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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   

ตามที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ได้น าเสนอผลการประเมินตนเอง เพ่ือรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้ง 3 มาตรฐาน ซึ่งได้
สะท้อนภาพความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม  ครั้งที ่3 / 2563 เมื่อวันที ่5 เดือน  มิถุนายน พ.ศ.2563 

คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
2562 ฉบับนี้ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จของการบริหาร จัด
การศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพต่อไป 

 
 

                                                                               (นางปอร์วัน ไชยศิริ) 
                                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                                       วันที ่5  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ผู้จัดท า : ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 222/1 ต าบล คลองใหญ่ อ าเภอ คลองใหญ่ จังหวัด ตราด

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจ านวนนักเรียน 999 คน มีข้าราชการครู 
จ านวน 52 คน  ผู้บริหารจ านวน 1 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ  นายส าเนา  บุญมาก ด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยด าเนินงานด้านการ
สร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 และมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 
จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ครูมีความรู้

และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน สามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้จาก การพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน และใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของ
นักเรียนในห้องเรียน โรงเรียนมีความพร้อมทั้งในสาธารณูปโภค และอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี 
มีความพร้อมด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการ เรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาดเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงใช้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วน  ร่วม
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา มีความสามารถในการ ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มี
คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย วิถี
ชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100 นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี 

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน
และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ และด าเนินการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (OBECQA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารท าให้งานประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการ
ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ท าให้การบริหารงานของโรงเรียน
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน นอกจากนี้แล้วครูผู้สอนต้องมีการแสวงหาความรู้และน าเทคนิค นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีใหม่ๆมาสอน  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และ



ค 
 

ภาษาต่างประเทศที่สอง เพ่ือรองรับเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  มีความเข้าใจและสามารถประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบมีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์กตัญญู มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

โรงเรียