับฟังข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียน   และพัฒนำสมรรถนะหลักของโรงเรียนมำตรฐำนสำกลคือด้ำนควำมปลอดภัย   มีวินัย เข้มแข็ง
วิชำกำร  ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยและด้ำนกำรใช้ ICT  ได้จนเป็นท่ีประจักษ์ 
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9. โครงสรำ้งหลกัสตูรสถำนศึกษำ 

โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน จัดสอนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน ดังแสดงในตำรำงดังนี้ 

 

โครงสรำ้งเวลำเรยีน 

โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียน ดังนี้ 

กลุม่สำระกำรเรียนรู/้กจิกรรม 

เวลำเรยีน 

ระดบัมัธยมศกึษำตอนต้น ระดบัมัธยมศกึษำตอนปลำย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

กลุม่สำระกำรเรียนรู ้     

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

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

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

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ประวัติศำสตร์ 

ศำสนำ ศีลธรรม จริยธรรม 

หน้ำท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 

เศรษฐศำสตร์ 

ภูมิศำสตร์ 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3 นก.) 

 

160 (4นก.) 

 

40 (1 นก.) 

 

120 (3นก.) 

 

320 (8 นก.) 

 

80 (2 นก.) 

 

240 (6นก.) 

 

 

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

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

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

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

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

กิจกรรมพฒันำผู้เรียน (IS) 120 120 120 360 

รำยวิชำ/กิจกรรมที่ 

สถำนศึกษำจัดเพ่ิมเติม 

ตำมควำมพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่ำ 200 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่ำ  1,600 ช่ัวโมง 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ปีละไม่น้อยกว่ำ 1,200 ช่ัวโมง รวม 3 ปีไม่น้อยกว่ำ 3,600 ช่ัวโมง 
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ชัน้มธัยมศกึษำปทีี่ 1 

ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

รำยวชิำ นก. ชม. รำยวชิำ นก. ชม. 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
  

รำยวชิำพืน้ฐำน 
  

ท21101 ภำษำไทย 1 1.5 60 ท21102 ภำษำไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศำสตร์ 1 1.5 60 ค21102 คณิตศำสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยำศำสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยำศำสตร์ 2 1.5 60 

ว21103 วิทยำกำรค ำนวณ1 1.0 40 ว21104 กำรออกแบบเทคโนโลยี1 1.0 40 

ส21101 สังคมศึกษำ 1 1.5 60 ส21102 สังคมศึกษำ 2 1.5 60 

ส21103 ประวัติศำสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศำสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 1.0 40 พ21102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 1.0 40 

ศ21101 ดนตรี 1 1.0 40 ศ21102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 

ง21101 กำรงำนอำชีพ 1 0.5 20 ศ21103 นำฏศิลป์ 1 0.5 20 

อ21101 ภำษำอังกฤษ 1 1.5 60 ง21102 กำรงำนอำชีพ 2 1.0 40 

      อ21102 ภำษำอังกฤษ 2 1.5 60 

รวมหนว่ยกำรเรยีนวชิำพืน้ฐำน 11.5 รวมหนว่ยกำรเรยีนวชิำพืน้ฐำน 12.0 

รำยวชิำบงัคบัเพิม่เติม     รำยวชิำบงัคบัเพิม่เติม   
 

อ20201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 0.5 20 อ20202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 0.5 20 

ส21231 หน้ำท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส21232 หน้ำท่ีพลเมือง 2 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 

รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล   
 

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

จ21201 ภำษำจีน 1 0.5 20 จ21202 ภำษำจีน 2 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม

มำตรฐำนสำกล 

1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติม

มำตรฐำนสำกล 

1.0 

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

รวมหน่วยกำรเรียนท้ังหมด 15.5 รวมหน่วยกำรเรียนท้ังหมด 16.0 
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ชั้นมัธยมศกึษำปทีี ่2 

ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวชิำ นก. ชม. รำยวชิำ นก. ชม. 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
  

รำยวชิำพืน้ฐำน 
  

ท22101 ภำษำไทย 3 1.5 60 ท22102 ภำษำไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศำสตร์ 3 1.5 60 ค22102 คณิตศำสตร์ 4 1.5 60 

ว22101 วิทยำศำสตร์ 3 1.5 60 ว22102 วิทยำศำสตร์ 4 1.5 60 

ว22103 วิทยำกำรค ำนวณ2 1.0 40 ว22104 กำรออกแบบเทคโนโลยี2 1.0 40 

ส22101 สังคมศึกษำ 3 1.5 60 ส22102 สังคมศึกษำ 4 1.5 60 

ส22103 ประวัติศำสตร์ 3 0.5 20 ส22104 ประวัติศำสตร์ 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 1.0 40 พ22102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 1.0 40 

ศ22101 นำฏศิลป์ 2 1.0 40 ศ22102 ดนตรี 2 0.5 20 

ง22101 กำรงำนอำชีพ 3 0.5 20 ศ22103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 

อ22101 ภำษำอังกฤษ 3 1.5 60 ง22102 กำรงำนอำชีพ 4 1.0 40 

      อ22102 ภำษำอังกฤษ 4 1.5 60 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพ้ืนฐำน 11.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพ้ืนฐำน 12.0 

รำยวิชำบังคับเพ่ิมเติม     รำยวิชำบังคับเพ่ิมเติม     

อ20203 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 3 0.5 20 อ20204 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 4 0.5 20 

ส22233 หน้ำท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส22234 หน้ำท่ีพลเมือง 4 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพ่ิมเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพ่ิมเติม 1.0 

รำยวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล     

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

จ22201 ภำษำจีน 3 0.5 20 จ22202 ภำษำจีน 4 0.5 20 

I20201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 1.5 60 I20202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล 2.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติม

มำตรฐำนสำกล 

2.0 

วิชำเลือกเพ่ิมเติม           1.0 40 วิชำเลือกเพ่ิมเติม           1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 

 

16.0 
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ชั้นมัธยมศกึษำปทีี ่3 

ภำคเรียนที ่1 ภำคเรียนที่ 2 

รำยวชิำ นก. ชม. รำยวชิำ นก. ชม. 

รำยวชิำพืน้ฐำน 
  

รำยวชิำพืน้ฐำน 
  

ท23101 ภำษำไทย 5 1.5 60 ท23102 ภำษำไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศำสตร์ 5 1.5 60 ค23102 คณิตศำสตร์ 6 1.5 60 

ว23101 วิทยำศำสตร์5 1.5 60 ว23102 วิทยำศำสตร์ 6 1.5 60 

ว23103 วิทยำกำรค ำนวณ3 1.0 40 ว23104 กำรออกแบบเทคโนโลยี3 1.0 40 

ส23101 สังคมศึกษำ 5 1.5 60 ส23102 สังคมศึกษำ 6 1.5 60 

ส23103 ประวัติศำสตร์ 5 0.5 20 ส23104 ประวัติศำสตร์ 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 1.0 40 พ23102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 1.0 40 

ศ23101 ทัศนศิลป์ 3 1.0 40 ศ23102 ดนตรี 3 0.5 20 

ง23101 กำรงำนอำชีพ 5 0.5 20 ศ23103 นำฏศิลป์ 3 0.5 20 

อ23101 ภำษำอังกฤษ 5 1.5 60 ง23102 กำรงำนอำชีพ 6 1.0 40 

      อ23102 ภำษำอังกฤษ 6 1.5 60 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพ้ืนฐำน 11.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพ้ืนฐำน 12.0 

รำยวิชำบังคับเพ่ิมเติม     รำยวิชำบังคับเพ่ิมเติม     

อ20205 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 5 0.5 20 อ20206 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 6 0.5 20 

ส23235 หน้ำท่ีพลเมือง 5 0.5 20 ส23236 หน้ำท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพ่ิมเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพ่ิมเติม 1.0 

รำยวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล     

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

จ23201 ภำษำจีน 5 0.5 20 จ23202 ภำษำจีน 6 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติมมำตรฐำนสำกล 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพ่ิมเติม

มำตรฐำนสำกล 

1.0 

วิชำเลือกเพ่ิมเติม (ไม่น้อยกว่ำ 2.0 นก.) 2.0 80 วิชำเลือกเพ่ิมเติม(ไม่น้อยกว่ำ 2.0 นก.) 2.0 80 

รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 16.0 
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ชัน้มัธยมศกึษำปทีี ่4 

ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 
รำยวชิำ นก. ชม. รำยวชิำ นก. ชม. 

รำยวชิำพื้นฐำน 
  

รำยวชิำพื้นฐำน 
  

ท31101 ภำษำไทย 1 1.0 40 ท31102 ภำษำไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศำสตร ์1 1.0 40 ค31102 คณิตศำสตร ์2 1.0 40 

ว31103 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 1.0 40 ว31104 วิทยำศำสตร์กำยภำพ1 (เคมี) 1.0 40 

ว31105 วิทยำกำรค ำนวณ 1 1.0 40 ว31106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 1 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษำ 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษำ 2 1.0 40 

ส31103 ประวัตศิำสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัตศิำสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี 1 0.5 20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 

อ31101 ภำษำอังกฤษ 1 1.0 20 ง31101 งำนช่ำงพื้นฐำน  0.5 20 

      อ31102 ภำษำอังกฤษ 2 1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     

ว30261 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 0.5 20 อ30202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 0.5 20 
อ30201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 0.5 20 ส30232 หน้ำที่พลเมือง 2 0.5 20 

ส30231 หน้ำที่พลเมือง 1 0.5 20 
 

    
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     

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

วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     
ค30201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค30202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 

ว30201 กลศำสตร์ 1 1.5 60 ว30202 กลศำสตร์2 1.5 60 

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

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

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

หมำยเหตุ  * หมำยถึง จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  
               ** จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ 
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ชั้นมธัยมศกึษำปีที ่4 

ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 

รำยวิชำพื้นฐำน   
 

รำยวิชำพื้นฐำน 
 

  
ท31101 ภำษำไทย 1 1.0 40 ท31102 ภำษำไทย 2 1.0 40 

ค31103 คณิตศำสตร์ 1 1.0 40 ค31104 คณิตศำสตร์ 2 1.0 40 
ว31103 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 1.0 40 ว31104 วิทยำศำสตร์กำยภำพ1 (เคมี) 1.0 40 

ว31105 วิทยำกำรค ำนวณ 1 1.0 40 ว31106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 1 1.0 40 
ส31101 สังคมศึกษำ 1 1.0 40 ส31102 สังคมศึกษำ 2 1.0 40 
ส31103 ประวัติศำสตร์ 1 0.5 20 ส31104 ประวัติศำสตร์ 2 0.5 20 

พ31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 0.5 20 พ31102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 0.5 20 
ศ31101 ดนตรี 1 0.5 20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 1 0.5 20 
อ31101 ภำษำอังกฤษ 1 1.0 40 ง31101 งำนช่ำงพื้นฐำน 0.5 20 

      อ31102 ภำษำอังกฤษ 2 1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     

ว30261 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 0.5 20 อ30202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 0.5 20 
อ30201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 0.5 20 ส30232 หน้ำที่พลเมือง 2 0.5 20 
ส30231 หน้ำที่พลเมือง 1 0.5 20 

 
    

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 

รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     

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

วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     
ค30201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1* 2.0 80 ค30202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2* 2.0 80 
วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 

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

วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน**/*** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน**/*** 2.0 80 

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

1.ภำษำไทย 
 

  1.ภำษำไทย     
2.สังคมศึกษำ 

 
  2.สังคมศึกษำ     

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

1.ศิลปะ 
 

  1.ศิลปะ     
2.กำรงำนอำชีพ 

 
  2.กำรงำนอำชีพ     

3.สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

  3.สุขศึกษำและพลศึกษำ     

รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 
รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 15.5 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 15.5 
หมำยเหตุ 
    * หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ค ำนวณ          ** หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ภำษำ 
 *** หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ภำษำเข้มข้น     **** หมำยถึง วิชำในแผนกำรเรียนศิลป์ท่ัวไป  
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ชัน้มัธยมศกึษำปทีี ่5 

ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 
รำยวชิำ นก. ชม. รำยวชิำ นก. ชม. 

รำยวิชำพื้นฐำน     รำยวิชำพื้นฐำน 
 

  

ท32101 ภำษำไทย 3 1.0 40 ท32102 ภำษำไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศำสตร ์3 1.0 40 ค32102 คณิตศำสตร ์4 1.0 40 

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

ว32105 วิทยำกำรค ำนวณ 2 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษำ 4 1.0 40 
ส32101 สังคมศึกษำ 3 1.0 40 ส32104 ประวัตศิำสตร์ 4 0.5 20 

ส32103 ประวัตศิำสตร์ 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 0.5 20 

พ32101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 0.5 20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ศ32101 นำฏศิลป์ 1 0.5 20 ง32102 บ้ำนแสนสุข 0.5 20 

ง32101 งำนเกษตรพื้นฐำน 0.5 20 อ32102 ภำษำอังกฤษ 4 1.0 40 

อ32101 ภำษำอังกฤษ 3 1.0 40   
 

  
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     

อ30203 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 3 0.5 20 อ30204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4 0.5 20 
ส30233 หน้ำที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้ำที่พลเมือง 4 0.5 20 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     

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

จ32201 ภำษำจีน 2 0.5 20 จ32202 ภำษำจีน 2 0.5 20 
I30201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 1.5 60 I30202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 3.0   รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 2.5   
วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     
ค30203 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 80 ค30204 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 

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

ว30223 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1.5 60 ว30224 เคมีวิเครำะห์ 2 1.5 60 
ว30243 สรีระและกำรด ำรงชีวิตของพืชดอก 1.5 60 ว30244 กำรรักษำดุลยภำพของร่ำงกำยสัตว์1 1.5 60 

ว30289 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์พื้นฐำน 1* 1.0 40 ว30294 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 2* 1.0 40 
ว30249 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ** 1.0 40 ว30250 ระบบปฏิบัติกำร ** 1.0 40 

I 30201 กำรศึกษำค้นคว้ำ 1*  1.5 60 I 30202 กำรศึกษำค้นคว้ำ 1*  1.5 60 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน 5.5 6.5* รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน 6.5 7.5* 
รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.5 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.0 
หมำยเหตุ  * หมำยถึง จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  
               ** จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ 
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ชั้นมธัยมศกึษำปีที ่5 

ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 
รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 

รำยวิชำพื้นฐำน   
 

รำยวิชำพื้นฐำน 
 

  
ท32101 ภำษำไทย 3 1.0 40 ท32102 ภำษำไทย 4 1.0 40 

ค32103 คณิตศำสตร์ 3 1.0 40 ค32104 คณิตศำสตร์ 4 1.0 40 
ว32104 วิทยำศำสตร์กำยภำพ2 (ฟิสิกส์) 1.0 40 ว32106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 2 1.0 40 

ว32105 วิทยำกำรค ำนวณ 2 1.0 40 ส32102 สังคมศึกษำ 4 1.0 40 

ส32101 สังคมศึกษำ 3 1.0 40 ส32104 ประวัติศำสตร์ 4 0.5 20 
ส32103 ประวัติศำสตร์ 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 3 0.5 20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 

ศ32101 นำฏศิลป์ 1 0.5 20 ง32102 บ้ำนแสนสุข 0.5 20 
ง32101 งำนเกษตรพื้นฐำน 0.5 20 อ32102 ภำษำอังกฤษ 4 1.0 40 
อ32101 ภำษำอังกฤษ 3 1.0 40   

 
  

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     

อ30203 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 3 0.5 20 อ30204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4 0.5 20 
ส30233 หน้ำที่พลเมือง 3 0.5 20 ส30234 หน้ำที่พลเมือง 4 0.5 20 
      ว30287 อุตุนิยมวิทยำ 1.0 40 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 2.0 
รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     

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

จ32201 ภำษำจีน 2 0.5 20 จ32202 ภำษำจีน 2 0.5 20 
I30201 กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์ควำมรู้ 1.5 60 I30202 กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 3.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 2.5 

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

วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 

วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำไทย** 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำไทย** 1.0 40 

วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน**/*** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน**/*** 2.0 80 
วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน*** 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน*** 1.0 40 
วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 2.0 80 

1.ภำษำไทย 
 

  1.ภำษำไทย     

2.สังคมศึกษำ 
 

  2.สังคมศึกษำ     
วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 

1.ศิลปะ 
 

  1.ศิลปะ     
2.กำรงำนอำชีพ 

 
  2.กำรงำนอำชีพ     

3.สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

  3.สุขศึกษำและพลศึกษำ     

รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 
รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.0 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 16.5 
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ชัน้มัธยมศกึษำปทีี ่6 
ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

รำยวชิำ นก. ชม. รำยวชิำ นก. ชม. 
รำยวิชำพื้นฐำน   

 
รำยวิชำพื้นฐำน     

ท33101 ภำษำไทย 5 1.0 40 ท33102 ภำษำไทย 6 1.0 40 

ค33101 คณิตศำสตร ์5 1.0 40 ค33102 คณิตศำสตร ์6 1.0 40 

ว33103 วิทยำศำสตร์โลก 1.0 40 ว33104 วิทยำศำสตร์ดำรำศำสตร์ 1.0 40 
ว33105 วิทยำกำรค ำนวณ 3 1.0 20 ว33106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 3 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษำ 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษำ 6 1.0 40 

ส33103 ประวัตศิำสตร์ 5 0.5 20 ส33104 ประวัตศิำสตร์ 6 0.5 20 
พ33101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 0.5 20 

ศ33101 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 ส33102 นำฏศิลป์ 2 0.5 20 

อ33101 ภำษำอังกฤษ 5 1.0 40 ง33101 งำนธุรกิจ 0.5 20 
      อ33102 ภำษำอังกฤษ 6 1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 8.0 
รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     

ว30262 เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 0.5 20 อ30206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 6 0.5 20 
อ30205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 5 0.5 20 ส30236 หน้ำที่พลเมือง 6 0.5 20 

ส30235 หน้ำที่พลเมือง 5 0.5 20       
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 1.0 
รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     รำยวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล     
อ33201 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 อ33202 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน 2 1.0 40 

จ33201 ภำษำจีน 2 0.5 20 จ33202 ภำษำจีน 2 0.5 20 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 1.5   

วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     
ค30205 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 80 ค30206 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 

ว30205 ไฟฟ้ำ แม่เหล็ก 1.5 60 ว30206 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 1.5 60 

ว30225 เคมีอินทรีย์ 1.5 60 ว30226 โครงกำรวิจัยเคมี 1.5 60 
ว30245 กำรรักษำดุลยภำพของร่ำงกำยสัตว์2 1.5 60 ว30246 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1.5 60 

ว30292 ปฏิบัติกำรเคมี 2* 1.0 40 ว30290 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ยุคใหม่ * 1.0 40 
ว30251 กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์** 1.0 40 ว30252 เว็บดำต้ำเบส** 1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน 6.5 7.5* รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมตำมแผนกำร

เรียน 
6.5 7.5* 

รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.0 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 17.0 

หมำยเหตุ  * หมำยถึง จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  
               ** จัดให้เฉพำะห้องเรียนวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ 
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ชั้นมธัยมศกึษำปีที ่6 
ภำคเรยีนที ่1 ภำคเรยีนที ่2 

รำยวิชำ นก. ชม. รำยวิชำ นก. ชม. 

รำยวิชำพื้นฐำน   
 

รำยวิชำพื้นฐำน 
 

  

ท33101 ภำษำไทย 5 1.0 40 ท33102 ภำษำไทย 6 1.0 40 

ค33103 คณิตศำสตร์ 5 1.0 40 ค33104 คณิตศำสตร์ 6 1.0 40 

ว33103 วิทยำศำสตร์โลก 1.0 40 ว33104 วิทยำศำสตร์ดำรำศำสตร์ 1.0 40 

ว33105 วิทยำกำรค ำนวณ 3 1.0 40 ว33106 กำรออกแบบเทคโนโลยี 3 1.0 40 

ส33101 สังคมศึกษำ 5 1.0 40 ส33102 สังคมศึกษำ 6 1.0 40 
พ33101 สุขศึกษำและพลศึกษำ 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษำและพลศึกษำ 6 0.5 20 
ศ33101 ทัศนศิลป์ 2 0.5 20 ส33102 นำฏศิลป์ 2 0.5 20 

อ33101 ภำษำอังกฤษ 5 0.5 20 ง33101 งำนธุรกิจ 0.5 20 
      อ33102 ภำษำอังกฤษ 6 1.0 40 
รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.0 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำพื้นฐำน 7.5 

รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     รำยวิชำบังคับเพิ่มเติม     

อ30205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 5 0.5 20 อ30206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 6 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 0.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำบังคับเพิ่มเติม 0.5 

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

จ33201 ภำษำจีน 2 0.5 20 จ33202 ภำษำจีน 2 0.5 20 

รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 1.5 รวมหน่วยกำรเรียนวิชำเพิ่มเติมมำตรฐำนสำกล 1.5 

วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     วิชำเลือกเพิ่มเติมตำมแผนกำรเรียน     

ค30205 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5* 2.0 80 ค30206 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6* 2.0 80 
วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์* 1.0 40 
วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำอังกฤษ*/**/*** 2.0 80 

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

วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน*** 1.0 40 วิชำเลือกเพิ่มเติมภำษำจีน*** 1.0 40 

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

 
  1.ภำษำไทย     

2.สังคมศึกษำ 
 

  2.สังคมศึกษำ     
วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 วิชำเลือกเพิ่มเติมกลุ่มวิชำ**** 3.0 120 

1.ศิลปะ 
 

  1.ศิลปะ     

2.กำรงำนอำชีพ 
 

  2.กำรงำนอำชีพ     

3.สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

  3.สุขศึกษำและพลศึกษำ     
รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 รวมหน่วยกิตวิชำเลือกแต่ละแผน 5.0 

รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 14.0 รวมหน่วยกำรเรียนทั้งหมด 14.5 



51 
 

10. แหลง่เรยีนรู ้ภมูปิญัญำทอ้งถิน่ 

10.1 ห้องสมุด 

ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนำด 448 ตำรำงเมตร ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์ให้บริกำรสืบค้นเทคโนโลยีสำรสนเทศในห้องสมุด จ ำนวน 35 เครื่อง มีจ ำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด

เฉล่ีย 450 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 16.29 ของนักเรียนท้ังหมด มีกำรให้บริกำรห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมี

บุคคลมำใช้บริกำร เฉล่ีย 50 คน ต่อปี  

10.2 ห้องปฏิบัติกำร มีท้ังหมด 48  ห้อง จ ำแนกเป็น 

1) ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ จ ำนวน  13  ห้อง 

2) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  7 ห้อง 

3) ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ จ ำนวน  14  ห้อง 

4) ห้องสืบค้น จ ำนวน 2  ห้อง 

5) ห้องคหกรรม 2 ห้อง 

6) ห้องอุตสำหกรรม 2 ห้อง 

7) ห้องเกษตรกรรม 2 

8) ห้องธุรกิจกำรขำยกำรตลำด 1 

9) ห้องศูนย์กำรงำนพื้นฐำนอำชีพ 1 

10) ห้องฝึกซ้อมดนตรี นำฎศิลป์ 6 

11) ห้องศิลปะ 3 ห้อง 

10.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีท้ังหมด จ ำนวน 473 เครื่อง จ ำแนกเป็น 

1) ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน  267 เครื่อง 

2) ใช้เพื่อให้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต จ ำนวน 124 เครื่อง 

โดยมีจ ำนวนนักเรียนท่ีใช้บริกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต (ในปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน) 

  เฉล่ีย 600 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 23.79 ของนักเรียนท้ังหมด 

3) ใช้เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ส ำนักงำน) จ ำนวน 47 เครื่องและ  

โน้ตบุ๊ค 35 เครื่อง 
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10.4 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จ ำนวน
คร้ัง/ปี 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
1 ห้องศูนย์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ห้อง 718 ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม อำคำร 7 ห้อง 718 ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 ห้องจริยธรรม   อำคำร 7 ห้อง 738  ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 ลำนธรรม ( นั่งสมำธิ) อำคำร 6 ตลอดปีกำรศึกษำ 

5 ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 

6 ครัวฐำนบิน ฝึกทักษะอำชีพด้ำนกำรท ำอำหำรและกำรมีรำยได้ระหว่ำงเรียน ตลอดปีกำรศึกษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 
1 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 ห้องปฏิบัติกำรนิวตัน  ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 ห้องปฏิบัติกำรฟำรำเดย์ ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 ห้องปฏิบัติกำรคำเวดิช ตลอดปีกำรศึกษำ 

5 ห้องปฏิบัติกำรเบอซีเลียส ตลอดปีกำรศึกษำ 

6 ห้องศูนย์วิทยำศำสตร์ยูเรก้ำ ตลอดปีกำรศึกษำ 

7 ห้องปฏิบัติกำรเมนเดล ตลอดปีกำรศึกษำ 

8 ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์อำคำรค้นวิชชำ ตลอดปีกำรศึกษำ 

9 ห้องปฏิบัติกำรกำลิเลโอ ตลอดปีกำรศึกษำ 

10 ห้องปฏิบัติกำรอำคีมีดีส ตลอดปีกำรศึกษำ 

11 ห้องปฏิบัติกำรชำร์ลดำร์วิน ตลอดปีกำรศึกษำ 

12 ห้องปฏิบัติกำรเอดิสัน ตลอดปีกำรศึกษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
1 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อำคำร 4 ห้อง 418 ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 ห้องศูนย์ภูมิปัญญำไทยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย อำคำร 4 ห้อง 411 ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 ตลำดนัดฝึกหัดขำย ของนักเรียน ศึกษำกำรสร้ำงอำชีพและหำรำยได้ ตลอดปีกำรศึกษำ 

5 ป้ำยนิเทศหลักภำษำไทย อำคำร 4 ตลอดปีกำรศึกษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 
1 อำคำรพระธรรมปริยัติเวที ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้ ตลอดปีกำรศึกษำ 
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กลุม่สำระกำรเรยีนรูศ้ลิปะ 

3 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 ห้องศูนย์ศิลปะ ตลอดปีกำรศึกษำ 

5 ห้องอินเตอร์เนต (อำคำร 3) ตลอดปีกำรศึกษำ 

6 ห้องซ้อมดนตร ี ตลอดปีกำรศึกษำ 

7 ห้องซ้อมนำฎศิลป์ ตลอดปีกำรศึกษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์ 
1 ห้องศูนย์กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ห้อง 521 ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 ห้องศูนย์กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ห้อง 511 ตลอดปีกำรศึกษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูก้ำรงำนอำชพีและเทคโนโลยี 
1 โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 โรงไส้เดือนสร้ำงสรรค์น้อมน ำพอเพียง ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 ห้องศูนย์กำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (ห้อง ฝ501,ห้อง ฝ421) ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 ตลำดนัดฝึกหัดขำย ลำนฝึกงำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ตลอดปีกำรศึกษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 
1 ห้องศูนย์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 731 ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 721 ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 ห้องเรียนภำษำจีน   326  ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 ห้องเรียนภำษำจีน   315 ตลอดปีกำรศึกษำ 

5 ห้องเรียนภำษำจีน   316 ตลอดปีกำรศึกษำ 

กลุม่สำระกำรเรยีนรูส้ขุศกึษำและพลศกึษำ 
1 อำคำรพลศึกษำ โรงยิม ตลอดปีกำรศึกษำ 

2 สนำมฟุตบอล ตลอดปีกำรศึกษำ 

3 สนำมตะกร้อ ตลอดปีกำรศึกษำ 

4 สนำมบำสเกตบอล ตลอดปีกำรศึกษำ 

5 สนำมวอลเล่ย์บอล ตลอดปีกำรศึกษำ 

6 สนำมฟุตซอล ตลอดปีกำรศึกษำ 
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10.5 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติกำรใช้จ ำนวน
คร้ัง/ปี 

1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 2 
2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 1 
3 มหำวิทยำลัยศิลปำกร (พระรำชวังสนำมจันทร์) 1 

 

10.6 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำกร ท่ีสถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู 

นักเรียน (ในปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน) 

ท่ี ช่ือ-สกุล ให้ควำมรู้เรื่อง จ ำนวนครั้ง/ป ี
1 กรมกำรขนส่ง อ.ก ำแพงแสน อบรมควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรขับขี่ และ

กำรท ำใบขับข่ีรถจักรยำนยนต์และรถยนต์
ส ำหรับนักเรียนและบุคลำกรของโรงเรียน 

2 ครั้ง 
 

 
2 
 

นำยพัฒพงษ์  เชำว์ฉลำด กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ส่องเทรนฮิตไม้ด่ำง
สร้ำงรำยได้ 

1 ครั้ง 
 

3 นำยณัฐนันท์  เครือมำ กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน 1 ครั้ง 
 

4 นำยอำทิตย์ จิตสวำสด์ิ ติว GAT วิชำภำษำอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 
6 

1 ครั้ง 
 

5 นำยกฤษณะ  ล ำทะแย ติว GAT วิเครำะห์ วิชำภำษำไทย ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 

1 ครั้ง 
 

11. ผลงำนดเีดน่ในรอบปทีี่ผำ่นมำ 

 11.1 ผลงำนดีเด่น 

ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
สถำนศกึษำ 1.รำงวัลสถำนศึกษำท่ีมีส่วนร่วมในกำรประเมินพฤติกรรมเด็กและ

เยำวชนที่ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ในกำร
ใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  2 เมษำยน 2564 

คณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ปปช.) 

ผู้บรหิำร  
 

1. ผู้บริหำรกำรศึกษำดีเด่น ปีกำรศึกษำ 2564 
1.1 นำยสนิท รีนับถือ 
1.2 นำยคธำ ว่องพัฒนวงศ์ 
1.3 นำงธำรกมล สิทธิบุ่น 
1.4 นำงสำวปำณิสรำ อ่อนเท่ียง 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครปฐม 
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ประเภท ระดบัรำงวลั/ชือ่รำงวลัทีไ่ดร้บั/วนัทีไ่ดร้บั หนว่ยงำนทีใ่ห ้
ครู  
 

1. ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
   1.1 นำยด ำรงศักดิ์ เขียวเซ็น 
   1.2 นำงสำวเบญจรัตน์ โกศลด ำรงทรัพย์ 
   1.3 นำยปิติชัย มีอ ำพันธ์ 
   1.4 นำยเชำวลิต ชุ่มสุวรรณ 
   1.5 ว่ำท่ีร้อยตรีธีรชัยวัฒน์ วิชำนงค์ 
   1.6 นำยปริญญำ เอี่ยมสะอำด 
   1.7 นำยวิภำค จันทร์เงิน 
   1.8 นำยภัทรพงษ์ สงวนจีน 
   1.9 นำยมนต์ชัย จันทร์เทพ 
   1.10 นำงสำวสุนิสำ แช่มช้อย 
   1.11 นำงสำวมยุรัตน์ ต้ังวิชัย 
   1.12 นำงอรพิมพ์ เพ็ญจันทร์ 
   1.13 นำงกำญจนำ ชูเชิด 
   1.14 นำยนิรัติศัย ภิรมย์แดง 
   1.15 นำยรณชัย จันคง 
   1.16 นำยอำทิตย์ สวัสดีชัย 
   1.17 นำยสุพจน์ ฉำยสิน 
   1.18 นำงสำวอัจจิมำ วงษ์จ ำปำ 
   1.19 นำงสำวณัฐยำ ป้องกัน 
   1.20 นำงสำวโศภิตรำ หงส์ธนภัค 
   1.21 นำยพีระ นรินทร ์
   1.22 นำงสำวพัชรมน คุ้มจินดำ 
   1.23 นำงสำวในฝัน บูรณพำนิช 
   1.24 นำงสำวอทิตยำ เมธสุทธิ์ 
   1.25 นำงสำวสุกัญญำ โทนทอง 
   1.26 นำงสำวอัษรำณีย์ สุกุลธนำศร 
   1.27 นำงสำวธนวรรณ บุตมะ 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครปฐม 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ช่ือรำงวัลท่ีได้รับ/วันท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีให้ 
นกัเรยีน ช่ือรำงวัล เยำวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number one idol 

( เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมไปแข่งต่อในระดับภำค ) 
ช่ือนักเรียน นำยรำชศักดิ์ ต่วนเครือ  
ช้ัน ม. 5 

สำธำรณสุขจังหวัด
นครปฐม 

 ช่ือรำงวัล เยำวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number one idol 
( เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมไปแข่งต่อในระดับภำค ) 
ช่ือนักเรียน นำงสำวภัทรธิดำ วันทำ ช้ัน ม. 6 

สำธำรณสุขจังหวัด
นครปฐม 

 ช่ือรำงวัล To Be Number one popular vote อันดับท่ี 1 
ช่ือนักเรียน นำงสำวศิริมำ มณีรัตน์    ม.4 

สำธำรณสุขจังหวัด
นครปฐม 

 เกียรติบัตรเข้ำร่วมโครงกำร Asia Herb in Space (AHiS) 
1.นำยสรวิทญ์  ทองดอนอ่ ำ    ม.5/3 
2.นำยศิริชัย  ใจบุญ             ม.5/3 
3.นำยพัฒนภูมิ  ทองเช้ือ       ม.5/3 

ส ำนักพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ  
สวทช. 

 เข้ำร่วมแข่งขัน ABAC International Singing Contest 
1.ด.ญ.ชมพูนุท  เผ่ือนประไพ     ม.1 
2.ด.ญ.ภัสสร  แผนปั้น             ม.1 
3.ด.ญ.ภัทรธิดำ  รำชส ำเภำ      ม.1 

วิทยำลัยเทคโนโลยี
สยำมบริหำรธุรกิจ
นนทบุรี 

 สอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีน HSK 
1.น.ส.วริศรำ   ตันเจริญ ม.6/7   ระดับ 3 
2.นำยชินวัตร  ยินดี  ม.6/7       ระดับ 3 
3.น.ส.ฐิติมำ    ใจซื่อ   ม.6/7     ระดับ 3 
4.นำยพีรณัฐ   สวัสด์ิเล็ก ม.6/8   ระดับ 3 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
สวนดุสิต 
 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำ
หลวง 
 

 

11.2 โครงกำร/กิจกรรมพิเศษ ท่ีด ำเนินกำรตำมนโยบำยชำติ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้น                  

แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ฯลฯ ได้แก่ 

- โรงเรียนต้ำนทุจริต 
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12. ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในสถำนศกึษำในปีทีผ่่ำนมำ ปกีำรศกึษำ 2563 

      ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

สรุปผลกำรประเมนิภำพรวม 
ก ำลังพัฒนำ  ปำนกลำง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำน / ประเดน็พจิำรณำ ระดบัคณุภำพ 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

สรุปผล 

จุดเดน่ จุดควรพฒันำ 

คุณภำพของผูเ้รยีน 
1.นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ 
เขียน มีสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ในระดับดีเย่ียม 
2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-
NET สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในระดับ ม.6 และ ม.3 
3. นักเรียนมีผลกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เหรียญทองระดับชำติสูงขึ้น  
กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
1.ระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนได้รับรำงวัล
คุณภำพระดับ สพฐ. (OBECQA) 
2.มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รยีน 
เปน็ส ำคญั 
1.มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย หลำกหลำย
ตอบสนองควำมต้องกำร ศักยภำพของนักเรียน 
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
2.ครูมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำย
ท้ังในและนอกห้องเรียน 

คุณภำพของผูเ้รยีน 
1.พัฒนำนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีผลกำรเรียนระดับ 3 ข้ึน
ไปให้อยู่ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.พัฒนำส่งเสริมทักษะอำชีพตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจของนักเรียนมำกขึ้น 
 
 
 
กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
1.ควรเพิ่มกิจกรรมโครงกำรเพื่อพฒันำระบบ
บริหำรจัดกำรของโรงเรียนให้มำกขึ้น 
 
 
กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่เนน้ผูเ้รยีน 
เปน็ส ำคญั 
1.น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำจัดกำรเรียนรู้มำกขึ้น 
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แผนพฒันำคณุภำพเพือ่ยกระดบัคุณภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนที่สงูขึน้  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 1 เร่งรัด พัฒนำนักเรียนให้มีผลกำรเรียนระดับ 3 สูงขึ้น  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 2 พัฒนำนักเรียนให้มีทักษะอำชีพเพิ่มมำกขึ้นตำมควำมสนใจและควำมถนัดของ
      นักเรียนอย่ำงหลำกหลำยและให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะมำกขึ้น  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 3  พัฒนำกิจกรรม/โครงกำรท่ีส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ  
   โดยให้นักเรียนร่วมเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำของนักเรียน     

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 4  โรงเรียนควรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพของแหล่งเรียนรู้   
และส่ือธรรมชำติในสถำนศึกษำให้มำกขึ้น  และน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนทักษะอำชีพ
ท่ีนักเรียนสนใจเข้ำมำร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 5 ด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีใน 
      มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเพิ่มขึ้น  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 6 ใช้กระบวนกำรวิจัยมำใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
         ต่ำงๆ เพื่อน ำผลปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำง 
      ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สำมำรถให้เป็นแบบอย่ำงได้  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 7 ปรับปรุงพัฒนำโครงกำรพฒันำครู พัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ โดยจัดระบบให้ครู 
      ประเมินรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในกำร 
      พัฒนำตนเอง  ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพของนักเรียน  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 8 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม   
      และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  

 แผนปฏิบัติงำนท่ี 9 อบรมพัฒนำครูผู้สอนในกำรสร้ำงห้องเรียนเชิงบวก เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์   
          เชิงบวกแก่ครูผู้สอนท่ีมีอำยุสูง  เพื่อลดช่องว่ำงระหว่ำงครูผู้สอนกับนักเรียน  

 แผนปฏิบัติงำนท่ี 10 พัฒนำครูเรื่องกำรพฒันำนักเรียนไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กและ 
        เยำวชนไทยในศตวรรษท่ี 21  

 แนวทำงกำรพฒันำสถำนศกึษำในอนำคต  

 1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและชุมชนมำกขึ้นรวมท้ังกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
 2. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำ MOU กับหน่วยงำนอื่น  ๆให้มำกขึ้น  
 3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและกำรประกอบอำชีพได้จริง 
ควำมตอ้งกำรและกำรชว่ยเหลอื  

       1. ผู้เช่ียวชำญหรือหน่วยงำนจำกภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรพัฒนำครูให้เป็นครูมืออำชีพ
ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 และยุค Thailand 4.0  

 2. ควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น  
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13. ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ปกีำรศกึษำ 2564 ภำยใต้สถำนกำรณโ์ควิด 19 
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14. กำรน ำผลกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำมำใชใ้นกำรปรบัปรงุและพฒันำคณุภำพ  
กำรศกึษำอยำ่งตอ่เนือ่ง  
 1. ด้ำนคุณภำพผู้เรียนน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงและวำงแผนกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำมี
กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ มีกำรวัดผล
ประเมินผลอย่ำงหลำกหลำย และจัดสอนซ่อมเสริมอย่ำงเป็นระบบ มีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำแต่ละด้ำน
เป็นคะแนนร้อยละให้ชัดเจนย่ิงข้ึน มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  มีกำรระบุรูปแบบข้ันตอนกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรโดยกำรมีส่วนร่วมโดย
ใช้ MTBK Modelให้เห็นภำพชัดเจนสู่กำรน ำไปปฏิบัติ เปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
มำกข้ึน มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ 
 3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   ครูมีกำรจัดท ำแผนกำรเรียนรู้  ที่ยืดหยุ่นใน
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนำ Covid 19 และจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนเป็น
แบบ  Active  Learning   จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหลง่
เรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ครูได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ โรงเรียนมี
กระบวนกำรติดตำม นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู เพื่อร่วมกันพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
15. กำรพฒันำคณุภำพกำรจดักำรศกึษำตำมแผนปฏบิัตกิำรประจ ำปขีองสถำนศกึษำ  
 15.1 กำรบรหิำรจดักำรศกึษำ 
  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ได้จัดแบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น 5 กลุ่มบริหำรแบ่งเป็น 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรทั่วไป กลุ่มบริหำรกิจกำร
นักเรียน ผู้บริหำรยึดหลักกำรบริหำร/เทคนิคกำรบริหำรแบบวงจรคุณภำพ  (PDCA) ดังนี้ 
 1.  P : PLAN กำรวำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เหมำะสม และสอดคล้องกับแผน
ของพันธกิจ มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว้ งบประมำณที่ก ำหนดเหมำะสม มีกำรเสนอ
เพื่อขออนุมัติก่อนด ำเนินกำร 
 2. D : DO  กำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติโครงกำร/กิจกรรม มีกำรก ำหนดข้ันตอนหรือวิธีกำรด ำเนินกำร  มี
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนด มีกำรประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องมำกน้อยเพียงใด สำมำรถด ำเนินกำรตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดหรือไม่ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมงบประมำณหรือไม่ 
 3.  C : CHECK  ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ได้มีกำรก ำหนดวิธีกำร/รูปแบบกำรประเมินหรือไม่ 
มีรูปแบบกำรประเมินเหมำะสมหรือไม่ มีกำรประเมินตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหำ/จุดอ่อนที่พบในกำร
ด ำเนินกำรหรือไม่ มีข้อดี/จุดแข็งของกำรด ำเนินกำรหรือไม่ 
 4. A : ACTION น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรก ำกับติดตำม กำรด ำเนินกำรไปปรับปรุงต่อไป มีกำรระดมสมองเพื่อหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำ/จุดอ่อนที่ค้นพบ มีกำรระดมสมองเพื่อหำแนวทำงเสริมข้อดี /จุดแข็งเพิ่มข้ึน มีกำรน ำผลที่ได้จำก
กำรระดมสมองเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำส ำหรับใช้วำงแผนจัดท ำโครงกำร ในครั้งต่อไป มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีในครั้งต่อไป 
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กลุม่งำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุม่งำนกลุม่สำระฯ 
 - กลุ่มสำระฯ ภำษำไทย 
 - กลุ่มสำระฯ คณิตศำสต์  
- กลุ่มสำระฯ วิทยำศำตร์ 
- กลุ่มสำระฯ สังคมศึกษำ  
- กลุ่มสำระฯ สุขศึกษำฯ 
- กลุ่มสำระฯ ศิลปะ 
- กลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ 
-- กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ 
-- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
- งำนประสำนควำมร่วมมือฯ 
- งำนสนับสนุนวิชำกำรฯ 

กลุม่งำนวัดผล 

   -  งำนประเมินผล,เทียบโอนฯ 

กลุม่งำนทะเบยีน 

   - งำนส ำมะโนนักเรียน 

   - งำนกำรรับนักเรียน 

กลุม่งำนแนะแนวฯ 

กลุม่งำนพฒันำแหลง่เรียนรู ้

กลุม่งำนพฒันำสื่อฯ 

กลุม่งำนวจิัยฯ 

กลุม่งำนพฒันำระบบประกัน

คณุภำพฯ 

กลุม่งำนพฒันำหลกัสูตร 

     และนิเทศ 

งำนอ ำนวยกำรและสำรสนเทศ 

กลุม่งำนอ ำนวยกำรฯ 

กลุม่งำนนโยบำยและแผน 

 - งำนจดัท ำค ำของบฯ 

 -งำนจัดท ำแผนพฒันำฯ  

-งำนจัดท ำแผนปฏิบตัฯิ 

- งำนควบคุมและติดตำมแผนฯ 

กลุม่งำนบรหิำรกำรเงนิ 

   - งำนบัญช ี

   - งำนกำรเงิน 

   - งำนตรวจสอบบญัช ี

   - งำนระดมทรัพยำกร 

กลุม่งำนบรหิำรพสัดฯุ 

    - งำนจัดซ้ือ/จดัจ้ำง 

    - งำนทะเบยีน

ครุภัณฑ ์

    - งำนบัญชีวัสด ุ

    - งำนทะเบยีนอำคำร 

      -  งำนติดตำมตรวจสอบ

พัสด ุ

กลุม่งำนควบคมุภำยใน 

  - งำนควบคุมภำยในกลุ่มงำน 

  - งำนควบคุมภำยใน 

     โรงเรียน 

กลุม่งำนอ ำนวยกำร

ฯ 

กลุม่งำนบคุคล 

  - งำนอ ำนวยกำร

และ 

     สำรสนเทศ 

  -  งำนวำงแผน

อัตรำก ำลัง 

     สรรหำ บรรจุ

แต่งต้ังและ 

     ออกจำกรำชกำร 

  -  งำนวินัยและ 

      จรรยำบรรณ 

  -  งำนส่งเสริม 

      ประสิทธิภำพ

ในกำร 

      ปฏิบัติรำชกำร 

กลุม่งำนอ ำนวยกำรฯ 

กลุม่งำนส่งเสรมิสนบัสนุนฯ 

  - งำนธุรกำร-สำรบรรณ 

  - งำนเลขำฯคณะกรรมกำรฯ 

  - งำนแผนกลุ่มบริหำรทั่วไป 

กลุม่งำนระบบฯสำรสนเทศ 

   - งำนเทคโนโลยีเพื่อ 

      กำรศึกษำ 

   - งำนพัฒนำเว็ปไซด ์

   - งำนเครือข่ำยข้อมูลฯ 

   - งำนมัลติมีเดยี 

   - งำนโสตทัศนศึกษำ 

   - งำนระบบฐำนข้อมูล 

   - งำนศูนย์เทคโนโลยีฯ 

กลุม่งำนประสำนงำนฯ 

   - งำนประสำนหน่วยงำนฯ 

   - งำนชุมชน/โภชนำกำร 

   - งำนสมำคมฯ/มูลนิธิฯ 

กลุม่งำนประชำสมัพนัธ ์

   - งำนวำรสำร/กิจกรรม 

   - งำนเสียงตำมสำย 

กลุม่งำนอำคำรสถำนทีฯ่ 

   - งำนอำคำรและ

สภำพแวดล้อม 

   - สร้ำง/ซ่อมบ ำรุง 

   - รักษำควำมปลอดภยั 

   - ซ่อมบ ำรุงภำวะฉุกเฉิน 

   - งำนบริกำรฯและ น้ ำดื่ม 

   - งำนลูกจ้ำงและ

ยำนพำหนะ 

กลุม่งำนอ ำนวยกำรฯ 

กลุม่งำนสง่เสรมิกจิกำรฯ 

   -งำนเวรประจ ำวัน 

   -งำนรถรับ-ส่งนักเรียน 

   -งำนระบบดูแลช่วยเหลือฯ 

   -งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 

   - งำนคนดีศรีฐำนบิน 

   - งำนธนำคำรโรงเรียน 

กลุม่งำนกจิกรรมนกัเรียน 

   - งำน  TO BE  NUMBER 

ONE   

   - งำนคณะกรรมกำร 

      นักเรีย 

   - งำนประชำธิปไตย 

   - งำนกิจกรรมหน้ำเสำธงฯ

กลุม่งำนสง่เสรมิควำมประพฤติ

ฯ 

   -งำนป้องกันยำเสพติดฯ 

   -งำนสำรวัตร นักเรียน 

   -งำนปกครองระดับชั้นฯ 

กลุม่งำนสง่เสรมิคณุธรรมฯ 

   - งำนโรงเรียนวิถีพุทธ 

   - งำนธรรมศึกษำ 

   - งำนค่ำยคุณธรรมฯ 

กลุม่งำนสขุภำพอนำมยัฯ 

   - งำนส่งเสริมสุขภำพ 

   - งำนอนำมัยนักเรียน 

   - งำนป้องกันโรคเอดส์ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำฯ สมำคมศิษย์เก่ำมัธยมฐำนบินฯ 

สมำคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนฯ 

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

ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ 



64 
 

MTBK Model ได้แก่ รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียน ท่ีคิดค้นโดย ดร.ปภำดำ เสนำะพิน อดีตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

มัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ( พ.ศ.2557-2561) 

 M คือ Management เป็นกระบวนกำรจัดกำรกำรให้เกิดประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยในกำร

ปฏิบัติงำน   

 T คือ Teamwork เป็นวิธีกำรท่ีเป็นตัวเช่ือม ในกำรปฏิบัติงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ   

 B คือ Balance Scorecard เป็นกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนส ำหรับ กำรพัฒนำท่ัวทั้งองค์กร  ระบบหรือ

กระบวนในกำรบริหำรงำนท่ีอำศัยกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) เป็นกลไกส ำคัญ ท่ีช่วยในกำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำร 

ปฏิบัติ (Strategic Implementation) โดยอำศัยกำรวัดหรือประเมิน (Measurement) ท่ีจะช่วยท ำ ให้องค์กรเกิด

ควำมสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จ ขององค์กร 

 K คือ Knowledge Management เป็นกำรบริหำรองค์ควำมรู้เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงและควำมจ ำเป็นในกำรปรับเปล่ียน โดยเน้นสัมฤทธิผลของกำรด ำเนินงำนด้วยกำรปรับทัศนคติ  และ

พฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน 

โรงเรียนได้วิเครำะห์สมรรถนะหลักของโรงเรียน ได้แก่ ควำมปลอดภัย ควำมมีวินัย ควำมเข้มแข็งด้ำน
วิชำกำร ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย และควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรใช้เทคโลโนยี/ICT มำ
วิเครำะห์เช่ือมโยงกับค่ำนิยมของโรงเรียน คือ ปฏิบัติงำนเชิงระบบ ประสบควำมส ำเร็จด้วยกำรเรียนรู้  รวมท้ัง
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ส ำคัญท่ีท้ำทำย ได้แก่ รำงวัลคุณภำพระดับ OBECQA มำใช้เป็นฐำนในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำประสงค์ และ กลยุทธ์กำรบริหำรโรงเรียน ซึ่งด ำเนินกำรโดยประยุกต์วงจรคุณภำพของเดมิ่ง (Deming 
Cycle) และบูรณำกำรเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน (ADLI) มำปรับใช้  ดังนี้ 

1) กำรวำงแผน (P:A) เป็นกำรวำงแผนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์   กำร

บริหำรโรงเรียน ด้วยกำรวำงแผนจัดประชุมเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรแต่งต้ังคณะครูเป็นกรรมกำร

รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์และก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์กำรบริหำรโรงเรียน 

   2) กำรด ำเนนิกำร (D:D) เป็นกำรเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน เชิญประชุมคณะกรรมกำร

กลุ่มต่ำงๆ ของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ครูและบุคลำกร  คณะท ำงำนจัดท ำแผนกล

ยุทธ์ของสถำนศึกษำ เพื่อวิเครำะห์ (SWOT Analysis) สภำพแวดล้อมท้ังปัจจัยภำยนอกและภำยในโรงเรียน ควำม

เส่ียงท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กรเพื่อก ำหนดทิศทำง ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน  โดยยึด

นักเรียนเป็นเป้ำหมำยสูงสุด ร่วมกับหลักธรรมำภิบำลและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3) กำรติดตำมและประเมินผล (C:L) เป็นกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  โดยกำรทบทวนตัวชี้วัดควำมส ำเร็จอยู่

เสมอในกำรประชุมระดับต่ำงๆ รวมท้ังแต่งต้ังคณะท ำงำนในกำรจัดท ำเครื่องมือประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเครำะห์ข้อมูล ประเมินผลและรำยงำน  โดยให้รำยงำนกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร

ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  ประเมินและรำยงำนเมื่อส้ินสุดโครงกำร ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 



65 
 

 4) กำรพฒันำอยำ่งตอ่เนือ่ง (A:I) เป็นกำรพิจำรณำจำกผลกำรประเมิน หำกเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

จึงให้บูรณำกำรในแผนปฏิบัติกำรและด ำเนินกำรต่อเนื่องในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป หำก

ไม่บรรลุเป้ำหมำย คณะกรรมกำรติดตำมจะร่วมกันพิจำรณำหำสำเหตุและวิเครำะห์เพื่อหำวิธีกำรปรับปรุงและ

พัฒนำต่อไป   

เกณฑค์ุณภำพกำรบรหิำรจัดกำรภำครฐัระดบัพืน้ฐำน (ADLI)  

 A-Approach = แนวทำง  แนวทำง หมำยถงึ 

 วิธีกำรท่ีใช้เพื่อให้กระบวนกำรบรรลุผล 
 ควำมเหมำะสมของวิธีกำรท่ีตอบสนองข้อก ำหนดของหัวข้อต่ำงๆ 
 ควำมมีประสิทธิผลของกำรใช้วิธีกำรต่ำงๆ 
 ระดับของกำรท่ีแนวทำงนั้นน ำไปใช้ซ้ ำได้และอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลและสำรสนเทศท่ีเช่ือถือได้ 

หมำยถึงว่ำ ต้องท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ แนวทำงนั้นต้องใช้ซ้ ำได้ มีสำรสนเทศเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ 

D-Deployment = กำรน ำไปปฏิบตั ิ  กำรน ำไปปฏิบัติ หมำยถึง ควำมครอบคลุมและท่ัวถึง ของ 

 กำรใช้แนวทำง เพื่อตอบสนองข้อก ำหนดต่ำงๆของหัวข้อท่ีมีควำมเกี่ยวข้องและส ำคัญต่อ องค์กร 
 กำรใช้แนวทำงอย่ำงคงเส้นคงวำ 
 กำรใช้แนวทำงในทุกหน่วยงำนท่ีควรใช้ 

L-learning = กำรทบทวนและกำรปรับปรงุ 

กำรเรียนรู้ หรือกำรทบทวนและปรับปรุง หมำยถึง 

 กำรปรับปรุงแนวทำงให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรกำรประเมินและกำรปรับปรุง 
 กำรกระตุ้นให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดของแนวทำงโดยใช้นวัตกรรม 
 กำรแบ่งปันควำมรู้จำกกำรปรับปรุงท่ีดีขึ้นและนวตกรรมกับหน่วยงำนและกระบวนกำรอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง

ภำยในองค์กร 

I-Integration = กำรบรูณำกำร 

กำรบูรณำกำร  หมำยถึง ควำมครอบคลุมและท่ัวถึง ของ 
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 กำรใช้แนวทำงท่ีสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับคำมต้องกำรขององค์กำรตำมท่ีระบุไว้ในข้อก ำหนด
ของหัวข้อต่ำงๆในเกณฑ์ 

 กำรใช้ตัวชี้วัด สำรสนเทศและระบบกำรปรับปรุงท่ีช่วยเสริมกระบวนกำรและหน่วยงำนท่ังท้ังองค์กำร 
 แผนงำน กระบวนกำร ผลลัพธ์ กำรวิเครำะห์ กำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติกำร มีควำมสอดคล้องกลมกลืน

กันทุกกระบวนกำรและหน่วยงำนเพื่อสนับสนุนเป้ำประสงค์ระดับองค์กำร 
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(P:A) 

            

             (D:D) 

 

        

 

 

 

 

 

 

         

ความส าเร็จ         (C:L and A:I ) 

-ด้านหลกัสตูรและกระบวนการ  -ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  -ด้านบุคลากร  -ด้านการน าองค์กรและการก ากบัดแูลองค์กร  -ด้านการเงินและการตลาด 

 

รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนมัธยมฐำนบนิก ำแพงแสนทีมุ่่งเนน้ควำมส ำเร็จ  “MTBK Model” 

หลักกำร                                                                          วัตถปุระสงค ์

                                  คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ                                                                                 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTBK Model 

 

 Management 

-  ประเมินและวางแผนการจดัการ (P:A) 

- ก าหนดวิสยัทศัน์ วางแผนที่ชดัเจน  และปฏิบตัิได้ 

(D:D) 

- จดัโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม 

  กบับริบทของโรงเรียน(D:D) 

- กระจายอ านาจในการบงัคบับญัชา 

   ตามกลุ่มบริหาร (D:D) 

- ประสานเชื่อมโยงระหว่างงานกลุ่มงาน (D:D) 

  

- ควบคมุก ากบัติดตามประเมนิ (C:L) 

- พฒันาอย่างต่อเน่ือง(A:I) 

Knowledge Management 

-วางแผนพฒันาคนและฐานความรู้ (P:A) 

-สร้างระบบให้มีการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร(D:D)  

-การประมวลความรู้และประยกุต์ใช้ (D:D)  

-ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถใน

การปฏิบตัิงาน (D:D)  

-สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ 

เพื่อน ามาปฏิบตัิงาน (D:D) 

-พฒันาคนและพฒันาฐานความรู้ในการ

พฒันาองค์กร (D:D)  

-นิเทศก ากบัติดตาม(C:L)  

-พฒันาอย่างต่อเน่ือง(A:I) 

Teamwork 

- สร้างความตระหนักถงึความเป็นเจ้าของ  

  และภารกิจที่ต้องชว่ยกนัท า (P:A) 

- ปรับระบบการท างานให้สอดคล้องกบั 

  บริบท ของการเปล่ียนแปลง  (D:D) 

 - ก าหนดพนัธกิจและเป้าหมาย 

   ที่ชดัเจนร่วมกนั (D:D)  

 - มอบหมายงานอย่างสมดลุ ทัว่ทัง้องค์กร  (D:D)  

- ให้ค าปรึกษาในการปฏิบตัิงานทุกงาน  (D:D)  

- พฒันาผู้น าในการปฏิบตัิงาน (D:D)  

- นิเทศก ากบัติดตามประเมิน (C:L)  

-พฒันาอย่างต่อเน่ือง(A:I) 

Balance Scorecard 

-วิเคราะห์ผลของกระบวนการ ท างานภายใน 

โรงเรียน (P:A)  

-วางแผนพฒันาโดยก าหนดกลยทุธ์และดชันี

ตวัชีว้ดัที่ท้าทาย (P:A)  

-ก าหนดวิธีการด าเนินการ(P:A)  

-ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด(D:D)  

-วดัประเมินผลทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของงาน  (D:D) 

-นิเทศก ากบัติดตามประเมนิ(C:L)  

-พฒันาอย่างต่อเน่ือง(A:I) 

 

แผนภำพที่ 5 รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนท่ีมุ่งเน้นควำมส ำเร็จ “MTBK Model” 
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15.2 วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์จุดมุง่หมำยเพือ่กำรพฒันำ อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณข์อง
สถำนศกึษำ 

วสิัยทัศน ์
 โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  มุ่งสร้ำงคุณภำพสู่มำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 

พนัธกจิ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะอย่ำงหลำกหลำย  ในกำรเพิ่มศักยภำพควำมเป็นพลโลก                       

โดยเน้นจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย 
2. พัฒนำและส่งเสริมให้ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะสู่มืออำชีพตำมมำตรฐำน

วิชำชีพและมำตรฐำนสำกล 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
4. พัฒนำและส่งเสริมระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ให้มีประสิทธิภำพโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม

ของทุกภำคส่วน 
 

ยุทธศำสตรแ์ละกลยุทธ ์
 

ยุทธศำสตร ์ กลยทุธ ์ หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบ 
1.ยกระดับผู้เรียนให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนและมำตรฐำนสำกล 
 

1. พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนและมำตรฐำนสำกล 
2.ส่งเสริมระบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะ
และศักยภำพควำมเป็นพลโลก 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมและควำมส ำนึก
ควำมเป็นชำติไทยโดยใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

3. ยกระดับผู้บริหำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
สมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพมำตรฐำนสำกล 
4.พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ให้มีควำมหลำกหลำยตำม
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเน้นควำมเป็น
สำกลและควำมเป็นไทย 

4. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำปฏิบัติได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
5.พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนสำกล 
6. พัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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ยุทธศำสตร ์ กลยทุธ ์ หนว่ยงำนทีร่บัผดิชอบ 
5.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพโดยกำรมี
ส่วนร่วมเน้นรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรตำมโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

7.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนโดยยึด
หลักกำรมีส่วนร่วม 
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

 
จุดมุง่หมำยเพือ่กำรพฒันำ  

 1. นักเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
มำตรฐำนสำกล  

 2. นักเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรมและส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย  โดยใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพและมำตรฐำนสำกล  

4. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีดี มีควำมหลำกหลำย ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนและ
ชุมชน  โดยเน้นควำมเป็นสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย  

5. โรงเรียนมีระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรตำมโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล (OBECQA)  
 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ   มำรยำทดี มีวินัย ใจกัลยำณมิตร จิตอำสำ 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ เลิศรอบด้ำนสำนงำนสู่สำกล 
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สว่นที ่2 

ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ 
มำตรฐำนที ่1  คุณภำพผูเ้รยีน 

1. ระดับคุณภำพ :  ยอดเยีย่ม รอ้ยละ 93.86 

2. วธิกีำรพฒันำ  ขอ้มูล  หลกัฐำน  เอกสำรเชงิประจกัษ ์ทีส่นบัสนนุผลกำรประเมนิตนเอง 

         2.1 กิจกรรมกระบวนกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อระดับคุณภำพ  

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน มีกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่องได้ด ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีส ำคัญ คือ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนรู้เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล พัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก เน้นคุณธรรม ส ำนึกในควำมเป็นชำติ
ไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
ส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ  มีกิจกรรม/โครงกำรท่ีส่งเสริมและบูรณำกำรควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียนและ
ส่ือสำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีกิจกรรมรักกำรอ่ำนเสริมสร้ำงคลังปัญญำ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ มีกิจกรรม Christmas Festival มีกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ 
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ คือกิจกรรม MTBk Mathmatic Talent Competition ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียนให้มีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง  โดยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้จัดท ำ
และปรับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อใช้สอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่ำ Covid 19 ท้ัง
แบบ On line และ On Site ท่ีบูรณำกำรในด้ำนทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวนใน
กระบวนกำรเรียนกำรสอน มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบท่ีหลำกหลำยเช่น  Active  learning, STEM 
Education  ในปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนได้เปิดแผนกำรเรียนศิลป์ภำษำจีนเข้มข้นเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้เรียนท่ีมีควำมสนใจทำงด้ำนภำษำจีน ท้ังนี้ ผู้เรียนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพในอนำคต ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นได้ โรงเรียน
จัดท ำหลักสูตรโดยเปิดโอกำสให้นักเรียนได้เลือกเรียนรำยวิชำเพิ่มเติมอย่ำงหลำกหลำยตำมควำมถนัดและควำม
สนใจของนักเรียน มีเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัย มีห้องศูนย์กำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีกำรจ้ำงครู
ต่ำงชำติเพื่อสอนในรำยวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำหำควำมรู้จำกเจ้ำของภำษำ มี
กำรด ำเนินกำรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยได้
จัดกิจกรรมรักกำรอ่ำนเสริมสร้ำงคลังปัญญำ กิจกรรมปรับพื้นฐำนกำรอ่ำน กำรเขียน กิจกรรมเล่ำเรื่องจำกกำร
อ่ำน กำรเขียนบทควำมตำมควำมสนใจ กำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จัด
โครงกำร/กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นท่ีส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษและภำษำจีน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และโครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดค ำนวณและกำรน ำทักษะนี้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ประเด็นมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ  มีกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมและบูรณำกำร
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ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และคิดวิจำรณญำณ คือ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรท่ีมีกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และมีกำรจัดกิจกรรมเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบท่ีหลำกหลำย เช่น STEM Education และ Active Learning ประเด็นควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
มีกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม คือ จัดให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
เรียนวิชำ IS ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง “Independent Study”  ครบท้ัง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุก  เน้นกำรคิดค ำนวณ คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น แก้ปัญหำและน ำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ ำวันได้ ใช้เทคโนโลยีและส่ือสำรได้ทุกคน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้สูงขึ้น  ผู้เรียน
สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง และส่งผลให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
ประเด็นมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร มีกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร คือ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำออกแบบเทคโนโลยี กำร
ประเมินผลสมรรถนะส ำคัญในกำรใช้เทคโนโลยี จัดท ำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ติดต้ังอินเทอร์เน็ตไร้สำย เพื่อให้
นักเรียนได้สืบค้นด้ำนวิชำกำร จัดกิจกรรมวิเครำะห์ข้อสอบเพื่อจัดท ำคลังข้อสอบท่ีมีคุณภำพ กำรจัดท ำวิจัยในช้ัน
เรียน กำรส่งเสริมนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ กิจกรรมพัฒนำศักยภำพนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 สำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยของรัฐบำลได้มำกขึ้น  ประเด็นมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน
และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ   มีกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำน
อำชีพ    คือ     จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะอำชีพท่ีหลำกหลำยตำมโครงสร้ำงหลักสูตรตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด จัดบริกำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักอำชีพ 
แนวโน้มตลำดแรงงำน จัดประเมินบุคลิกภำพ บริกำรสำรสนเทศ กำรแนะแนวศึกษำต่อของรุ่นพี่ จัดศึกษำดูงำน
เปิดบ้ำนของสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ จัดประสบกำรณ์และฝึกทักษะอำชีพในสถำนประกอบกำรและสถำนกำรณ์
จ ำลอง เช่น ตลำดนัดฝึกหัดขำย มีกำรท ำ MOU ระหว่ำงโรงเรียนกับสถำนประกอบกำรฝึกอำชีพ    
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด   
มีกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด   คือ โครงงำน
คุณธรรม กิจกรรมห้องเรียนสีขำว กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี นักศึกษำวิชำทหำรและกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ใน
ทุกระดัยช้ัน    ได้ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและเพิ่มเติมกำรประเมินคุณลักษณะตำมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน คือ มำรยำทดี  มีวินัย ใจกัลยำณมิตร จิตอำสำ ด ำเนินกำรปลูกฝัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่ำนิยมท่ีดี ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน มีกำรจัด
กิจกรรมคนดีศรีฐำนบินอย่ำงต่อเนื่อง จัดกิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมคนกล้วยไม้ใจอำสำ กิจกรรมเข้ำค่ำยธรรมะ 
กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ กิจกรรมท ำบุญตักบำตรโรงเรียน วันไหว้ครู วันสุนทรภู่ 
กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อบรมนักเรียนหน้ำเสำธง กิจกรรมโฮมรูม ประเด็นมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำม
เป็นไทย มีกิจกรรมโครงกำรเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เช่นกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 
กิจกรรมวันภำษำไทย วันสุนทรภู่ มีกำรจัดท ำหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ เช่น กิจกรรม
มัคคุเทศก์น้อยรักถิ่น จิตอำสำพำเท่ียว ภูมิปัญญำไทยทรงด ำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนวัดโพธิ์งำม และจัดกิจกรรมเสริมใน
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กำรเรียนกำรสอน ประเด็นยอมรับท่ีจะอยู่บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำง เช่น กิจกรรม To Be Number One กิจกรรมคนกล้วยไม้ใจอำสำ มีกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย
ในสถำนศึกษำ ได้แก่ กิจกรรมเลือกตั้งประธำนนักเรียน เลือกหัวหน้ำห้อง  มีกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสมรรถนะตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
กระบวนกำรเรียนรู้เชิงประจักษ์ กำรจ ำลองสังคม กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมพัฒนำนักเรียน กิจกรรมห้องเรียนสี
ขำว จัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำหน้ำท่ีพลเมือง กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ให้นักเรียนได้ท ำงำนร่วมกัน 
ยอมรับฟังควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง ด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงประสบควำมส ำเร็จ ประเด็นมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและ
จิตสังคม มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม เช่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ จัดกำรเรียนกำรสอนให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย รวมท้ังกำรส่งเสริมสุขภำพกำย 
จัดโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยนักเรียน กิจกรรมตรวจสุขภำพนักเรียน  กำรจัดสรรให้นักเรียนได้รับวัคซีน
เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ Covid 19 ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลและป้องกัน
ตนเองและครอบครัวจำกโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ Covid 19    โดยได้รับควำมร่วมมือจำกโรงพยำบำลจันทรุเบกษำ 
กิจกรรมชุมนุมพยำบำล เข้ำร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก กิจกรรมฟันสะอำดเหงือกแข็งแรง กิจกรรม อย.น้อย 
ห้องเรียนสีขำว  โครงงำนคุณธรรม กิจกรรมดนตรี  กีฬำ  ศิลปะ ชุมนุมต่ำง ๆ ในโรงเรียน 
 
 2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
1.1 ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท ำ ง
วิชำกำรของผู้นักเรียน 
     1. มีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน กำรเขียน 
กำรส่ือสำรและกำรคิด
ค ำนวณ 
ร้อยละ 92.52 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 
 
 
 
 

1.ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนด้ำนควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
ส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ 
2. สรุปผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนส่ือควำม ปีกำรศึกษำ 2564 
3. ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564                         
4. รำยงำนกิจกรรมตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ฯ ได้
ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ  
ดังนี้ 

- รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของนักเรียน ช้ัน ม.1-ม.6  
  - รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรห้องสมุดสู่กำรเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  

- กิจกรรมรักกำรอ่ำนเสริมสร้ำงคลังปัญญำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
- ภำพประกอบควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรส่ือสำรของ
นักเรียน ผลงำนนักเรียนในรำยวิชำต่ำงๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
- ปรับพื้นฐำนอ่ำนเขียน เสริมสร้ำงนักเรียนรักกำรอ่ำน (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย) 
- รำยงำนผลกิจกรรมกำรท ำวิจัยในช้ันเรียน  
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 - รำยงำนสรุปกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของทุก

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
5. สรุปควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรส่ือสำรของนักเรียน 
ผลงำนนักเรียน  ในรำยวิชำต่ำงๆ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
6.สรุปกิจกรรม Christmas Festival ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
6. ตัวอย่ำงผลงำนนักเรียน จำกทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
7.สมุดบันทึกกำรอ่ำนของนักเรียน/ภำพประกอบกำรเล่ำเรื่องจำกกำรอ่ำน 
8.สรุปกิจกรรม MTBK Mathemstics Talent Competition ของกลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์ 

2. มีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น
และแก้ปัญหำ 
ร้อยละ 95.74 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

กำรวิ เครำะห์ เ ชิง เนื้ อหำ (Content Analysis) จำกกำรศึกษำหลักสูตร
สถำนศึกษำ สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ตลอดจนภำพควำมส ำเร็จกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และในกำรน ำนักเรียนไปแข่งขันควำมสำมำรถ
ทำงวิชำกำร  
1.ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน ม.1-ม.6 
2.รำยงำนผลโครงกำร/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรคิดวิเครำะห์คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ 

- กิจกรรมโครงงำนในวิชำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ 
- กิจกรรมกำรน ำเสนอกำรศึกษำวิชำ IS  
- กิจกรรมกำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ 
- กิจกรรมกำรท ำโครงงำนประเภททดลอง โครงงำนประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
- กิจกรรมส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ 
- กิจกรรมกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์  

3.กำรจัดโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
4.รำยงำนผลกำรแข่งขันนักเรียนท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
5.รำยงำนผลกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรภำยใน-ภำยนอกสถำนศึกษำของนักเรียน
ท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
 



74 
 

ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 

3.มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 
ร้อยละ 97.26 
(ระดับยอดเยี่ยม) 

1. แบบสรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
2. ผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ IS1, IS2 , IS3 
3.กิจกรรมท่ีส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมได้แก่ กิจกรรมกำร
ประกวด โครงงำนและผลงำนนักเรียน 
4.รำงวัลผลงำนดีเด่นด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม กำรแข่งโครงกำรวิจัย Asian 
Herb in Space  สวทช. 

4.มีควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร 
ร้อยละ 98.71 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1. ผลกำรประเมิน ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ของผู้เรียน 
2. ผลกำรประเมินสมรรถนะท่ีส ำคัญของผู้เรียน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ัน ม.1 – ม.6  รำยวิชำพื้นฐำน
และเพิ่มเติม รำยวิชำสำระเทคโนโลยีและกำรส่ือสำร และสำระเทคโนโลยี ปี
กำรศึกษำ 2564 
4. ผลงำนนักเรียนจำกรำยวิชำสำระเทคโนโลยี  และรำยวิชำโครงงำน  รำยวิชำ 
IS ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
5. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำร  
7. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นนักเรียน
เป็นส ำคัญ   
 - จัดกำรเรียนรูผำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกตใช
ในชีวิตได้   
 - ใชส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหลงเรียนรท่ีูเอื้อตอกำรเรียนรู   
8. ผลงำนนักเรียนจำกกำรเรียนรู้ท่ีใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
9. กำรจัดกิจกรรมแข่งขันวิชำกำร โครงงำนส่ิงประดิษฐ์  
10. กำรน ำเสนอโครงงำน IS 

5.มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
ร้อยละ 65.90     
(ระดับปำนกลำง) 
 

1. รำยงำนผลกำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ ของนักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 
   ท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป  
2. กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
   ขั้นพื้นฐำนของของนักเรียนช้ัน ม.1-ม.6 ในระดับผ่ำนขึ้นไป 
3. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
4. กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
5. กำรประเมินอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียนของผู้เรียน 
6. ผลกำรประเมินสมรรถนะท่ีส ำคัญของผู้เรียo 
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6. มีควำมรู้ ทักษะ
พื้นฐำน และเจตคติท่ีดี
ต่องำนอำชีพ 
ร้อยละ 94.18 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลกำรประเมินควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ของผู้เรียน
ทุกระดับช้ัน 
2. โครงกำร / กิจกรรม กลุ่มงำน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนนักเรียนทำงด้ำนกำรศึกษำและอำชีพ 
3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรสอนทักษะอำชีพของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะอำชีพ
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
4. แบบประเมินควำมพร้อมนักเรียนมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่อ
งำนอำชีพ 
5. สถิติกำรเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 
6. แบบทดสอบค้นคว้ำหำตนเองส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นและ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
7. แบบทดสอบบุคลิกภำพกับอำชีพ 
8. แผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว 
9. ภำพถ่ำยโครงกำร /กิจกรรมและงำนต่ำง ๆ ท่ีส่งเสริมทักษะอำชีพและพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน แฟ้มเกียรติบัตร โล่ รำงวัล 
10. แฟ้มสะสมผลงำนนักเรียน  
11. รำยงำนกำรติดตำมนักเรียนท่ีศึกษำต่อและกำรจบหลักสูตร 
12. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรท่ีส่งเสริมควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน  และ
เจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1.มีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด 
ร้อยละ 99.78 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลกำรประเมินคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ของ
ผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
2. ครูผู้สอนประเมินนักเรียนทุกคนท่ีสอนทุกรำยวิชำบันทึกผลลงในโปรแกรม 
SGS สรุปผลกำรประเมินจำกโปรแกรมSGS 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มบริหำรกิจกำร
นักเรียน 
4. รำยงำนกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีของผู้เรียน 

2.มีควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย  
ร้อยละ 95.75 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลสรุปแบบประเมินควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ของกลุ่มสำระ
สังคมศึกษำฯ ภำษำไทย และศิลปะ 
2.หลักสูตรท้องถิ่น   
- มัคคุเทศก์น้อยรักถิ่น   
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ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
 - จิตอำสำพำเท่ียว 

- ภูมิปัญญำไทยโซ่ง 
- พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนวัดโพธิ์งำม อ.ก ำแพงแสน จ.นครปฐม 
3.กิจกรรม/โครงกำร 
          - กิจกรรมรดน้ ำขอพร วันสงกรำนต์ 
          - กิจกกรมท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ 
          - กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ 
          - กิจกรรมวันพ่อแห่งชำติ 
          - กิจกรรมวันไหว้คร ู
          - กิจกรรม ยิ้มง่ำย ไหว้สวย 
          - กำรแต่งกำยแบบไทย 
  4.กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
          - กำรใช้ห้องภูมิปัญญำ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม 
            สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและสังคมศึกษำฯ 
           - กำรแสดงโขน 
           - กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
           -  กำรวำดภำพระบำยสี กำรละเล่นไทย (ศิลปะ) 
 5. กิจกรรมหน้ำเสำธง   
           - ร้องเพลงชำติ  
           -  สวดมนต์  
           -  ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรม ี

3.ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 
ร้อยละ 100 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลกำรประเมินกำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน 
2.รำยงำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลจำกเอกสำรกำรเย่ียมบ้ำน/ SDQ 
3.รำยงำนกำรบันทึกกำรให้ค ำปรึกษำ 
4.รำยงำนกำรติดตำมกำรศึกษำต่อ 
5.รำยงำนผลกำรเลือกชุมนุม 
6.รำยงำนข้อมูลกำรเลือกแผนกำรเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
7.สรุปผลกำรแข่งขันวิชำกำร 
8.สรุปผลกำรเลือกสำระวิชำเพิ่มเติม 
9. สรุปกิจกรรม To Be Number One 
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ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
 10. กิจกรรมในรำยวิชำแนะแนว 
4.มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย
และจิตสังคม 
ร้อยละ 98.79 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลกำรประเมินกำรมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม ของนักเรียนทุกคน 
2.โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยนักเรียน 
- กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพนักเรียน 
- กิจกรรมกำรปฐมพยำบำลเบ้ืองต้น 
-กำรรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 และกำรใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตน 
- กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 
- กิจกรรมวันเอดส์โลก  
- กิจกรรม  อย. น้อย 
3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เย่ียมบ้ำนนักเรียน 
- ระบบคัดกรองนักเรียน 
 4.  โครงกำรห้องเรียนสีขำว 
 5. โครงงำนคุณธรรม 
 6. โครงกำรวันส ำคัญ 
 7. รำยงำนกิจกรรมกีฬำ 

 

 2.3  ผลควำมส ำเรจ็ 

       ผลสมัฤทธิท์ำงวชิำกำรของนกัเรยีน 

          ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ประเด็นควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณของ

นักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกและอ่ำนคล่องตำมมำตรฐำนกำรอ่ำนของแต่ละระดับช้ัน 

สำมำรถเขียนส่ือสำรท้ังภำษำไทย  ภำษำอังกฤษและภำษำจีนได้อย่ำงเหมำะสม พัฒนำกำรด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ทักษะกำรคิดค ำนวนและทักษะต่ำง ๆ ตำมหลักสูตรจำกพื้นฐำนเดิมอย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.52    

ประเด็นควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและ

แก้ปัญหำของนักเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยมสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและวิพำกษ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมท้ัง

สำมำรถแก้ปัญหำและน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม สรุปผลนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ

ในกำรคิดวิเครำะห์ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.74  ประเด็นควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมอยู่ใน

ระดับยอดเยี่ยม ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนในกำรสร้ำงนวัตกรรม ตลอดจนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมท่ี

น ำไปใช้ได้จริง ได้รับรำงวัลเป็นท่ีประจักษ์ท้ังระดับเขต  ระดับชำติและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณชน 



78 
 

สรุปผลนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.26  ประเด็น

ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรอยู่ในระดับยอดเยี่ยม นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำง

หลำกหลำยท้ังในและนอกสถำนท่ี เลือกเรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ สำมำรถน ำไปสร้ำงสรรค์ผลงำนจำก

กำรเรียนรู้ได้ สรุปผลนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในระดับ 3 ขึ้นไป คิด

เป็นร้อยละ  98.71  ประเด็นมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ผู้เรียนมีระดับผลกำรเรียนใน

ระดับ 3 ขึ้นไป ทุกรำยวิชำ คิดเป็นร้อยละ 65.90 เมื่อจบกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ได้เรียนต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 สำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรีใน

มหำวิทยำลัยของรัฐบำลและมีช่ือเสียงได้เป็นส่วนใหญ่ ประเด็นมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ  

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ได้ค้นพบควำมสนใจ และ

ควำมถนัดของตนเอง เห็นเส้นทำงชีวิตเพื่อวำงแผนศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และศึกษำต่อในระดับ

ท่ีสูงขึ้น  รวมท้ังสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ใน

อนำคต   สรุปผลนักเรียนท่ีมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

94.18 

 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีน 

 ประเด็นมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

นักเรียนมีระเบียบวินัยโดยเฉพำะกำรรักษำกฎระเบียบด้ำนทรงผม และกำรแต่งกำย ถูกระเบียบของโรงเรียน ท ำ

ให้เป็นท่ีช่ืนชมและยอมรับของชุมชน โดยนักเรียนมีควำมเอื้ออำทรผู้อื่นและมีควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ดังท่ีปรำกฏใน   อัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่ำ  “มำรยำทดี  มีวินัย  ใจกัลยำณมิตร  จิตอำสำ”สรุปผลนักเรียนมี

คุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.78 

      ประเด็นมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย อยู่ในระดับยอดเย่ียม นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำไทย  เลข

ไทยได้อย่ำงถูกต้อง กำรแต่งกำยสุภำพ มีมำรยำทงำมตำมวัฒนธรรมไทย มีสัมมำคำร วะ ร่วมอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น สรุปผลนักเรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็น

ไทย ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.75 ประเด็นกำรยอมรับท่ีจะอยู่บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย อยู่ใน

ระดับยอดเย่ียม นักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่บนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลท้ัง เพศ วัย ควำมหลำกหลำยทำงเช้ือชำติ 

ศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณี และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สรุปผลนักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่บนควำมแตกต่ำงและ

หลำกหลำย  ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 ประเด็นมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม อยู่ในระดับยอด

เยี่ยม ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ ดูแลสุขภำวะและอนำมัยของตนเองและผู้อื่น ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพ

ติดต่ำง ๆ เลือกรับประทำนอำหำรท่ีสะอำดและมีประโยชน์  นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละ

หนึ่งประเภท  ยอมรับในกติกำของกลุ่มและสังคม สรุปผลนักเรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม  ในระดับ 3 

ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.79 
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3. จดุเดน่ จุดที่ควรพฒันำ และแผนกำรพฒันำคณุภำพให้สงูขึน้ 

 3.1 จดุเดน่ 

  1. มีกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย กิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนออก 
เขียนได้ กิจกรรมอ่ำนคล่องเขียนคล่อง นักเรียนอ่ำนหนังสือได้ อ่ำนหนังสือคล่อง รวมท้ังสำมำรถเขียนเพื่อกำร
ส่ือสำรได้ทุกคน นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนมีควำมกตัญญูต่อ  ผู้มี
พระคุณ มีวินัยในตนเอง มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้ทรัพย์สินอย่ำงคุ้มค่ำ ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ กิจกรรมวันส ำคัญของชำติ กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี ยุวกำชำด   
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ รักษำดินแดน เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำรง
ตนท้ังท่ีบ้ำนและโรงเรียน มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกได้อย่ ำงเหมำะสม มีส่ือด้ำนเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย นักเรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตดี มีควำมรู้ในดูแลป้องกันตนเองและคนในครอบครัวจำกโรคติดต่อไวรัส
โคโรนำ Covid 19 นักเรียนกล้ำแสดงออกและสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข โครงกำรส่งเสริมคุณธรม
จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน กิจกรรมกำรออมทรัพย์  กิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ มีโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยนักเรียน พัฒนำกำรทำงกำย มีสมรรถภำพทำงกำยสมวัยและห่ำงไกล
ส่ิงเสพติด โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรรู้จักนักเรียนรำยบุคคล กำรคัดกรองนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
สำมำรถช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนได้อย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพ 
  2. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะในกำรค้นคว้ำและคิดอย่ำงเป็นระบบ กิจกรรมกำรน ำเสนอ
วิชำ IS กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงำน กิจกรรมนิทรรศกำรผลงำนกำรเรียนรู้ กิจกรรมใช้ห้องสมุด 
  3. โครกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทำงวิชำกำร กิจกรรมพิชิต O-NET กิจกรรมศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน  กิจกรรมรักกำร
อ่ำน 
  4. นักเรียนสำมำรถเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในสังคม มีคุณลักษณะท่ีดี เป็นผู้น ำผู้ตำมท่ีดี มีควำม
เสียสละเพื่อส่วนรวม เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญของชำติร่วมกับชุมชน  
 3.2 จดุทีค่วรพฒันำ 
  1. พัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้มีผลกำรเรียน   ระดับ 3 
ขึ้นไป อยู่ในระดับสูงขึ้น 
  2. พัฒนำกำรส่งเสริมทักษะอำชีพเพิ่มมำกขึ้นตำมควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียนอย่ำง
หลำกหลำยและให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะมำกขึ้น 
  3. จัดกิจกรรมด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณให้กับผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบ
ควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำของตนเอง 
  4. จัดแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อเพิ่มคุณภำพของแหล่งเรียนรู้
และส่ือธรรมชำติในสถำนศึกษำให้มำกขึ้น 
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3.3 แผนพฒันำคุณภำพเพือ่ยกระดบัคณุภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนที่สงูขึน้ 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 1 เร่งรัด พัฒนำนักเรียนให้มีผลกำรเรียนระดับ 3 ข้ึนไป มำกขึ้น 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพเพิ่มมำกขึ้นตำมควำมสนใจและควำม 
                ถนัดของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยและให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะมำกขึ้น 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 3 พัฒนำกิจกรรมโครงกำรท่ีส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน 
       กำรคิดค ำนวณ โดยให้ผู้เรียนร่วมเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำและ          
                 กำรพัฒนำของตนเอง 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 4 โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ เพื่อเพิ่มและพัฒนำคุณภำพ    
                                             ของแหล่งเรียนรู้และส่ือธรรมชำติในสถำนศึกษำให้มำกขึ้น 
 

มำตรฐำนที ่2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 

1. ระดับคุณภำพ:  ยอดยีย่ม รอ้ยละ 96.07 

2. วธิกีำรพฒันำขอ้มลู  หลกัฐำนเอกสำรเชงิประจกัษ ์ทีส่นบัสนนุผลกำรประเมนิตนเอง 

 2.1 กิจกรรม  วธิกีำรพฒันำ ทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคณุภำพ 

  ประเด็นมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน โรงเรียนได้ก ำหนด

เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ จำกกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน คือ ประกอบด้วยภำคี 4 ฝ่ำยเข้ำมำมี

ส่วนร่วม ประชุมบุคลำกรท้ังโรงเรียนเพื่อร่วมจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรศึกษำทบทวนผลกำร

ด ำเนินงำนสอบถำมควำมต้องกำร/คำดหวัง ปัญหำ ปัจจัยภำยใน/ภำยนอกและระดมควำมคิดจำกผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ำย ก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หรือเป้ำหมำย ก ำหนดกลยุทธ์น ำไปจัดท ำแผนกลยุทธ์ เสนอ

ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หำกไม่เห็นชอบน ำไปปรับ หำกเห็นชอบน ำไปเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ และมีกำรจัดท ำมำตรฐำนของสถำนศึกษำ จัดท ำแผนปฏิบัติกำร แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  มำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. นโยบำยต้นสังกัดหรือ

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับควำมหวังของชุมชนและสังคม ประเด็น มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ มี

รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นควำมส ำเร็จ “MTBK Model” เป็นกรอบในกำรบริหำร ยึดมั่นในหลักธรรม

มำภิบำล พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน โดยยึดกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย มีกำรก ำหนดมำตรฐำน

กำรศึกษำเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพ

ตำมมำตรฐำนสำกล จัดระบบบริหำรสำรสนเทศท่ีเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรบริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรตำม

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จัดท ำคู่มือและเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนเพื่อเป็น

เกณฑ์และแนวทำงในกำรประเมินอย่ำงมีคุณภำพ จัดให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำทุกปี และรำยงำนต่อ

หน่วยงำนต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สำรธำณชน ประเด็นด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม

หลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำย ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำง หลักสูตรมำตรฐำนสำกลและหลักสูตร
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ท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงและพัฒนำ

หลักสูตร มีกำรน ำหลักสูตรไปใช้และประเมินผลหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง    ประเด็นพัฒนำครู

และบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญด้ำนอำชีพ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำม

เช่ียวชำญทำงวิชำชีพ โดยมีกำรวำงแผนบรรจุโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำครูลงในแผนปฺฏิบัติกำรทุก

ปีงบประมำณและส่งเสริมให้มีกำรออกไปอบรมพัฒนำจำกหน่วยงำนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดอบรม PLC 

เพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำนักเรียน เชิญวิทยำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนมำให้ควำมรู้ เช่น ควำมรู้ด้ำน

กฎจรำจร  เพศศึกษำ ยำเสพติด นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรท่ีมีควำมสนใจในกำรศึกษำต่อในระดับ

ท่ีสูงขึ้น ได้ศึกษำต่อตำมท่ีต้ังใจ มีกำรบริหำรอัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ระบบกำรนิเทศภำยใน และกำร

น ำข้อมูลมำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้อง   ประเด็นจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อ

กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและทำงสังคม ได้แก่ ด้ำนภูมิทัศน์ ด้ำน

อำคำรสถำนท่ีและด้ำนควำมปลอดภัย เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ Covid 

-19 กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงสังคม ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคล มีกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพและต่อเนื่อง ประเด็นจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร

จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ ICT และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำร

วิเครำะห์ ออกแบบระบบ รวมท้ังกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล ปัญหำอุปสรรคในกำรใช้ระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศทุกระบบในโรงเรียนมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีใช้ในกำร

บริหำรงำน 5 กลุ่มบริหำรในกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสม   

 2.2 ขอ้มลู หลกัฐำน เอกสำรเชงิประจกัษ์ ที่สนบัสนนุผลกำรประเมนิตนเอง 

ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 
ร้อยละ 97 

(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลกำรประเมิน กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน จำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ใช้รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นผลส ำเร็จ “ MTBK Model”  
   เป็นกรอบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรโรงเรียน 
3.กำรได้รับรำงวัลโรงเรียนคุณภำพมำตรฐำนสำกล OBECQA  
4.กำรได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
5.กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
6.กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
7.กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
8.กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
9.รำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมและโครงกำร/สำรสนเทศโรงเรียน 
10.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
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2.2 มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 95.63 

(ระดับยอดเย่ียม) 

1. ผลกำรประเมิน กำรมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
3. กำรได้รับรำงวัลโรงเรียนคุณภำพมำตรฐำนสำกล OBECQA  
4. กำรได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
5. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
6. กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
7. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
8. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
9. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของบุคลำกร 
10. แผนผังกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน แผนผังกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยงำน 
ของกลุ่มงำน ของงำนต่ำงๆ แผนผังกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
11. คู่มือและเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
12. บันทึกกำรประชุมของกลุ่มงำนต่ำงๆของโรงเรียน 
13. รำยงำนโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ 
14. แผนกำรด ำเนินงำนบริหำรอัตรำก ำลัง 
15. แผนกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.3 ด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำรท่ี
เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
ร้อยละ 95.33 

(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลกำรประเมิน กำรด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย จำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
3.ปฏิทินกำรด ำเนินกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
4.กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
5.รำยงำนกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
6. รำยงำนกิจกรรมกำรนิเทศกำรสอน 
7. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรของกจิกรรมต่ำงๆ ของทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู ้
8. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
9.รำยงำนผลกำรบันทึกแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ PLC 
10.กำรทดสอบออนไลน์ 
11.รำยงำนกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนและกจิกรรมกำรสอน  
12.กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น 
13.รำยงำนกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำ 
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14.รำยงำนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำมเช่ียวชำญทำงอำชีพ 
ร้อยละ 95.55 

(ระดับยอดเย่ียม) 

   1. ผลกำรประเมิน กำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำง
อำชีพจำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
   3. กำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
   4. รำยงำนกำรอบรม 
   5. รำยงำนกำรประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC 
   6. กำรส่งเสริมกำรท ำผลงำนหรือวิทยฐำนะของครู 
   7. รำยงำนผลกำรประเมินครูผู้ช่วย 
   8. เกียรติบัตร รำงวัล กำรแข่งขัน 
   9. กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  
        1)  กำรใช้ gsuite for education ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ 
กำรใช้ google classroom,google meet,gmail , google form , 
google sheet ท ำให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงของนักเรียนและครูผู้สอน 
       2) กำรใช้แพลตฟอร์มต่ำงๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น                    
         - Zoom ใช้ส ำหรับกำรประชุมครูในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ และท ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
         - Line ใช้เช็คช่ือนักเรียน แจ้งกิจกรรม งำนและข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
รวมถึงกำรใช้วีดีโอคอลในกำรเรียนกำรสอน เช่นกิจกรรมไส้เดือนสร้ำงสรรค์
น้อมน ำพอเพียง 
         -  Youtube ใช้ส ำหรับกำรอัพโหลดคลิปสอนขึ้นไปฝำกไว้และแชร์
ล้ิงค์ให้นักเรียน ท ำให้นักเรียนเข้ำถึงได้ง่ำยเปิดดูด้วยตัวเองได้ในทุกท่ีทุกเวลำ
ท่ีต้องกำร และสำมำรถดูซ้ ำได้ถ้ำไม่เข้ำใจในเนื้อหำนั้น 
         - กำรใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ AR (Augmented reality)  
10. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำตนเองของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (SSR) 
11. หนังสือเชิญเป็นวิทยำกรไปให้ควำมรู้ในสถำนท่ีต่ำงๆ 
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2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพ และสังคมท่ีเอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี 
คุณภำพ 
ร้อยละ 96.44 

(ระดับยอดเย่ียม)  

1.ผลกำรประเมิน กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสังคมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ จำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
3.กำรจัดให้มีห้องปฏิบัติกำร ส่ือ อุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4.หนังสืออนุมัติกำรก่อสร้ำง 
5.กำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์มีส่ืออุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อกำร
เรียนรู ้
6.กำรจัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อรับต่อกำรป้องกันโรค Covid 19 
7.กำรปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีควำมสวยงำม สะอำด ร่มรื่น 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกำร
เรียนรู ้
ร้อยละ 96.46 

(ระดับยอดเย่ียม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผลกำรประเมิน กำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนรู้ จำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
3. เทคโนโลยีและโปรแกรมท่ีใช้ในงำนต่ำงๆ 
4. รำยงำนผลกำรกำรด ำเนินงำนของแต่ละงำน 
 5. ได้ด ำเนินกำรจัดหำ สนับสนุนและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำร แต่กลุ่มงำน ดังนี้ 
งำน ICT 
อนิเทอรเ์นต็ควำมเรว็สงู ส ำหรับจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ นักเรียนสำมำรถ
เข้ำถึงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้จำกหลำยแหล่ง เช่น 
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสืบค้น และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ไร้สำยท่ีให้บริกำรหลำยๆจุดภำยในโรงเรียน 
งำนกำรเงิน 
โปรแกรม เกบ็คำ่เงนิบ ำรงุกำรศกึษำของนกัเรยีน 
ใช้เก็บข้อมูลรำยช่ือนักเรียน ออกใบเสร็จในแต่ละเทอมของนักเรียนได้รวมถงึ
ออกใบเสร็จรับเงินต่ำง ๆ มีรำยงำนกำรสรุปกำรรับช ำระเงิน และรำยงำน
ยอดกำรค้ำงช ำระเงินได้ 
งำนรับสมัครนักเรียน 
โปรแกรม รับสมัครนกัเรยีน โดยใช้ในกำรรับสมัครนักเรียน ต้ังแต่กำรกรอก
ข้อมูลแจ้งควำมจ ำนง รับสมัครนักเรียน ออกบัตรประจ ำตัวสอบได้ 
 - สำมำรถก ำหนดจ ำนวนผู้สมัครต่อวัน ก ำหนดจ ำนวนผู้เข้ำสอบต่อห้อง
รวมถึงก ำหนดห้องสอบ 
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 -  สำมำรถดูข้อมูลสถิติอัพเดทแบบเรียลไทม์ได้ตลอด 
งำนธุรกำร 
โปรแกรมสำรบรรณ ด ำเนินกำรก ำหนดหมวดหมูข่้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม 
ทันสมัย และพร้อมใช้ โดยจัดหำฮำร์ดแวร์ซอฟแวร์ท่ีมีประสิทธิภำพใช้งำน
ง่ำย สะดวก ถูกต้อง ปลอดภัยโดยกำรก ำหนดรหัสแต่ละระดับของผู้ใช้งำน
กลุ่มงำนทุกกลุ่มก ำหนดผู้รับผิดชอบจัดท ำระบบสำรสนเทศด ำเนินกำร
จัดกำรข้อมูลส ำคัญท่ีครอบคลุมภำรกิจท้ัง 6 กลุ่มงำนคือ กลุ่มบริหำร
วิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กลุ่มบริหำรท่ัวไป กลุ่มนโยบำยและแผนงำน และ
กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน จัดท ำและให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศท่ี 
เป็นระบบแก่ผู้ต้องกำรใช้ทุกฝ่ำย บุคลำกรทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็วเป็นปัจจุบัน น ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีส ำคัญย้อนหลัง 3 ปีใช้เป็น
ข้อมูลในกำรทบทวนปรับปรุงพัฒนำงำนได้  
งำนบุคคล 
โปรแกรมแสกนลำยนิว้มอืเข้ำปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกรเพื่อจัดเก็บ
เป็นข้อมูลและสถิติกำรลำมำสำยใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี 
- เรำสำมำรถเรียกดูข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกรย้อนหลัง
ได้ต้ังแต่เริ่มเก็บลำยนิ้วมือ 
 - ป้องกันกำรมำปฏิบัติรำชกำรกำรสำยเพรำะระบบสำมำรถต้ังเวลำกำรมำ
ปฏิบัติรำชกำรได้ 
- ประหยัดเวลำกำรลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรกำรของครูและบุคลำกร 
- สะดวกในกำรค้นหำข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำรของครูและบุคลำกร 
งำนวัดผล 
โปรแกรม SGS โปรแกรมออนไลน์จำก สพฐ.ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนทะเบียน – 
วัดผล ของโรงเรียน 
โปรแกรม Data Management Center (DMC) โปรแกรมออนไลน์ จำก 
สพฐ.จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
งำนพัสดุ 
โปรแกรมพัสดุ-กำรเบิก-จ่ำยพัสดุส ำนักงำน  
งำนกิจกำรนักเรียน 
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ประเดน็ ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 
โปรแกรมตดัคะแนนควำมประพฤตนิกัเรยีน ครูประจ ำช้ัน ครูหัวหน้ำระดับ 
ครูเวรประจ ำวัน ควบคุมควำมประพฤตินักเรียน หำกพบนักเรียนท่ีกระท ำผิด
หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสม เขียนใบตัดคะแนนส่งครูท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีตัด
คะแนนควำมประพฤติ เพื่อน ำเป็นข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนอื่นๆต่อไป 
โปรแกรมบนัทกึเข้ำรว่มกจิกรรม หน้ำเสำธงของนกัเรียนเพื่อเก็บเป็นสถิติ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
โปรแกรม LINE กำรตั้งกลุ่มไลน์ของกลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน (กลุ่ม 
Student Affairs MTBK) 
กลอ้งวงจรปดิ ลดเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน 
วทิยุสือ่สำรใช้วิทยุส่ือสำรในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ เช่น กำรตำมนักเรียนมำ
พบผู้ปกครอง กำรประสำนงำนกำรจัดกิจกรรมภำยในโรงเรียน เพื่อควำม
รวดเร็วในกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
งำนวิชำกำร 
โปรแกรมจดัตำรำงสอน  
- ใช้งำนง่ำย ประหยัดเวลำในกำรจัด ระบบจะตรวจสอบและเตือนคำบชนกัน
ในขณะจัดตำรำงสอน ซึ่งป้องกันกำรซ้ ำซ้อนของ ผู้สอน นักเรียน และ
ห้องเรียน 
- โปรแกรมกำรจัดตำรำงสอนเมื่อจัดเสร็จแล้วสำมำรถปริ้นออกมำใช้แจก
ครูผู้สอนและนักเรียนได้ 
- โปรแกรมสำมำรถค ำนวณจ ำนวนคำบเรียนของครูผู้สอนเพื่อควำมสะดวก
ในกำรตรวจสอบ 
เครือ่งตรวจและวเิครำะหข์อ้สอบ 

-สำมำรถตรวจข้อสอบได้รวดเร็ว 100คน ต่อนำที 

-สำมำรถวิเครำะห์คุณภำพของข้อสอบ บอกค่ำควำมยำกง่ำย ค่ำอ ำนำจ

จ ำแนก ข้อสอบท่ีควรเก็บไว้ในคลังข้อสอบ 

 

2.3 ผลควำมส ำเร็จ 

 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ในประเด็นมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนด

ชัดเจน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีกระบวนกำรได้มำซึ่งเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่ำงเป็นระบบเริ่ม

จำกกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ จนถึงกระบวนกำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ สู่มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำร
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และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีผลสรุปกำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  

ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97 ประเด็นมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

มีกำรขับเคล่ือนรูปแบบกำรบริหำรด้วย “MTBK  Model” อย่ำงต่อเนื่องจนท ำให้โรงเรียนมีคุณภำพได้รับรำงวัล

คุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ “OBECQA” ครูและบุคลำกรตระหนักในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มีกำร

จัดท ำคู่มือและเครื่องมือท่ีใช้ในกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำร

จัดกำรศึกษำของโรงเรียน อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีผลสรุปกำรมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ

สถำนศึกษำ  ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  95.63    ประเด็นด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียน

รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และทุกกลุ่มเป้ำหมำอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถใน

กำรน ำหลักสูตรไปใช้ได้เป็นอย่ำงดี น ำไปสู่กระบวนกำรพัฒนำนักเรียน โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ

นักเรียนได้อย่ำงรอบด้ำน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยโดยมีผลสรุปกำรด ำเนินงำนพัฒนำ

วิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.33 ประเด็น

พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงอำชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูมีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ จน

พัฒนำเป็นครูมืออำชีพได้จนได้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก โดยมีผลสรุปกำรด ำเนินงำนพัฒนำครูและ

บุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญด้ำนอำชีพ ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.55ประเด็นจัดสภำพแวดล้อมทำง

กำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพอยู่ในระดับยอดเย่ียม โรงเรียนมีสภำพแวดล้อม ภูมิ

ทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ โดยมีผลสรุปกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ

สังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.44 ประเด็นจัดระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร เรียนรู้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัย  รวดเร็วสำมำรถสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ มีควำมพร้อมในกำรสืบค้นและ

กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ IS โดยมีผลสรุปกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ

กำรจัดกำรเรียนรู้ ในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.46 

3. จดุเดน่ จุดที่ควรพฒันำ และแผนกำรพฒันำคณุภำพให้สงูขึน้ 

 3.1 จดุเดน่ 

  1) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
2) ระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนได้รับรำงวัลคุณภำพระดับ สพฐ. (OBECOA) 

  3) ผู้บริหำรมีควำมต้ังใจ มุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน มีกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ระดับองค์กรใน

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร และกำรจัดกำรให้เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภำพ 

PDCA  และนวัตกรรม “MTBK  Model” 

  4) โรงเรียนมีกำรส่งเสริมและพัฒนำครู ท้ังในและนอกโรงเรียน ครูบุคลำกรของโรงเรียนได้รับ

กำรพัฒนำทุกคน โดยเฉพำะกำรจัดอบรมภำยในโรงเรียน ในช่วงวันหยุดและช่วงปิดเทอม 
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  5) โครงกำร/กิจกรรมตำมแนวปฏิบัติกำร ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนนักเรียนมี

กิจกรรมมำกท่ีสุด คือ แสดงถงึกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนท่ีเน้นกำรพัฒนำนักเรียนเป็นเป้ำหมำยส ำคัญท่ีสุด 

  6) กำรจัดกำรทรัพยำกรของโรงเรียนแสดงถึงกำรจัดสรรงบประมำณท่ีส่งเสริมและสนับสนุนงำน

ของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

  7) โรงเรียนจะมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ

กำร ท ำให้กำรก ำกับติดตำมโครงกำร/ กิจกรรม เรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  8) ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน ภำคี 4 ฝ่ำย เครือข่ำยผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สมำคมผู้ปกครองและครูฯ มีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

ของโรงเรียน อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง สำมำรถเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำนักเรียนท้ัง

ด้ำนวิชำกำรและควำมสำมำรถพิเศษ 

 3.2 จดุควรพฒันำ 

  1) โรงเรียนควรเพิ่มโครงกำรกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในมำตรฐำนท่ี 2 ด้ำน

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรให้มำกขึ้น 

  2) ควรสนับสนุนกระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และใช้กระบวนกำรวิจัยมำใช้ใน

กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้ทันสมัย  

 3.3 แผนพฒันำคุณภำพเพือ่ยกระดบัคณุภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนที่สงูขึน้ 

  แผนปฏิบัติงำนท่ี 1 ด ำเนินกำรโครกำร/กิจกรรมพัฒนำกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ใน

       มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเพิ่มขึ้น 

  แผนปฏิบัติงำนท่ี 2 ใช้กระบวนกำรวิจัยมำใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

       กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อน ำผลปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ มำปรับปรุง และ

       พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 

  แผนปฏิบัติงำนท่ี 3 ปรับปรุง พัฒนำ โครงกำรพัฒนำครูสู่ครูมีออำชีพ โดยจัดระบบ 

          ให้ครูประเมินรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

       ครูในกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ

       ของนักเรียน 
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มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส ำคญั 

1. ระดับคุณภำพ : ยอดเยีย่ม รอ้ยละ 98.44 

2. วธิกีำรพฒันำ  ขอ้มูล  หลกัฐำน เอกสำรเชงิประจกัษ์ ที่สนบัสนนุผลกำรประเมนิตนเอง 

 2.1 กิจกรรม วธิกีำรพฒันำทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคุณภำพ 

  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวน
กำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ส่งเสริมสนับสนุนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตร ให้จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ ท้ังนี้ได้ก ำหนดให้ครูผู้สอนจะต้องจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ทุกรำยวิชำเน้นกระบวนกำรเรียนรู้แบบ Active Learning มีกำรปรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรกำรสอน
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ C0vid 19 ท้ังในรูปแบบ On line และ On site 
มีระบบกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประเด็นใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ห้องศูนย ์ห้องปฏิบัติกำร 
จัดส่ือกำรสอนและเทคโนโลยี ทุกห้องท่ีเป็นห้องศูนย์ มีทีวี ระบบเสียง โปรเจ็คเตอร์ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีช่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยจัดให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโค
โรนำ C0vid 19 ใช้เทคโนโลยีและแฟลตฟอร์มต่ำงๆในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน โดยน ำส่ือมำประกอบกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำใจได้ง่ำย ชัดเจน และสำมำรถดึงดูดควำมสนใจ ซึ่ง
เป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ส่ือ
กำรเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น ผลิตส่ือกำรเรียนรู้เพื่อใช้จัดกำรเรียนรู้ อบรมกำรใช้ Google Classroom , 
MEET , ZOOM , Line เพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยสำมำรถน ำไปใช้เป็นช่องทำงให้ครู
มอบหมำย ติดตำมภำระงำน เป็นช่องทำงในกำรส่ือสำรระหว่ำงครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน ในประเด็นต่ำง 
ๆ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือ ประเด็นมีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก เน้น
กำรมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็กด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมท่ีมีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมรู้ ให้เด็กรักท่ี
จะเรียนรู้ เรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ผ่ำนระบบกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมท่ีพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
กำรนิเทศของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกำรจัดบรรยำกำศในช้ันเรียน ประเด็นตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  โดยครูวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยก ำหนดเกณฑ์วิธีกำรและเครื่องมือกำรวัดผลอย่ำงชัดเจน ท้ังแบบ On line 
และ On site วัดผลกำรเรียนรู้อย่ำงรอบด้ำนท้ังด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้กับผู้เรียนเพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนและหำจุดบกพร่อง น ำผลมำประเมิน
และวิเครำะห์ โดยจัดท ำวิจัยในช้ันเรียน  วิเครำะห์ข้อสอบ เพื่อน ำมำวำงแผนพัฒนำให้ผู้เรียนบรรลุตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดไว้ ประเด็นมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ มี
กำรส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพระหว่ำงครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง กำร
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เรียนรู้โดยใช้   กระบวนกำร PLC จัดโครงกำร/กิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล เช่น กิจกรรม
กำรประชุมผู้ปกครองเครือข่ำย กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมประชุมครู/
ฝ่ำยบริหำร กำรใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ประชำสัมพันธ์  หรือส่ืออื่น ๆ  

 
2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง  

  

ประเดน็/ตวัชีว้ดั ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
ร้อยละ 100 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1.ผลกำรประเมิน กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
3.แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4.แบบวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล/กำรจัดกลุ่มผู้เรียน  
5.ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/ส่ือกำรสอน 
6.ผลงำน/ช้ินงำน/โครงงำน นักเรียน 
7.แฟ้มสะสมงำนนักเรียน 
8.บันทึกกำรอ่ำน 
9.สรุปรำยงำนกำรนิเทศกำรสอน 
10.รำยงำนวิจัยในช้ันเรียน 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำร
เรียนรู ้
ร้อยละ 95.40 
(ระดับยอดเย่ียม) 
 

1.แบบประเมินกำรใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ 
2.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
3.แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4. แบบคัดกรองผู้เรียน/กำรจัดกลุ่มผู้เรียน  
5. ส่ือกำรสอน  
6. ผลงำน/ช้ินงำน/โครงงำนนักเรียน  
7. สรุปรำยงำนกำรนิเทศกำรสอน 
8. รำยงำนวิจัยในช้ันเรียน  
9. รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ท่ีส่งเสริมกำรใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
10. รำยงำนกำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนของครู 
11. รำยงำนกำรอบรมด้ำนกำรผลิตส่ือกำรสอน ท่ีใช้นวัตกรรม 
12. รำยงำนผลงำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
13. รำยงำนโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
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ประเดน็/ตวัชีว้ดั ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 

14. รำยงำนผลกิจกรรมพัฒนำนักเรียน ชุมนุม ลูกเสือ-เนตรนำรี  
ยุวกำชำด 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียน
ร้อยละ 96.80 
เชิงบวก (ระดับยอดเย่ียม) 

1. ผลกำรประเมิน กำรมีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก จำกบุคคล
ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
3. กิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรนิเทศของครูในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 
4. กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน 
5. กำรมอบหมำยหน้ำท่ีในห้องเรียน 
6. รำยงำนสรุปกระบวนกำร PLC เพื่อแก้ปัญหำในช้ันเรียน 
7. กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
8. กำรใช้เทคนิคเสริมแรง เพื่อให้ก ำลังใจนักเรียนในกำรเรียนรู้ 
9. ภำพกิจกรรมกำรรับมอบเกียรติบัตรต่ำง ๆ 
10. รำยงำนสรุปกิจกรรมคนดีศรีฐำนบิน 
11. ค ำส่ัง ภำพกิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขำว  
12. รำยงำนสรุปกิจกรรมห้องเรียนสีขำว 
13. รำยงำนสรุปกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ทุกระดับช้ัน 
14. กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำ IS 
15. กิจกรรมส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
16. รำยงำนสรุปกิจกรรมกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียน 
17. รำยงำนสรุปกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
18. รำยงำนสรุป กิจกรรมชุมนุม   
19. สรุปผลแบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐำน
บินก ำแพงแสนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวกของครูผู้สอน
แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผล
มำพัฒนำผู้เรียน 
ร้อยละ 100 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1. ผลกำรประเมิน กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน จำกบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4. บันทึกกำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ประเดน็/ตวัชีว้ดั ผลกำรด ำเนนิงำนทีเ่ปน็รอ่งรอยหลกัฐำนสนบัสนนุผลกำรประเมนิ 

5. บันทึกหลังกำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
6. แบบรำยงำนกำรวัดและประเมินผล (ปพ.5) 
7. แบบบันทึกคะแนนกำรวัดและประเมินผล 
8. วิจัยในช้ันเรียน 
9. ครูผู้สอนจัดท ำกำรวิเครำะห์ข้อสอบและจัดท ำคลังข้อสอบมำตรฐำน
อย่ำงเป็นระบบ 
10. กำรด ำเนินกำรท ำ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
11. กิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนเพื่อ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
12. กิจกรรมกำรสอนเสริมนักเรียนท่ีเข้ำสอบ สอวน. 
13. กิจกรรมกำรสอนเสริมกำรทดสอบระดับชำติ O-NET  ม.6 

3.5 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ 
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 
(ระดับยอดเย่ียม) 

1.ผลกำรประเมิน กำรมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ 
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ จำก
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดย สมศ. ในระดับ ดี 
3. แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
4. รำยงำนกำรนิเทศกำรสอน  
5. บันทึกกำรปะชุมPLC 
6. บันทึกกำรประชุมวิชำกำรสัญจร กำรประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
7. รำยงำนกำรประเมินตนเองของครู(SSR) 
8. วิจัยในช้ันเรียน 
9. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล  
10. สอบถำม/สัมภำษณ์ ครู นักเรียน 

 2.3  ผลควำมส ำเรจ็ 
  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประเด็นจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร
คิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับยอดเย่ียม ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้
ครบกระบวนกำรตรงตำมหลักสูตร สำมำรถน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปสอนผู้เรียนได้จริง โดยมีผลกำรประเมินท่ี
ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ในระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ  100 ประเด็นใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเย่ียม ครูมี
กำรใช้แหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยท้ังในและนอกห้องเรียน  เหมำะกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัส
โคโรนำ Covid -19 มีกำรใช้ส่ือกำรเรียนรู้เทคโนโลยีทุกรูปแบบ และมีกำรพัฒนำและผลิตส่ือทุกกลุ่มสำระกำร
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เรียนรู้ โดยมีผลกำรประเมินกำรใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ในระดับ 3 ขึ้น
ไป ร้อยละ 95.40 ประเด็นมีกำรบริหำรกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ครูมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก 
ผู้เรียนมีควำมสุขกับกำรเรียนและมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน โดยมีผลกำรประเมินกำรบริหำรกำรจัดกำรช้ัน
เรียนเชิงบวก ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ  96.80  ประเด็นตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผล
มำพัฒนำผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเย่ียม  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรติด 0,
ร,มส,มผ น้อยลง โดยมีผลกำรประเมินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 100    ประเด็นมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่ในระดับยอดเย่ียม ครูน ำกระบวนกำร PLC และกำรวิจัยในช้ันเรียนมำแก้ปัญหำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีผลกำรประเมินกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 100 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น 
 3.1 จุดเด่น 
  1. โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ในระดับ ดี 

2.มีกำรปรับปรุงและมีกำรพัฒนำหลักสูตรจนมีควำมหลำกหลำยและเหมำะสมกับสภำพนักเรียน 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร ควำมถนัด และศักยภำพของผู้เรียน เทียบเคียงมำตรฐำนสำกลและเป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของชุมชน 
  3. ครูพัฒนำตนเองอยู่เสมอ มีควำมต้ังใจมุ่งมั่น ในกำรพัฒนำกำรสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยท้ังในและนอกห้องเรียน จัดกำรจัดกำร
เรียนรู้รูปแบบ STEM education เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
  4. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย สำมำรถส่งเสริมพัฒนำทักษะครูให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ช่วยพัฒนำครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล โดยใช้ข้อมูลอย่ำงหลำกหลำยและเป็นจริง 
  5. ครูมีผลงำนวิจัยในช้ันเรียน ท่ีผ่ำนกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรภำยในโรงเรียน ซึ่งจะ
ได้รับค ำแนะน ำ สำมำรถน ำไปพัฒนำต่อยอด และแก้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 

3.2 จุดควรพัฒนำ 
  1. ควรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ 
สังคมและควำมต้องกำรของท้องถิ่นอยู่เสมอ 
  2. พัฒนำครูให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญเพื่อสำมำรถพัฒนำผู้เรียน
ไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเยำวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังเพื่อยกระดับโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล โดย
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
  3. ควรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มำกขึ้น 
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 3.3 แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ 
        สังคมและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 2 อบรมพัฒนำครูผู้สอนในกำรสร้ำงห้องเรียนเชิงบวก เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์
       เชิงบวก และลดช่องว่ำงระหว่ำงครูผู้สอนกับผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 3 พัฒนำครูเรื่องกำรพัฒนำนักเรียนไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็ก
        และเยำวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 
  แผนปฏิบัติงำนท่ี 4 น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนทักษะอำชีพท่ีผู้เรียนสนใจ เข้ำมำร่วมจัด  
       กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
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  ส่วนที ่3 
สรุปผล แนวทำงกำรพฒันำ และกำรตอ้งกำรกำรช่วยเหลอื 

 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำถือเป็นข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญท่ีสถำนศึกษำจะต้องน ำไปวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ เพื่อสรุปน ำไปสู่กำรเช่ือมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส ำเร็จกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและน ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนั้น จำกผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ สำมำรถสรุปผลกำรประเมินภำยในภำพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนำของแต่ละมำตรฐำน พร้อมท้ัง
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคตเพื่อให้ได้มำตรฐำนท่ีสูงขึ้นและควำมต้องกำรช่วยเหลือ  ดังนี้ 
ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
สรุปผล 

จดุเดน่ จดุควรพฒันำ 

คณุภำพของผูเ้รยีน 
1.ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ เขียน 
มีสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไ์ด้ในระดับดีเยี่ยม 
2. ผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนโดยรวมสูงข้ึนในหลำยกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้
กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 
1.โรงเรียนผำ่นกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 4 
โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (สมศ.) ในระดับ ดี 
2.ระบบบริหำรจัดกำรของโรงเรียนได้รับรำงวัลคุณภำพ
ระดับ สพฐ. (OBECQA) 
3.มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน 
เปน็ส ำคญั 
1.มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้มคีวำมทันสมัย หลำกหลำย
ตอบสนองควำมต้องกำร ศักยภำพของนกัเรียน 
เทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
2.ครูมีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำยทั้ง
ในและนอกห้องเรียน มีกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย 

คณุภำพของผูเ้รยีน 
1.พัฒนำผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ให้มีผลกำรเรียนระดับ 3 ข้ึนไปให้อยู่ใน
ระดับที่สูงข้ึน 
2.พัฒนำส่งเสริมทักษะอำชพีตำมควำมถนัดและควำม
สนใจของผู้เรียนมำกข้ึน 
กระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำร 
1.ควรเพิ่มกิจกรรมโครงกำรเพื่อพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรของโรงเรียนให้มำกข้ึน 
  
 
 
 
 
กระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน 
เปน็ส ำคญั 
1.น ำภูมิปัญญำท้องถ่ินเข้ำมำจัดกำรเรียนรู้มำกข้ึน 
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แผนพฒันำคณุภำพเพือ่ยกระดบัคุณภำพใหไ้ดม้ำตรฐำนที่สงูขึน้  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 1 เร่งรัด พัฒนำนักเรียนให้มีผลกำรเรียนระดับ 3 สูงขึ้น  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 2 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพเพิ่มมำกขึ้นตำมควำมสนใจและควำมถนัดของ 
                ผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยและให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะมำกขึ้น  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 3  พัฒนำกิจกรรม/โครงกำรท่ีส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ  
   โดยให้ผู้เรียนร่วมเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำของตนเอง   

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 4  โรงเรียนควรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพของแหล่งเรียนรู้   
และส่ือธรรมชำติในสถำนศึกษำให้มำกขึ้น  และน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนทักษะอำชีพ
ท่ีผู้เรียนสนใจเข้ำมำร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ 

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 5 ด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรมพัฒนำกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีใน 
      มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเพิ่มขึ้น  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 6 ใช้กระบวนกำรวิจัยมำใช้ในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
         ต่ำงๆ เพื่อน ำผลปัญหำอุปสรรคข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำง 
      ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้สำมำรถให้เป็นแบบอย่ำงได้  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 7 ปรับปรุงพัฒนำโครงกำรพฒันำครู พัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ โดยจัดระบบให้ครู 
      ประเมินรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในกำร 
      พัฒนำตนเอง  ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพของผู้เรียน  

 แผนปฎิบัติงำนท่ี 8 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม   
      และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  

 แผนปฏิบัติงำนท่ี 9 อบรมพัฒนำครูผู้สอนในกำรสร้ำงห้องเรียนเชิงบวก เพื่อกำรมีปฏิสัมพันธ์   
          เชิงบวกและ เพื่อลดช่องว่ำงระหว่ำงครูผู้สอนกบัผู้เรียน  

 แผนปฏิบัติงำนท่ี 10 พัฒนำครูเรื่องกำรพฒันำผู้เรียนไปสู่คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กและ 
        เยำวชนไทยในศตวรรษท่ี 21  

 แนวทำงกำรพฒันำสถำนศกึษำในอนำคต  

 1. พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและชุมชนมำกขึ้นรวมท้ังกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
 2. ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดท ำ MOU กับหน่วยงำนอื่น  ๆให้มำกขึ้น  
 3. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อน ำไปใช้ 
              ในชีวิตประจ ำวันและกำรประกอบอำชีพได้จริง 
ควำมตอ้งกำรและกำรชว่ยเหลอื  

       1. ผู้เช่ียวชำญหรือหน่วยงำนจำกภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรพัฒนำครูให้เป็นครูมืออำชีพ
ในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 และยุค Thailand 4.0  

 2. ควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น  
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ส่วนที ่4 

กำรปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิของสถำนศกึษำ(ควำมโดดเดน่) 
    เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับนำนำชำติ (C3) 

    เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับชำติ (C2) 

    เป็นต้นแบบหรือมีควำมโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภำค/เขตพื้นท่ี (C1) 
 

ชื่อผลงำนทีเ่สนอประเมนิควำมโดดเดน่ (Best Practices) 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ STEM 
plus R โรงเรียนมธัยมฐำนบินก ำแพงแสน 
 

ค ำส ำคญั   ห้องเรียน , วิทยำศำสตร์ , วิทยำศำสตร์เข้มข้น  ประจ ำปกีำรศกึษำ 2564 

1. บทน ำ 

กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เป็นกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  เนื่องจำกควำมรู้วิทยำศำสตร์เป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับโลก
ธรรมชำติมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ กำรเรียนรู้เพื่อน ำผลกำรเรียนรู้ ไปใช้ในชีวิตและกำรประกอบอำชีพ กำร
กระตุ้นให้เกิดควำมต่ืนเต้นท้ำทำยกับกำรเผชิญสถำนกำรณ์หรือปัญหำ มีกำรร่วมกันคิดลงมือปฏิบัติจริง ก็จะเข้ำใจ
และเห็นควำมเช่ือมโยงของวิทยำศำสตร์กับวิชำอื่น จำกสภำพดังกล่ำวข้ำงต้นนั้นนับว่ำเป็นควำมท้ำทำยในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  ดังนั้น ส่ิงท่ีจะท ำให้คุณภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์ประสบควำมส ำเร็จจะต้องเกิดจำกกำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ท่ีพัฒนำคุณภำพนักเรียนได้เห็นถึงควำมส ำคัญของวิชำวิทยำศำสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ในอนำคต
สำมำรถปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหม่  จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน
ท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ นักเรียนยังไม่สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรเรียนวิทยำศำสตร์ไปใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำง
วิทยำศำสตร์ในธรรมชำติได้  ท้ังท่ีในด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้จะเน้นควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ข้อเท็จจริง  
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในควำมคิดรวบรวมยอดและหลักวิชำท่ีส ำคัญ  ตลอดจนถึงกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด
ขั้นสูง  กระบวนกำรเรียนกำรสอนส่วนใหญ่ใช้รูปแบบท่ีครูเป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดควำมรู้  
ในขณะท่ีผู้เรียนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเฉื่อยชำเพรำะนักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
นักเรียนรับรู้ด้วยกำรฟัง อ่ำนต ำรำหรือท ำแบบฝึกหัดตำมท่ีครูส่ัง 

แนวทำงกำรส่งเสริมผลกำรเรียนรู้กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์แก่นักเรียน สำมำรถท ำได้หลำกหลำยวิธี อำทิ
เช่น วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน วิธีสอนแบบหน่วย วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบนิรนัย วิธีสอนแบบ
วิทยำศำสตร์ วิธีสอนแบบปฏิบัติกำรหรือกำรทดลอง วิธีสอนแบบศึกษำด้วยตนเอง วิธีสอนแบบแก้ปัญหำ วิธีสอน
แบบโครงกำร วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ มำจำกรำกฐำนแนวควำมคิดของหลักกำร “กำรเรียนรู้โดย
กำรกระท ำ” หรือ Learning by doing  มีหลักกำรจัดกำรเรียนรู้โดยสรุปก็คือ กำรจัดให้ผู้เรียนได้มีบทบำทส ำคัญ

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
http://www.neric-club.com/data.php?page=12&menu_id=76
http://www.neric-club.com/data.php?page=19&menu_id=76
http://www.neric-club.com/data.php?page=20&menu_id=76
http://www.neric-club.com/data.php?page=20&menu_id=76


98 
 

ในกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ ส ำหรับกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์นั้น จะมีวิธีกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำจำกบทบำทของตัวผู้สอน หรือตัวผู้เรียน  

โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเห็น
ควำมส ำคัญของกำรน ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำง
วิทยำศำสตร์ต่ำง ๆ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ ำวัน สอดคล้องกับควำมเปล่ียนแปลงทำงด้ำนสังคม กำรเรียนกำรสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ในหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช  2551 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยำศำสตร์ท่ีเป็นกระบวนกำรไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จำกกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM PLUS R 
ท่ีพัฒนำขึ้นเป็นแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรท่ีเปล่ียนแปลงไปตำมสังคมปัจจุบัน และควำมก้ำวหน้ำในศตวรรษท่ี  21 เรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำในโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีได้ใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เพื่อระดมควำมคิดและปรับปรุงรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีได้พัฒนำขึ้นและใช้งำนมำตลอด 3 ปีท่ีผ่ำนมำ พบว่ำมีบำงประเด็นยังไม่มีควำมชัดเจน ด้วยมี
ขั้นตอนและกระบวนกำรซับซ้อน ประกอบกับมีกำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงไทยแลนด์ 4.0 กำรปรับหลักสูตรท ำให้สำระเทคโนโลยีซึ่งเดิมอยู่ในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี โดยภำยในปี พ.ศ. 2563 จะจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์   

จำกแนวคิดกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตลอดจนกำรสอน
คิดเชิงค ำนวณ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง
ปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำเรียนรู้ใหม่ เป็นรูปแบบ STEM plus R โดยมีควำมเช่ือว่ำสำมำรถตอบสนองต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ในชีวิตจริงและยังท ำให้
นักเรียนมีกำรคิดเป็นระบบมีข้ันตอน  ท้ังนี้นักเรียนสำมำรถลงมือปฏิบัติและด ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเองและ
จะเป็นควำมรู้ท่ีติดตัวนักเรียนไปตลอด 

วตัถปุระสงคข์องกำรพฒันำหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ข้มขน้ 
1) เพื่อจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ 

โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  
2) เพื่อพัฒนำรูปแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM plus R โดยใช้กำรคิดเชิงออกแบบ (Design 

thinking) 
3) เพื่อพัฒนำนักเรียน ให้สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองจำกกำรปฏิบัติจริงโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำร

เรียนรู้แบบ STEM plus R  
4) เพื่อสร้ำงมำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กำรคิดเชิงค ำนวณ 

เปำ้หมำย   
ตวัชีว้ดัเชงิปรมิำณ  
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1. นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์เข้ำศึกษำในห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นช้ันมัธยมศึกษำปี
ท่ี 4 ปีกำรศึกษำละ 35 – 40 คน 

2. นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยในสำยกำรเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยำศำสตร์ ร้อยละ 80 

3. นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับต่ำงโรงเรียนอยู่
ในระดับสูงร้อยละ 60 

 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นเกิดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และประสบควำมส ำเร็จ

ในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ 
2. นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นมีทัศนคติท่ีดีต่อกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 

 

2. แนวทำง/ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนพฒันำหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนวิทยำศำสตร์  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ได้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้สะเต็มศึกษำ เพื่อน ำไปใช้ในชีวิตจริง โดยให้โอกำสผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ (Action Learning 
/ Active Learning) แก้ปัญหำ หรือศึกษำ ค้นคว้ำ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ท่ีมีควำมหมำยแก่ตนเองตำมส่ิงท่ีชอบ 
และสนใจ และออกแบบกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดังเป็นรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STEM 
plus R ในอดีต เมื่อระยะเวลำผ่ำนไปพบว่ำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง 2560 ) ท ำให้ต้องใช้กระบวนกำรกำรคิดเชิง
ออกแบบเพื่อปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ใหม่ ตลอดจนมีกำรจัดประสบกำรณ์อย่ำงมีควำมหมำย
และมีกำรคิดเชิงค ำนวณในรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีพัฒนำขึ้น มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้  

 
1) สภำพปญัหำกอ่นกำรพฒันำ  

ข้อมูลจำกกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของครูในโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนโดยภำพรวมนั้นใช้  
วิธีกำรสอนท่ีพบมำกท่ีสุด คือ กำรท่ีครูยืนอยู่หน้ำช้ันเรียน สอนเนื้อหำจำกหนังสือแบบเรียนในเวลำเดียวกันให้แก่
นักเรียนทุกคน นักเรียนแต่ละคนจะรับควำมรู้ท่ีถ่ำยทอดได้ไม่เท่ำกัน กำรสอนโดยครูเป็นศูนย์กลำงเพียงอย่ำงเดียว
จะไม่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลได้ครบท้ังหมด ท ำให้นักเรียนบำงส่วนเกิดควำมเบื่อหน่ำย ไม่อยำก
เรียน และเกิดพฤติกรรมต่ำง ๆ ท่ีครู คิดว่ำนักเรียนมีปัญหำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน
มัธยมฐำนบินก ำแพงแสน มีระยะเวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีค่อนข้ำงน้อย กำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนท่ี
ครูต้องสอนเนื้อหำให้ทันตำมหลักสูตรซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหำมำกมำย เนื้อหำบำงส่วนไม่มีควำมจ ำเป็นต่อชีวิตของ
นักเรียน ท ำให้ครูต้องรีบเร่งจนไม่มีเวลำท่ีจะเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ใช้ส่ือท่ีทันสมัย นักเรียนขำดกำรฝึกปฏิบัติ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ท ำให้ขำดโอกำสในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของคนอื่น และยังขำดควำมเคำรพตนเองและคน
อื่น  จึงเคยชินกับกำรรอรับควำมรู้จำกครู ขำดกำรฝึกแสวงหำ ควำมรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นทฤษฎี
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มำก ๆ โดยไม่เน้นกำรปฏิบัติ ท ำให้นักเรียนขำดทักษะกำรท ำงำน เมื่อนักเรียนไม่ได้สัมผัสบรรยำกำศในกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง ท ำให้ขำดกำรเผชิญปัญหำ ขำดกำรพิจำรณำสำเหตุแห่งปัญหำ ขำดกำรคิดหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
และขำดกำรปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำ 

ในกำรส ำรวจกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูยังพบว่ำ นักเรียนขำดทักษะในกำรคิดค ำนวณทำง
คณิตศำสตร์ ในบำงปัญหำท่ีใช้สมกำรคณิตศำสตร์ง่ำยๆ นักเรียนไม่สำมำรถใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ แก้ปัญหำได้ 
ท ำให้ครูต้องเสียเวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจทบทวนควำมรู้ให้กับนักเรียนในวิชำคณิตศำสตร์ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
เรียนรู้แล้วขำดกำรเช่ือมโยงระหว่ำงควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีมีกำรบูรณำกำร วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์โดยท่ี
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำจะต้องมีกำรบูรณำกำรพฤติกรรมท่ีต้องกำรหรือคำดหวังให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเข้ำกับกำรเรียนรู้เนื้อหำด้วย พฤติกรรมเหล่ำนี้ รวมถึงกำรกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจในกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 
กำรส ำรวจตรวจสอบ กำรคิดอย่ำงมีเหตุมีผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะของกำรเรียนรู้หรือกำรท ำงำนแบบร่วมมือ 
ดังนั้น จะพบว่ำสะเต็มศึกษำไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนกำรทำงวิศวกรรมศำสตร์ ท้ังนี้  เพื่อมุ่งเน้นให้สำมำรถน ำควำมรู้ 
ทักษะ และประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหำในชีวิตจริง เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำร
ประกอบอำชีพในอนำคต 

เมื่อพิจำรณำพบว่ำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน มีกำรใช้
ค ำถำมให้ตรงกับเหตุกำรณ์ปัจจุบัน กำรใช้หัวข้อข่ำวเพื่อน ำไปสู่เนื้อหำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ PBL กำรสอน
โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนจำกข่ำวและเหตุกำรณ์ปัจจุบันจนถึงในอดีต  กำรท ำให้นักเรียนได้เห็นภำพจริงโดยใช้กำร
ทดลองน ำ หรือกำรเลือกใช้ clip video ท่ีเป็นข่ำว ปรำกฏกำรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ท่ีธรรมชำติสร้ำงขึ้นและท่ีมนุษย์
สร้ำงขึ้นในกำรเร้ำควำมสนใจ หรือแม้แต่กำรแต่งตัวของครูผู้สอน กำรพูดถึงเพลงท่ีฮิตในปัจจุบันอันจะโยงสู่เนื้อหำ
ท่ีจะสอน ท ำให้กำรพัฒนำกำรกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำมีควำมหลำกหลำยและเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริง
ของนักเรียนมำกขึ้น 

โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน จึงจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องตำมแนวทำงของสะเต็มศึกษำได้
หลำยรูปแบบ ซึ่งอำจเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนในกรณีท่ีกิจกรรมนั้นใช้ระยะเวลำไม่มำกหรือถ้ำกิจกรรมนั้น
ใช้ระยะเวลำมำกอำจมอบหมำยให้ท ำนอกช้ันเรียนร่วมด้วยก็ได้ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกำรมอบหมำยให้ออกแบบ
ช้ินงำนกลุ่ม หรือในรูปของโครงงำนก็ได้ โดยมีกำรก ำหนดประเด็นปัญหำหรือหัวข้อท่ีสำมำรถเช่ือมโยงสู่กำรบูรณำ
กำรควำมรู้ของเนื้อหำท่ีมีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำบทเรียนตำมควำมเหมำะสม  และตำมแนวรูปแบบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนวิทยำศำสตร์โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  โดยสรุปพบว่ำ กำรออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ท่ีน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ หรือปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง ดังนั้นกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมแนว STEM plus R ท่ีพัฒนำขึ้นสำมำรถจัดให้มีควำมเช่ือมโยงกับเนื้อหำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ช่ัวโมงเรียนปกติได้ กำรจัดกำรเรียนรู้จะกลมกลืนและมีควำมเหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในเนื้อหำวิชำ เป็นกำร
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ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมหรือโครงงำนท่ีมุ่งแก้ไขปัญหำท่ีพบเห็นในชีวิตจริง  เพื่อฝึกประสบกำรณ์ 
ก่อให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ และอำจน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมต่อไป 
2) กำรออกแบบนวตักรรมเพือ่กำรพฒันำ  

กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM plus R สู่กำรน ำไปใช้ เป็นรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ท่ีบูรณำกำรควำมรู้นอกเหนือจำกกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ยังบูรณำกำรควำมรู้ในส่วนอื่นๆ ท่ี
จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงยั่งยืน โดยมีหลักกำรและแนวคิดในกำรออกแบบนวัตกรรมดังนี้ 
 2.1 กำรศกึษำแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน จึงได้ศึกษำ
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เพื่อตอบปัญหำกำรท่ีนักเรียนไม่สำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปใช้ในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงวิทยำศำสตร์  และกำรน ำวิทยำศำสตร์ไปใช้ โดยกำรศึกษำจำกบูรณำ
กำรกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ (STEM Education) เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 
STEM plus R 

       ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ซึ่งน ำมำเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบ STEM plus R นั้น เป็น  กำรสอนแบบบู รณำกำรข้ ำมก ลุ่มสำระวิ ชำ 
(Interdisciplinary Integration) ระหว่ำง ศำสตร์สำขำต่ำงๆ  ได้แก่ วิทยำศำสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี  
(Technology: T) วิศวกรรมศำสตร์ (Engineer: E) และ คณิตศำสตร์ (Mathematics: M) โดยน ำจุดเด่นของ
ธรรมชำติ ตลอดจนวิธีกำรสอนของแต่ละสำขำวิชำมำผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว น ำควำมรู้ทุกแขนงมำใช้ใน  กำร
แก้ปัญหำ กำรค้นคว้ำ และกำรพัฒนำส่ิงต่ำงๆ ในสถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งอำศัยกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีครูผู้สอน
หลำยสำขำร่วมมือกัน เพรำะในกำรท ำงำนจริงหรือในชีวิตประจ ำวันนั้นต้องใช้ควำม รู้หลำยด้ำนในกำรท ำงำน
ท้ังส้ินไม่ได้แยกใช้ควำมรู้เป็นส่วนๆ นอกจำกนี้ STEM Education ยังเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ ทักษะส ำคัญใน
โลกโลกำภิวัตน์หรือทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย (Dejarnette, 2012; Wayne. 2012; Breiner, 
Harkness, Johnson, & Koehler, 2012).   

      กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำจึงเป็นกำรบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระวิชำ  (Interdisciplinary 
Integration) นั่นคือเป็นกำรบูรณำกำร ระหว่ำงศำสตร์สำขำต่ำงๆ ได้แก่ วิทยำศำสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) 
วิศวกรรมศำสตร์ (E) และ คณิตศำสตร์ (M) ท้ังนี้ได้น ำจุด เด่นของธรรมชำติตลอดจนวิธีกำรสอนของแต่ละ
สำขำวิชำมำผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว กล่ำวคือ  

          1 )  วิทยำศำสตร์ (S) เน้นเกี่ยวกับควำมเข้ำใจในธรรมชำติ โดยวิธีกำรสอนวิทยำศำสตร์ด้วย
กระบวนกำรสืบเสำะ  (Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมกำรสอนแบบแก้ปัญหำ  (Scientific 
Problem-based Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเหมำะกับนักเรียนท ำให้มีควำมสนใจ กระตือรือร้น รู้สึกท้ำทำย 
ส่งผลให้อยำกเรียนในสำขำวิทยำศำสตร์ในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นและประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียน 
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         2 ) เทคโนโลยี (T) เป็นวิชำท่ีเกี่ยวกับกระบวนกำร แก้ปัญหำ ปรับปรุง พัฒนำส่ิงต่ำงๆ หรือ
กระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรโดยผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนทำงเทคโนโลยี ท่ีเรียกว่ำ Engineering 
Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ำยกับกระบวนกำรสืบเสำะ  

         3 )  วิศวกรรมศำสตร์ (E) เป็นวิชำท่ีว่ำด้วยกำรคิดสร้ำงสรรค์ พัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆ โดยใช้ 
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี  

         4 )  คณิตศำสตร์ (M) เป็นวิชำท่ีมิได้หมำยถึงกำรนับจ ำนวน แต่เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่น คือ 
กระบวนกำรคิดคณิตศำสตร์ (Mathematical Thinking) ซึ่งได้แก่ กำรเปรียบเทียบ กำรจ ำแนก/จัดกลุ่มกำร จัด
แบบรูป และกำรบอกรูปร่ำงและคุณสมบัติ นักเรียนสำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดหรือควำมเข้ำใจควำมคิดรวบยอด 
(Concept) ทำงคณิตศำสตร์ได้ โดยใช้ภำษำคณิตศำสตร์ในกำรส่ือสำร และส่งเสริมกำรคิดคณิตศำสตร์ขั้นสูง 
(Higher-Level Math Thinking) กำรท ำกิจกรรมในชีวิตประจ ำวัน  

       ดังนั้นสะเต็มศึกษำเป็นแนววิธีกำรศึกษำท่ีต้องมีกำรเช่ือมโยง (Link or Connect) ระหว่ำงศำสตร์
และส่ิงท่ีเกิดขึ้นในโลก เช่ือมต่อกับศำสตร์ต่ำงๆ และมีกำรบูรณำกำรอย่ำงเหมำะสมเป็นประโยชน์และตอบโจทย์ท่ี
ต้องกำร กำรหำค ำตอบ (Creation) แบบสืบเสำะ (Inquiry based approach) ด้วยกำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อกำร
เรียนรู้ (Collaborative learning) เน้นกระบวนกำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีผู้เรียนจะต้องได้มีโอกำสลงมือ
กระท ำจริ งแบบ  active learning หรือ  learner-centered ใ ช้วิ ธี กำรของ  project-based learning หรือ 
problem-based learning โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐำนควำมรู้และควำมคิดท่ีแตกต่ำงกันได้มีกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์และกำรคิดเชิงวิจำรณญำณ (Creative 
and critical thinking) ส่งเสริมให้เกิดควำมมั่นใจและควำมเป็น ผู้น ำผ่ำนกำรวิพำกษ์หรือถกประเด็นโต้กัน 
(Discuss and debate) ซึ่งจะช่วยพัฒนำกำรคิดขั้นสูง (Higher order thinking)  
 2.2 กำรแตง่เตมิเสรมิมุมมอง 
       2.2.1 ระดมควำมรู ้
      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนได้
ด ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องสะเต็มศึกษำเพื่อน ำมำพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ STREM ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงเสนให้กับครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ ในระยะหนึ่ง ภำยหลังมีกำรปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลง      ไทยแลนด์ 4.0 
ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) 
เพื่อระดมควำมคิดและปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีได้พัฒนำขึ้นและใช้งำนมำตลอด 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 
STEM plus R โดยกำรไปอบรมเสริมควำมรู้สร้ำงควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำเพื่อให้
มีควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรนอกเหนือจำกกำรศึกษำหำควำมรู้จำกอบรมศึกษำดูงำนในตลอดระยเวลำ 3 ปีท่ี
ผ่ำนมำ จัดกิจกรรมระดมควำมคิดโดยใช้กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบ มีข้ันตอนดังนี้ 
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กระบวนกำรปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STERM เป็น STEM plus R นั้น กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ได้ใช้ กระบวนกำรคิดเชิงออกแบบมำลอง
ปรับใช้กับกำรศึกษำ 

1. กำรท ำควำมเข้ำใจ (Empathy) เป้ำหมำยว่ำปัญหำเกิดจำกกำรเตรียมนักเรียนสู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยกำรประชุมระดมควำมคิดตีควำมเป้ำหมำยในมองมุมกว้ำง มองถึงประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดย
กำรมองถึงกำรเปล่ียนแปลงด้ำนหลักสูตรและเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนำคต กำรเตรียมนักเรียนให้พร้อม
ต่อกำรเรียนรู้ กำรเตรียมก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรบูรณำกำรสอนแทรกวิทยำกำรค ำนวณ และกำร
ออกแบบเทคโนโลยี  

2. กำรหยั่งลึก (Define) กำรวิเครำะห์กันว่ำรำกหรือต้นตอท่ีแท้จริงของปัญหำ ท่ีพบว่ำกำรจัด      กำร
เรียนกำรสอนในอนำคตต้องเน้นกำรเช่ือมโยงควำมรู้กับกระบวนกำร มีทักษะส ำคัญในกำรค้นคว้ำและสร้ำงองค์
ควำมรู้ โดยใช้กระบวนกำรในกำรสืบเสำะหำควำมรู้และแก้ปัญหำท่ีหลำกหลำย ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำร
เรียนรู้ทุกขั้นตอน มีกำรท ำกิจกรรมด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริงอย่ำงหลำกหลำยเหมำะสมกับระดับกำรเรียนรู้เพื่อจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถแก้ไขปัญหำ กำรเช่ือมโยงควำมรู้กับประสบกำรณ์ให้ตรงจุดและตรงประเด็น  

3. กำรรวบรวมควำมคิดท่ีจะน ำมำแก้ไขปัญหำ ( Ideate) เป็นขั้นตอนท่ีรวบรวมควำมคิดในประเด็น
บทบำทส ำคัญของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในสังคมโลกปัจจุบันและอนำคต ควำมเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน
และกำรงำนอำชีพต่ำง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่ำง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้กำรผสมผสำนกับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และศำสตร์อื่น ๆ กำรใช้หลักควำมคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล กำรคิดสร้ำงสรรค์ คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ 
มีทักษะส ำคัญในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ใช้ควำมรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนด้วยกระบวนกำรออกแบบ
เชิงวิศวกรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ  
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4. กำรสร้ำงแบบจ ำลองและทดสอบ (Prototype & Test) ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ได้
ปรับปรุงโมเดลแบบจ ำลองกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM plus R โดยศึกษำย้อนกลับไปว่ำมี
ควำมคิดไหนท่ีไม่ประสบควำมส ำเร็จได้หำกไม่เริ่มลงมือท ำ พอได้ไอเดียรีบลองน ำมำต่อยอด แล้วทดลองใช้ พบว่ำ 
ควรสร้ำงพัฒนำสร้ำงมำตรฐำนกำรจัดกำรคิดเชิงค ำนวณให้เป็นมำตรฐำนร่วมกันในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบ STEM plus R 
           2.2.2 กำรจัดกำรองคค์วำมรู ้

จำกกำรศึกษำเอกสำรแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำแบบสะเต็มศึกษำเพื่อน ำมำเป็น
ข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STEM plus R จำกกำรอบรมระดมควำมรู้จำก
กำรไปศึกษำดูงำนของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ จึงได้น ำควำมรู้นั้นมำจัดกำร       องค์ควำมรู้เพื่อ
สังเครำะห์ขั้นตอนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน พบว่ำ กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์แบบสะเต็มศึกษำจะต้องมีกำรระบุปัญหำหรือสร้ำงควำมท้ำทำยเกิดขึ้นก่อนด ำเนินกำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพื่อเป็นกำรเร้ำควำมสนใจให้นักเรียนเกิดควำมสนใจและมองเห็นกำรน ำควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์ไปใช้ประโยชน์ โดยครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน มีกำร
จัดกิจกรรมโดยกำรใช้ข้อค ำถำมส้ันๆ (Quiz) ก่อนและหลังกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นกำรกระตุ้นควำม
สนใจในเนื้อหำและดึงควำมสนใจกลับมำอีกครั้งเมื่อเสร็จสินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เป็นแนวทำงให้นักเรียน
น ำไปศึกษำหำควำมรู้ โดยใช้กระบวนทัศน์ของ SOLO Taxonomy ประกอบด้วยขั้นตอน คือ 1) กำรสร้ำงควำม
สงสัย 2) กำรเข้ำใจปัญหำด้วยตนเอง 3) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน 4)  กำรเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ 5) กำร
อธิบำยปรำกฎกำรณ์  ดังแสดงในแผนภำพ 

 
 

แผนภำพ แสดงกระบวนทศัน ์SOLO Taxonomy 
 2.3  มำตรฐำนควำมสำมำรถในกำรสอนคิดเชงิค ำนวณ 
                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักดีว่ำกำรจัดกำรเรียนรู้กำรคิดเชิงค ำนวณ 
มีกรอบในมำตรฐำนซึ่งกรอบงำนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ท้ังยังเป็น
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เรื่องใหม่ส ำหรับนักเรียนและครู มำตรฐำนกำรคิดเชิงค ำนวณส ำหรับนักเรียน ไม่ใช่ควำมคำดหวังของควำมรู้
ปัจจุบัน แต่เป็นกำรเริ่มต้นเพื่อช่วยให้ครูสำมำรถระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ในกำรแสวงหำโอกำสในกำรพัฒนำ
ตนเองเพื่อเพิ่มควำมเช่ียวช่ำญในศำสตร์ของตนเอง 

กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยม
ฐำนบินก ำแพงแสน จึงเป็นกำรเพิ่มกำรคิดเชิงค ำนวณเข้ำไปในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เป็นกำรระบุควำม
คำดหวังและน ำเสนอโอกำสท่ีแตกต่ำงส ำหรับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูให้มีประสิทธิภำพใน
กำรบูรณำกำรกำรคิดเชิงค ำนวณกับสำขำวิชำ เพื่อให้นักเรียนสำมำรถเรียนรู้และปฏิบัติภำยใต้บริบทต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ช่วยให้ครูทรำบโอกำสท่ีจะท ำให้กำรเช่ือมโยงควำมชัดเจนให้มำกขึ้นและพัฒนำ
วิธีกำรใหม่ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับของนักเรียนโดยใช้กำรคิดเชิงค ำนวณเป็นส่วนผลักดัน 

มำตรฐำนที่ 1 กำรคิดเชิงค ำนวณที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
ครูมีกำรพัฒนำควำมเข้ำใจในกำรคิดเชิงค ำนวณและกำรประยุกต์ใช้โดยเป็นระบุเป็นทักษะ กำรศึกษำ

พัฒนำควำมรู้กำรท ำงำนขององค์ประกอบหลักของกำรคิดเชิงค ำนวณ เช่น กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
รูปธรรมและนำมธรรม กำรออกแบบอัลกอริธึม และวิธีกำรค ำนวณท่ีส่งผลกระทบต่อผู้คนและสังคม โดยมีตัวช้ีวัด 
5 ข้อ ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 1  ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้เพื่อส ำรวจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์กำรสอนเพื่อบูรณำกำรกำรใช้
เทคโนโลยีเข้ำกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรูปแบบท่ีช่วยยกระดับกำรเรียนรู้ของนักเรียนท้ังในเชิงวิชำกำรและกำรคิด
เชิงค ำนวณ 

ตัวชี้วัดที่ 2  มีกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีระบุกำรใช้กำรคิดเชิงค ำนวณ ในแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ หรือใน
ค ำอธิบำบรำยวิชำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของเนื้อหำ ตลอดจนกำรเช่ือมโยงกับกำรปฏิบัติพื้นฐำนและกำรคิดเชิง
ค ำนวณ 

ตัวชี้วัดที่ 3  มีกำรส่งเสริมควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรคิดเชิงค ำนวณให้กับนักเรียน โดยใช้ส่ือกำรสอนเพื่อ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ระดับมืออำชีพ และปรับปรุงกำรกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องซึ่งรวมถึงกำรใช้เทคโนโลยี
ในเนื้อหำกำรสอน 

ตัวชี้วัดที่ 4  กำรจัดกิจกรรมด้วยควำมยืดหยุ่นและควำมสนใจ เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำ
กำรร่วมกับกำรใช้กำรคิดเชิงค ำนวณ เปิดโอกำสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้ำงสรรค์ 

ตัวชี้วัดที่ 5  ยอมรับว่ำกำรใช้คอมพิวเตอร์และสังคมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่ำงไร เพื่อสร้ำงโอกำส ควำมไม่เท่ำ
เทียม ควำมรับผิดชอบและภัยคุกคำมต่อบุคคลและองค์กร 
 

มำตรฐำนที่ 2 กำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรคิดเชิงค ำนวณ 
นักเรียนและครูทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรเป็นนักคิดและผู้น ำ ครูใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) โดยมีแบบแผนท่ีชัดเจน ส่งเสริมและเปิดโอกำสในกำรคิดเชิงค ำนวณในห้องเรียนแบบรวมและมีควำม
หลำกหลำย สร้ำงกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองและควำมมั่นใจ ในกำรใช้งำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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ตอบสนองควำมต้องกำรและจุดแข็งของนักเรียนท่ีแตกต่ำงกัน แก้ปัญหำอคติในกำรโต้ตอบ กำรออกแบบและกำร
พัฒนำ โดยมีตัวชี้วัด 5 ข้อ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 สร้ำงควำมมั่นใจ กำรแสดงควำมสำมำรถและกำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้กับนักเรียน
ทุกคน โดยระบุในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หรือค ำอธิบำยรำยวิชำ สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2 สร้ำงและด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียน เน้นมุมมองด้ำน
จริยธรรม สังคมและควำมหลำกหลำยในกำรรับรู้ของนักเรียน กำรคิดเชิงค ำนวณโดยเน้นควำมส ำเร็จในกำร
ประมวลผลหรือกำรสร้ำงแบบจ ำลองท่ีหลำกหลำย 

ตัวชี้วัดที่ 3 ครูเลือกวิธีกำรสอนท่ีช่วยส่งเสริมกำรใช้กำรคิดเชิงค ำนวณหรือเครื่องมือแบบครบวงจร บน
พื้นฐำนควำมเท่ำเทียม 

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรประเมินและจัดกำรในห้องเรียนเพื่อผลักดันกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ตัวชี้วัดที ่5 กำรส่ือสำรกับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับผลกระทบของกำรสอนกำรคิดเชิงค ำนวณ

และบทบำทท่ีหลำกหลำยตลอดจนควำมจ ำเป็นส ำหรับนักเรียนทุกคนท่ีต้องเรียนรู้กำรคิดเชิงค ำนวณ 
มำตรฐำนที่ 3 กำรท ำงำนร่วมกัน 
กำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อรวมมุมมองท่ีหลำกหลำยและทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้บน

บริบทของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน เป็นกำรพัฒนำโอกำสกำรเรียนรู้ของนักเรียนและสร้ำงทักษะกำร
ท ำงำนร่วมกัน ครูท ำงำนร่วมกันเพื่อเลือกเครื่องมือและออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรท ำงำนร่วมกัน 
โดยมีตัวชี้วัด 3 ข้อ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน กำรก ำหนดวิธีกำรแก้ปัญหำโดยใช้กำรคิดเชิงค ำนวณ 
วิธีกำรให้และรับข้อเสนอแนะในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

ตัวชี้วัดที่ 2  กำรใช้กลยุทธ์กำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนร่วมกันของนักเรียนในกำร
คิดเชิงค ำนวณ รวมถึงกำรท ำงำนเป็นทีม กำรกระจำยภำระงำนท่ีเท่ำเทียมและกำรจัดกำรด ำเนินโครงงำน 

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรวำงแผนร่วมกับครูคนอื่นๆ เพื่อสร้ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีข้ำมสำขำวิชำ เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจของนักเรียนเกี่ยวกับกำรคิดเชิงค ำนวณและกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในบริบทใหม่ 

มำตรฐำนที ่4 ควำมคดิสรำ้งสรรค์และกำรออกแบบกำรเรยีนรู้ 
ทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณช่วยให้นักเรียนสำมำรถสร้ำงช้ินงำนได้ ครูต้องตระหนักดีว่ำกำรออกแบบและ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์สำมำรถกระตุ้นควำมคิด กำรท ำงำนจะสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน กำรจัด
สภำพแวดล้อมท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้นักเรียน กำรสร้ำงทักษะและควำมมั่นใจในกำรใช้คอมพิวเตอร์
และเครื่องมือกำรทดลองในรูปแบบท่ีสะท้อนควำมสนใจและประสบกำรณ์ โดยมีตัวช้ีวัด 4 ข้อ ดังนี้ 

ตวัชีว้ดัที่ 1 กำรออกแบบกิจกรรมกำรคิดเชิงค ำนวณท่ีสำมำรถวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุน
กำรแก้ปัญหำและกำรเรียนรู้ในด้ำนเนื้อหำอื่น ๆ 

ตวัชีว้ดัที่ 2 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหำโดยค ำนึงถึงข้อจ ำกัดทำงเทคนิคและบริบทของนักเรียน 
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ตวัชีว้ดัที่ 3 กำรช้ีแนะให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของมุมมองท่ีหลำกหลำย กำรท ำกำรทดลอง กำร
ออกแบบ กำรพัฒนำส่ิงประดิษฐ์ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและใช้งำนได้อย่ำงกว้ำงขวำง 

ตวัชีว้ดัที่ 4  กำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกำรคิดเชิงค ำนวณท่ีเห็นคุณค่ำและสนับสนุน
มุมมองท่ีหลำกหลำยของนักเรียนต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์กำรมีส่วนร่วม มีควำมสุขและควำมสนุกสนำน 

มำตรฐำนที ่5 กำรเปน็ผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอนคดิเชงิค ำนวณ 
ครูเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้โดยบูรณำกำรกำรคิดเชิงค ำนวณในห้องเรียนกับเนื้อหำท่ีจัด

กิจกรรมกำรเรียรู้ เพรำะกำรคิดเชิงค ำนวณเป็นทักษะพื้นฐำน ผู้สอนจึงพัฒนำควำมสำมำรถของนักเรียนทุกคนใน
กำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้กำรคิดเชิงค ำนวณในสภำพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน โดยมีตัวชี้วัด 
4 ข้อ ดังนี้ 

ตวัชีว้ดัที่ 1 กำรประเมนิและใช้หลักสูตรและกำรสอนกำรคิดเชิงค ำนวณ โดยประเมินทรัพยำกรและ
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียนทุกคน 

ตวัชีว้ดัที่ 2 กำรเปิดโอกำสให้นักเรียนในกำรเลือกศึกษำกำรทดลอง กำรท ำโครงงำนโดยใช้กำรคิดเชิง
ค ำนวณ 

ตวัชีว้ดัที่ 3 กำรใช้วิธีกำรสอนท่ีหลำกหลำยเพื่อช่วยนักเรียนในรูปแบบท่ีสำมำรถแสดงเป็นขั้นตอนหรือ
อัลกอริทึม 

ตวัชีว้ดัที่ 4 กำรก ำหนดเกณฑ์ส ำหรับกำรประเมินกำรคิดเชิงค ำนวณและกำรเรียนรู้ เนื้อหำท่ีใช้กำร
ประเมินแบบทำงเลือกท่ีหลำกหลำยเพื่อให้นักเรียนแสดงควำมเข้ำใจ แบบฝึกหัดและแนวคิดท่ีเหมำะสมกับวัย 
 

2.4 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
      ในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

วิทยำศำสตร์ โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้รูปแบบท่ีพัฒนำขึ้น
ร่วมกับกำรด ำเนินกิจกรรมของโรงเรียนท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงและพัฒนำศักยภำพของนักเรียนได้อย่ำงเต็มท่ี โดย
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ นอกเหนือจำกในรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STEM plus R แล้ว กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพิ่มเติมดังแสดงในแผนภำพ 
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แผนภำพ กระบวนกำรพฒันำนกัเรยีนหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน 
 

3.  ผลกำรด ำเนนิกำร 

จำกผลกำรศึกษำและพัฒนำจัดกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STEM plus R เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์
เข้มข้นให้มีกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ได้ผลกำรด ำเนินกำรเป็นดังนี้ 

 
3.1 ด้ำนเปำ้หมำยและตวัชีว้ดักำรพฒันำหอ้งเรยีนวทิยำศำสตรเ์ขม้ขน้ 
     ควำมคิดเห็นของครูผู้สอนต่อด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น พบว่ำ 

ครูผู้สอนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นอยู่ในระดับมำก  เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1. กำรก ำหนดสมรรถนะ
ส ำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และกำรเขียนครอบคลุมทุกกลุ่มสำระฯ  2. มีกำร
ก ำหนดเนื้อหำสำระและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย  และ 3. มีกำรออกแบบรำยวิชำพื้นฐำน เพื่อ
พัฒนำนักเรียนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลำงสถำน ศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 อย่ำงครบถ้วน และด้ำนท่ีมีระดับควำมเห็นน้อยท่ีสุด ได้แก่ ควำมพร้อมของโรงเรียนด้ำนส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์  
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   ควำมคิดเห็นของนักเรียนต่อด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  พบว่ำ 
นักเรียนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอยู่ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีนักเรียนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1. โรงเรียนมีควำมพร้อมในด้ำนอำคำร สถำนท่ี 
สภำพแวดล้อม 2. โรงเรียนมีควำมพร้อมด้ำนครูและบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ เหมำะสม เพียงพอ และ    3.นักเรียนได้
รับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ จุดหมำย สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และด้ำนท่ีนักเรียนเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด คือ 
ควำมพร้อมด้ำนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ICT  
    ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น 

พบว่ำ ผู้ปกครองนักเรียนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรสร้ำงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  มำก เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1.โรงเรียนมีควำม

พร้อมด้ำนอำคำร สถำนท่ี สภำพแวดล้อม 2.หลักสูตรของโรงเรียนสำมำรถพัฒนำนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ และ 3. โรงเรียนมีควำมพร้อมด้ำนครูและบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ เหมำะสม 

เพียงพอและกำรไม่เก็บค่ำเล่ำเรียนเพิ่มเติมเหมือนกับโรงเรียนอื่น ๆ และด้ำนท่ีผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับ

น้อยท่ีสุด คือ ควำมพร้อมด้ำนส่ือ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือ ICT และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนของโรงเรียน 

3.2 ด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  
     เมื่อส ำรวจควำมคิดเห็นของครูผู้สอนต่อด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น พบว่ำ ครูผู้สอนมี

ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น อยู่ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ 
ด้ำนท่ีครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง ควำม
จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์และยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย 2. นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี และ 3. นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต และด้ำนท่ีครูผู้สอนเห็นด้วยในระดับน้อยท่ีสุด คือ นักเรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษส่ือสำรในชีวิตประจ ำวัน  

   ควำมคิดเห็นของนักเรียนด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น พบว่ำ นักเรียนมีควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น  อยู่ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ี
นักเรียนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1.นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 2.นักเรียนมีจิตสำธำรณะ    รัก
และเอื้ออำทรในเพื่อนมนุษย์  3.นักเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เรื่อง  จงรักภักดีต่อชำติ  ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย และด้ำนท่ีนักเรียนเห็นด้วยในระดับ น้อยท่ีสุด คือ นักเรียน
สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษส่ือสำรในชีวิตประจ ำวัน  

   ควำมคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น พบว่ำ ผู้ปกครอง
นักเรียนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับด้ำนผลผลิตห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น อยู่ในระดับ มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ด้ำน พบว่ำ ด้ำนท่ีผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับมำกท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1.นักเรียนใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร 
2.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เรื่อง จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบ
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ประชำธิปไตย 3.นักเรียนมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต และด้ำนท่ีผู้ปกครองนักเรียนเห็นด้วยในระดับ น้อยท่ีสุด คือ 
นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษส่ือสำรในชีวิตประจ ำวัน 

 
3.3 ผลตอ่สถำนศกึษำ 
    ผลกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ STEM plus R ซึ่งเป็นรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีได้จำกกำรสังเครำะห์ส่งผลให้กำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้วิชำวิทยำศำสตร์ของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน มีประสิทธิภำพขึ้น ดังนี้ 

1. นักเรียนเกิดกำรคิดและกำรท ำงำนท่ีเป็นกระบวนกำร ท้ังนี้นักเรียนได้รับกำรฝึกฝน โดยใช้
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ มีควำมฉลำดเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและค้นคว้ำหำค ำตอบ จำกภำระงำนท่ีนักเรียนได้รับ
มอบหมำยจำกครู  

2. กำรเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี ครูเป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลน ำเอำวิทยำกำรทำงวิทยำศำสตร์
และศำสตร์อื่น ๆ มำประยุกต์ใช้ตำมควำมต้องกำรเรียนรู้ 

3.   กำรท ำงำนเป็นทีม นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรท ำงำนท่ีได้รับ 
4. กำรเป็นนักคิด นักเรียนเกิดวิธีกำรค้นหำค ำตอบด้วยกำรกล่ันกรองควำมคิดท่ีหลำกหลำยโดยครูท ำ

หน้ำท่ีสอนและจัดประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำทักษะให้นักเรียนรู้จักกำรประยุกต์ใช้ในกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 
5. นักอ่ำน นักวิจัย นักเรียนเกิดทักษะท่ีมีควำมส ำคัญท่ีสำมำรถน ำข้อมูลไปแก้ปัญหำต่ำง ๆ ทำง

วิทยำศำสตร์ นักเรียนได้กำรเรียนรู้จำกกำรอ่ำน กำรตีควำมจำกเรื่องท่ีอ่ำนได้อย่ำงเข้ำใจ ท ำให้สำมำรถค้นคิดหำ
ค ำตอบจำกกำรทดลองได้อย่ำงถูกต้อง ลดระยะเวลำในกำรเรียนรู้  นักเรียนสำมำร ถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน  ตลอดจนน ำควำมรู้ไปต่อยอดในอำชีพ (น ำองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ไปใช้ประโยชน์) สำมำรถ
มองเห็นเป็นอำชีพ วิทยำศำสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน นักเรียนเข้ำใจว่ำกำรเรียนวิทยำศำสตร์ท ำให้นักเรียนเป็น
คนมีเหตุผล 

6. นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้เชิงวิศวกรรมน ำควำมรู้มำออกแบบวิธีกำรหรือกระบวนกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรหรือแก้ปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน  
 

4.  ปัจจยัควำมส ำเรจ็ 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้ท่ีได้จำกควำม
ร่วมมือของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และสังเครำะห์เป็นรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ 
STEM plus R เป็นกำรปลูกควำมเป็นนักวิทยำศำสตร์ท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม เข้ำใจปรำกฏกำรณ์ทำง
วิทยำศำสตร์และคุณธรรมไปพร้อม ๆ กับกำรเรียนวิทยำศำสตร์ นักเรียนเข้ำใจจุดหมำยของกำรเรียนวิทยำศำสตร์  
สำมำรถพัฒนำต่อยอดไปสู่กำรปฏิบัติลงสู่วิถีชีวิตของนักเรียนได้ต้องท ำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลำกหลำย ซึ่งโรงเรียนต้องพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกำรท ำกิจกรรมท่ีเน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ  
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4.1 ด้ำนนักเรียน ได้เรียนรู้แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อม แนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนตนเองให้มีควำม
พร้อมในกำรเรียนวิทยำศำสตร์และสำมำรถน ำไปใช้ชีวิตจริงได้ นักเรียนมีกำรคิดเป็นระบบมำกขึ้นท้ังนี้เป็นเพรำะมี
กำรจัดรำยวิชำท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียนให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ขึ้นเองผ่ำนกำรแนะน ำโดยครูผู้สอน ได้แก่
วิชำ IS ท่ีจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ โดยจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทีมผู้สอน (Team 
teaching) ซึ่งเป็นรูปแบบกำรสอนเฉพำะของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน 

4.2 ด้ำนครูผู้สอน มีบทบำทในกำรออกแบบจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์
เข้มข้นโดยกำรใช้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STEM plus R และสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น 
ควำมสนใจให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นเกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริงจะช่วยสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้แก่นักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ ท่ีคงทนนักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้จริง  

4.3 ด้ำนโรงเรียน ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นโดย
กำรนิเทศติดตำมกำรปรับปรุงห้องเรียนวิทยำศำสตร์ กำรน ำเทคโนโลยี AR มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำร
ฝึกปฏิบัติกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำรระดับมหำวิทยำลัย กำรศึกษำดูงำนเพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับนักเรียน 
นอกจำกนี้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ยังได้พัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STEM plus R ใน
บริบทของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนกับนักเรียนในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์ห้องอื่น ๆ  เพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  

5. แนวทำงกำรพัฒนำให้ยั่งยืน 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนตนเองในกำรเรียนวิทยำศำสตร์และสำมำรถน ำไปใช้ ชีวิตจริงได้ ครูผู้สอนใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ได้น ำรูปแบบจัดกำรเรียนรู้แบบ STEM PLUS R และใช้แหล่งเรียนรู้หรือ
ประสบกำรณ์ของครูและนักเรียนเป็นเครื่องมือในกำรกระตุ้นควำมสนใจให้เกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริงให้เกิด
กำรพัฒนำท่ียั่งยืนด้วยวิธีกำรต่อไปนี้ 

5.1 กำรบูรณำกำรสหวิทยำกำร (Interdisciplinarity) และเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม (holistic) ระหว่ำง
วิชำวิทยำศำสตร์และกำรเรียนรู้ร่วมกับวิธีอื่น ตอลดจนประสบกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริงของนักเรียน ให้บูรณำกำร
กลำยเป็นเนื้อเดียวกับหลักสูตรวิชำวิทยำศำสตร์ท้ังหมด  

5.2 กำรส่งเสริมกำรคิดอย่ำงมีอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ (Critical thinking and Problem 
solving) โดยปรับปรุงรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ STEM plus R ให้มีควำมทันสมัยและเหมำะสมกับ
สภำพกำรเรียนรู้ในอนำคต ซึ่งจะท ำให้นักเรียนเกิดควำมเช่ือมั่นในกำรเผชิญต่อสภำวะท่ียำกต่อกำรตัดสินใจและ
ประเด็นท่ีท้ำทำยต่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

5.3 กำรใช้พหุวิธี (Multi - Method) โดยครูและนักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรท่ีหลำยอย่ำง เช่น กำร
ใช้ถ้อยค ำสนทนำแลกเปล่ียนอภิปรำยรับฟังควำมคิดเห็น กำรน ำศำสตร์อื่น ๆ อำทิ ศิลปะ กำรแสดงละคร กำร
โต้วำที ประสบกำรณ์ มำบูรณำกำรกับกำรใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ร่วมกันจะท ำให้เกิดรูปแบบของ
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กระบวนกำรต่ำง ๆ ข้ึนมำใหม่นอกเหนือจำกกำร STEM plus R  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ควรจะมีกำรปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปในลักษณะครูและนักเรียนวำงแผนกำรเรียนรู้และท ำงำนด้วยกันเพื่อให้
เกิดควำมรู้และร่วมกันปฏิบัติจริงในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 

5.4 กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (Participatory Decision-Making) นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
ว่ำพวกเขำจะเรียนรู้ด้วยวิธีกำรอย่ำงไรในบริบทของกำรรับรู้ของตัวเอง ท้ังนี้ครูและนักเรียนมีข้อตกลงร่วมกันใน
กระบวนกำรเรียน กำรท ำงำน และกำรวัดประเมินผล เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและมองเห็นเป้ำหมำยของกำรเรียน
ร่วมกัน 

5.5 ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้ (Applicability) ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ท่ีครูจัดให้นักเรียน ควร
บูรณำกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวันและสถำนกำรณ์ในอำชีพในปัจจุบัน สู่อนำคต กำรเข้ำใจใน
กำรเป็นพัฒนำนวัตกรรม นอกเหนือจำกกำรเป็นผู้ใช้นวัตกรรม เปล่ียนจำกกำรเป็นผู้สร้ำงส่ิงประดิษฐ์เป็นผู้น ำ
ส่ิงประดิษฐ์มำศึกษำและต่อยอดสู่กำรเป็นนวัตกรรมท่ีสะท้อนผลจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

5.6 ควำมสอดคล้องกับท้องถิ่น (local relevance) น ำเสนอประเด็นกำรเรียนรู้ท้ังในระดับท้องถิ่นและ
ระดับโลก และใช้ภำษำท่ีนักเรียนเข้ำใจง่ำยและใช้ในชีวิตจริง ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับกำรพัฒนำท่ียั่งยืนเมื่อ
น ำเสนอในภำษำท่ีต่ำงกันควรระวังในกำรใช้ถ้อยค ำ  

6. กำรเปน็ตน้แบบใหก้บัหนว่ยงำนอืน่/กำรขยำยผล และ/หรอืรำงวลัทีไ่ดร้ับ 

กำรพัฒนำห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้น โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

แบบ STEM plus R ท ำให้นักเรียนและครูเกิดกำรเรียนรู้ท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยครูมีกำรปรับเปล่ียน

กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับสภำพกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์

เข้มข้นเกิดทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์และมีทัศนคติ

ท่ีดีต่อกำรเรียนวิทยำศำสตร์ จนสำมำรถน ำไปขยำยผลในกำรน ำเสนอควำมรู้ให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษำในเขต

ท่ีบริกำรได้ เช่น โรงเรียนประถมฐำนบินก ำแพงแสน โรงเรียนวัดโพธิ์งำมโรงเรียนวัดทะเลบก โรงเรียนอนุบำล

ก ำแพงแสน  โรงเรียนวัดบ่อน้ ำจืด โรงเรียนวัดสระพัง เป็นต้น และนักเรียนห้องเรียนวิทยำศำสตร์เข้มข้นยังได้เข้ำ

ร่วมกำรแข่งขันกิจกรรมทักษะทำงวิชำกำรกับหน่วยงำนของท้ังภำครัฐและเอกชน เช่น กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร

ทำงด้ำนเคมี ชีววิทยำ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
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7. ภำคผนวก 

ควำมส ำเร็จในปีกำรศึกษำ 2564 

 1. นักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันโครงกำร Asia Herb in Space (AHiS) จัดโดยส ำนักพัฒนำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ  สวทช. 

1.นำยสรวิทญ์  ทองดอนอ่ ำ    ม.5/3 

2.นำยศิริชัย  ใจบุญ             ม.5/3 

3.นำยพัฒนภูมิ  ทองเช้ือ       ม.5/3 

2. บุคลำกรครู กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ฯ อ.มยุรัตน์ ต้ังวิชัย น ำเสนอผลงำนและนวัตกรรมทำงวิชำกำร

(สคบศ.วิชำกำร) ครั้งท่ี 2  ระหว่ำงวันท่ี 21-22 มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 จัดโดยสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุ

คลกรทำงกำรศึกษำ  
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3. นักเรียนเข้ำศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยในสำขำวิทยำศำสตร์มำกขึ้น 

ท่ี ช่ือ - สกุล นักเรียน ช้ัน คณะท่ีศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยท่ีศึกษำต่อ 
1 นำยกิตตินันท์  สงพรมทิพย์ 6/1 วิศวกรรมศำสตร์ 

วิศวกรรมเคมี 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

2 นำยศิริชัย  ใจบุญ 6/1 วิศวกรรมศำสตร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล 

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

3 นำยสุริยพงศ์  สระทองพูน 6/1 วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

4 นำยอำนนท์  พลลุน 6/1 วิศวกรรมศำสตร์  
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

5 นำงสำวนรำวดี  อนุรักษ์สกุล 6/1 วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

6 นำงสำวเบญจมำศ  ผำพรหมมำ 6/1 วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

7 นำงสำวมนัสวี  เจริญวงศ์วัฒนำ 6/1 วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

8 นำงสำวมนัสวี  ตันสงวน 6/1 วิศวกรรมศำสตร์ 
วิศวกรรมเคมี 

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

9 นำงสำววนำร ี รำมจุล 6/1 วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

10 นำยธีรภัทร  รื่นนุสำร 6/2 วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 

11 นำงสำวกัญญำรัตน ์ ดอนจ๋ิวไพร 6/2 วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
วิทยำศำสตร์
เครื่องส ำอำงค์ 

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

12 นำงสำวธิดำวรรณ  ค ำวัติ 6/2 วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

13 นำงสำวบุณฑริกำ  ปำนค ำรำม 6/2 วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุร ี
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ท่ี ช่ือ - สกุล นักเรียน ช้ัน คณะท่ีศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยท่ีศึกษำต่อ 
14 นำงสำวมำนิตำ  จิระสกุลไทย 6/2 วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
เคมีเวชส ำอำงค์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 

15 นำงสำวศุภนิดำ  สุดำทิพย์ 6/2 วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

16 นำงสำวอัฏฐมี  เสรีรัตนเกียรติ 6/2 ประมง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
17 นำงสำวมนทิรำลัย  แซ่ล้ิม 6/2 วิทยำศำสตร์  

 
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

18 นำยธนพล  สำยรวมญำติ 6/3 วิศวกรรมศำสตร์ 
วิศวโยธำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

19 นำงสำวขวัญทิชำ  นิธิธนำสันติ 6/3 วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 
20 นำงสำวจิดำภำ  สำเสน 6/3 วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 

21 นำงสำวจุฑำภรณ์  อิ่มจันทร์ 6/3 วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 

22 นำงสำวจุฬำลักษณ์  ทองเช้ือ 6/3 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิศวกรรมศำสตร์ 
 

23 นำงสำวบุญญำรัตน ์ ค ำเรือน 6/3 วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 

24 นำงสำวบุญฑริก  ถั่วทอง 6/3 วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 

25 นำงสำวชนิตำ  คุ้มพุ่ม 6/3 สหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
26 นำงสำวศศิมำพร  ส่งบุญ 6/3 สหเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
27 นำงสำวนฤภร  เส็งดอนไพร 6/3 ดิจิทัลมิเดียและศิลปะ

ภำพยนตร์ 
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

28 นำงสำววำสนำ  มณีวงษ์ 6/3 ดิจิทัลมิเดียและศิลปะ
ภำพยนตร์ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

29 นำงสำวแสงดำว  ล้ ำเลิศ 6/3 พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยคริสเตียน 
30 นำยภำนุพงศ์  แก้วค ำดี 6/4 วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
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ท่ี ช่ือ - สกุล นักเรียน ช้ัน คณะท่ีศึกษำต่อ มหำวิทยำลัยท่ีศึกษำต่อ 
31 นำงสำวนลินดำ  เครือวัลย์ 6/4 วิศวกรรมศำสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

32 นำงสำวศศิชำ  เกิดสมบูรณ์ 6/4 วิศวกรรมศำสตร์ 
วิศวกรรมเครื่องกล 

มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

33 นำยภำนุวัฒน ์ แก้วค ำดี 6/5 วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

34 นำยนรบดี  ไชยกิจ 6/5 เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
35 นำงสำวจิตรทิวำ  เช้ือแก้ว 6/5 วิศวกรรมศำสตร์ 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

36 นำงสำวนฤภร  บุญสม 6/5 พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุร ี

37 นำงสำวสุธำรินี  ภักดี 6/5 วิศวกรรมศำสตร์ 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

38 นำงสำวกนกกำญจน ์ ทอง
เหมือน 

6/5 วิศวกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

39 นำงสำวเจนจิรำ  มีเนตรทิพย์ 6/5 วิศวกรรมศำสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ภำคผนวก 

 
 เครื่องมือกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ / ค่ำเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

 ประกำศโรงเรียน ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 ประกำศกำรตั้งค่ำเป้ำหมำยส ำหรับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 บันทึกกำรเห็นชอบค่ำเป้ำหมำยของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

   โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  ปีกำรศึกษำ 2564 

 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบระบบประกันคุณภำพและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   

   ปีกำรศึกษำ 2564 
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เครือ่งมอืกำรประเมนิผลและตรวจสอบคณุภำพภำยในของสถำนศกึษำ 

ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ปกีำรศกึษำ 2564 

โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน   

อ ำเภอก ำแพงแสน   จงัหวดันครปฐม 

ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำนครปฐม 

 

มำตรฐำนท่ี ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1 .1  ผล สัมฤทธิ์ ท ำ ง
วิชำกำรของผู้เรียน 
 

1) มีควำมสำมำรถใน
กำรอ่ำน กำรเขียน  
กำรส่ือสำรและ 
กำรคิดค ำนวณ 
 
 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 92.52 

-สรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
ในกำร อ่ำนกำรเขียน กำรส่ือสำร 
และกำรคิดค ำนวณ ม.1- ม.6 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน 
 

2) มีควำมสำมำรถ 
ในกำรคิดวิเครำะห์  
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็น  
และแก้ปัญหำ 
 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 95.74 

- สรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียน
ควำม   คิดเห็น และแก้ปัญหำของ
นักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน 
 

3) มีควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงนวัตกรรม 
 
 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 97.26 

- สรุปผลกำรประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียน
ควำม   คิดเห็น และแก้ปัญหำของ
นักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6 
-สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนข้อ 1-5 
- ปพ. 5 
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
กำรน ำเสนอ IS 
- รำยงำนโครงงำน IS 
- ช้ินงำนผลงำนส่ิงประดิษฐ์ 
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มำตรฐำนท่ี ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน 
 

4) มีควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร 
 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 98.71 

- สรุปผลกำรประเมินทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 
 
 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน 
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 65.90 

- แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

- ผลกำรเรียนจำกโปรแกรม SGS 
ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
- ผลกำรเรียนจำกโปรแกรม SGS 
ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน 
 

6) มีควำมรู้ ทักษะ
พื้นฐำน และเจตคติท่ีดี
ต่องำนอำชีพ 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 94.18 

- สรุปผลกำรประเมินผู้เรียนมี
ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ี
ดีต่องำนอำชีพ  
- สรุปข้อมูลนักเรียนท่ีศึกษำต่อและ
ไม่ได้ศึกษำต่อ หลังจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับ (ม.3)  

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

1) กำรมีคุณลักษณะ
และค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 99.78 

- สรุปผลกำรประเมินผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 
-โครงงำนคุณธรรม 
-กิจกรรมห้องเรียนสีขำว 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

2) ควำมภูมิใจใน
ท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 95.75 

- สรุปผลกำรประเมินผู้เรียนมีควำม
ภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 
-กิจกรรมโครงกำรวันส ำคัญต่ำงๆ 
-กิจกรรมทำงศำสนำ 
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มำตรฐำนท่ี ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 
 

3) กำรยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 100 

-สรุปผลกำรประเมินผู้เรียนมีกำร
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 
-กิจกรรม To Number One 
-กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 

มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 

4) สุขภำวะทำง
ร่ำงกำย และจิตสังคม 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 98.79 

-สรุปผลกำรประเมินผู้เรียนมีสุข
ภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 
- แบบรำยงำนผลกำรกำรประเมิน
สมรรถภำพทำงกำยของนักเรียน ม.
1 - ม.6 
-สรุปแบบรำยงำนผลกำรกำร
ประเมินสมรรถภำพทำงกำยของ
นักเรียน ม.1 - ม.6 
- รำยงำนสรุป SDQ 1/2564 
- รำยงำนสรุป SDQ 2/2564 
- รำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำนระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 

มำตรฐำนท่ี 2  
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 
 
 

2.1 มีเป้ำหมำย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 97 

-สรุปผลกำรประเมินโรงเรียนมี
เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน จำก
ผู้เกี่ยวข้อง 
- เอกสำรและข้อมูลประกอบ 
กำรจัดท ำแผนแผนพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำ 
- แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
- แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ 
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มำตรฐำนท่ี ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
มำตรฐำนท่ี 2  
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 
 

2.2 มีระบบบริหำร
จัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 95.63 

-สรุปผลกำรประเมินโรงเรียนมี
ระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ จำกผู้เกี่ยวข้อง 
- สรุปแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
ในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  
- แบบบันทึกกำรเย่ียมบ้ำนนักเรียน  
- ผลกำรประเมิน SDQ  
- ผลกำรประเมินกำรนิเทศกำรสอน  
- เอกสำรข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของโรงเรียนตำม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2561  
- มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
- แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
- ค ำส่ังแต่งต้ังกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน  
- สรุปผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน  
- รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  
- แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2564-2565 
-รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน โครงกำร งำน กิจกรรม
ทุกฝ่ำย  

มำตรฐำนท่ี 2  
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 
 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำ
วิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 95.33 

-สรุปผลกำรประเมินโรงเรียนมี กำร
ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย จำกผู้เกี่ยวข้อง 
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มำตรฐำนท่ี ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนแผนงำน 
โครงกำรด้ำนวิชำกำร  
- เอกสำรหลักสูตรสถำนศึกษำ  
- แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของทุกกลุ่มสำระฯ  
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน  
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
คุณธรรมและจริยธรรม  
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
ของฝ่ำยแนะแนว 

มำตรฐำนท่ี 2  
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 
 

2.4 พัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 95.55 

-สรุปผลกำรประเมินโรงเรียนมี กำร 
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำชีพ    จำก
ผู้เกี่ยวข้อง 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรด้ำนพัฒนำคร ูบุคลำกร  
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
- รำยงำนกำรเข้ำรับกำรอบรม
สัมมนำ ศึกษำดูงำน  
- บันทึกกำรประชุมกลุ่มสำระฯ  
- กำรประชุมหัวหน้ำระดับช้ันและ
กำรประชุมครูในแต่ละระดับช้ัน  
- ข้อมูลกำรพัฒนำครูท่ีขอมีขอ
เล่ือนวิทยฐำนะ 
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มำตรฐำนท่ี ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
- ข้อมูลกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงอำชีพ PLC 
- ข้อมูลสรุปผลกำรนิเทศกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนท่ี 2  
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 
 

2.5 จัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 96.44 

-สรุปผลกำรประเมินโรงเรียนมี กำร 
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ จำกผู้เกี่ยวข้อง 
- แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
- สำรสนเทศของโรงเรียน  
ด้ำนอำคำรสถำนท่ี แหล่งเรียนรู้ 
ส่ือ อุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำง ๆ  
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำรท่ี
เกี่ยวกับกำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
- รำยงำนกำรปฏิบัติงำนซ่อมบ ำรุง
ของฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี  
- แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ครูและนักเรียนท่ีมีต่อส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  
- แบบประเมินแหล่งเรียนรู้  

มำตรฐำนท่ี 2  
กระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 
 

2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 96.46 

-สรุปผลกำรประเมินโรงเรียนมี กำร 
จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้  จำกผู้เกี่ยวข้อง 
- แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
- ข้อมูลสำรสนเทศทุกด้ำน  
- โปรแกรมบริหำรจัดกำรใน 
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มำตรฐำนท่ี ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
แต่ละฝ่ำย/แผนก  
- ข้อมูลจำกกำรศึกษำและ
สัมภำษณ์กำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรแต่ละระดับกำรศึกษำ  
- บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรภำยใน  
- รำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ท่ีเกี่ยวกับกำรจัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนท่ี 3 
กระบวนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 100 

-สรุปผลกำรประเมิน    ครูมีกำร 

จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด

และปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ชี วิ ต ไ ด้  จ ำ ก

ผู้เกี่ยวข้อง 

- หลักสูตรสถำนศึกษำ  

- กำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

- บันทึกกำรประชุม PLC  

- งำนวิจัยในช้ันเรียน 

- กำรน ำเสนอผลงำนนักเรียนท่ีเกิด

จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

รำยวิชำกำรศึกษำค้นคว้ำด้วย

ตนเอง (Independent: IS) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

มำตรฐำนท่ี 3 
กระบวนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำร
เรียนรู ้

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 

-สรุปผลกำรประเมิน ครูมีกำรใช้ส่ือ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่ง
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มำตรฐำนท่ี ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 95.40 

เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้  จำก

ผู้เกี่ยวข้อง 

- กำรตรวจแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

- ผลงำนนักเรียน  

- รำยงำนกำรพัฒนำและกำรใช้ส่ือ

กำรสอน ของครูทุกกลุ่มสำระกำร

เรียนรู ้

มำตรฐำนท่ี 3 
กระบวนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.3  มีกำรบริหำร
จัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 96.80 

-สรุปผลกำรประเมิน โรงเรียนมีกำร

บริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก จำก

ผู้เกี่ยวข้อง 

- สรุปกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน 

- บันทึกหลังกำรสอน 

- แบบบันทึกกำรนิเทศกำรสอน  

- รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ของครู ผู้สอน (Self-Assessment 

Report: SAR)  

- บันทึกกำรประชุม PLC 

มำตรฐำนท่ี 3 
กระบวนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.4  ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบและน ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 100 

-สรุปผลกำรประเมิน โรงเรียนมีกำร

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำง

เป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำ

ผู้เรียน  จำกผู้เกี่ยวข้อง 

- กำรตรวจแผนจัดกำรเรียนรู้ และ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

- กำรวิเครำะห์ผู้เรียน 

เป็นรำยบุคคล 
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มำตรฐำนท่ี ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ หลักฐำน/ร่องรอย 
- แบบบันทึกกำรนิเทศกำรสอน  

- เครื่ องมือกำรวัด  ประเมินผล

ผู้เรียน  

- ช้ินงำน ผลงำนนักเรียน 
มำตรฐำนท่ี 3 
กระบวนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอน 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

3.5  มีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

 ยอดเยี่ยม (5) 
 ดีเลิศ (4) 
 ดี (3) 
 ปำนกลำง (2) 
 ก ำลังพัฒนำ (1) 
ร้อยละ 100 

- สรุปผลกำรประเมิน  ครูมีกำร

แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล

ส ะ ท้ อ น ก ลั บ เ พื่ อ พั ฒ น ำ แ ละ

ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้  จำก

ผู้เกี่ยวข้อง 

- สรุปกำรนิเทศกำรสอน  

- บันทึกกำรประชุมกลุ่มสำระฯ  

- บันทึกกำรประชุม PLC 

- สรุปงำนวิจัยในช้ันเรียน 

- ผลงำน/ช้ินงำนของนักเรียน  
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สรุปคำเปำหมำยและผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน   โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ปกำรศึกษำ 2564 

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

มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 
คำ่

เปำ้หมำย 

ผลกำร

ประเมนิ 

1.คุณภำพผู้เรียน 93 93.86 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผูเรียน  90 90.72 

 1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ   89.62 92.52 

 2)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย   

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ    

95 95.74 

 3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม      92 97.26 

 4) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     95 98.71 

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ        60.50 65.90 

 6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ       94 94.18 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  97 98.58 

 1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด      99.75 99.78 

 2) มีควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย     95 95.75 

 3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย      98 100 

 4) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม       96.50 98.79 

2. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  95 96.07 

2.1 มีเปำหมำย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน   97 97 

2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ      95.50 95.63 

2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เนนคุณภำพผูเรียนรอบดำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

และทุกกลุม เปำหมำย   

95 95.33 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรใหมีควำมเชี่ยวชำญทำงอำชีพ      95.15 95.55 

2.5 จัดสภำพแวดลอมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อตอกำรจัดกำรเรียนรูอย่ำงมีคุณภำพ    96 96.44 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนบัสนนุกำรบริหำรจดักำรและกำรจัดกำรเรียนรู้   96 96.46 
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มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน 
คำ่

เปำ้หมำย 

ผลกำร

ประเมนิ 

3. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนนผูเรียนเปนส ำคัญ 95 98.44 

3.1 จัดกำรเรียนรูผำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกตใชใน

ชีวิตได้         

95 100 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอกำรเรียนรู  93.50 95.40 

3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก    96 96.80 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยำงเปนระบบ และน ำผลมำพัฒนำผูเรียน   95 100 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนรู 

94.50 100 

 

เกณฑกำรตัดสนิคุณภำพของมำตรฐำนม ี5 ระดบั  

คำรอยละ ระดบัคณุภำพ 
นอยกวำรอยละ 60.00 ระดับก ำลังพัฒนำ 
รอยละ 60.00 – 69.99 ระดับปำนกลำง 

รอยละ 70.00 – 79.99 ระดับดี 
รอยละ 80.00 – 89.99 ระดับดีเลิศ 

รอยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 
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ค ำรบัรองผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศกึษำ ปกีำรศกึษำ 2564 

โรงเรยีนมธัยมฐำนบนิก ำแพงแสน 
___________________________ 

 

 ข้ำพเจ้ำ นำยณัฐภำคย์  พัฒนพิเชียร   ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน  ได้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ของโรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสน ซึ่งเป็นผลส ำเร็จจำกกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน 3 มำตรฐำน  

ผลกำรประเมินสรุปคุณภำพโดยรวมอยู่ในระดับ ยอดเยีย่ม แยกเป็นรำยมำตรฐำน ดังนี้ 
 มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภำพ ยอดเยีย่ม 
 มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 
 มำตรฐำนท่ี 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพ ยอดเยีย่ม 
 พิจำรณำแล้วกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรและโครงกำร/กิจกรรม 
พบว่ำ    มีกำรปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งสะท้อนภำพควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำในรอบปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ภำยใต้บริบทของสถำนศึกษำ จึงขอรับรองผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนมัธยมฐำนบินก ำแพงแสนและให้น ำผลแห่งกำรรับรองนี้ ไป
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป 
 

 
           ลงช่ือ 

 (นำยณัฐภำคย์  พัฒนพิเชียร  ) 
                                                                      ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 
 
   

 


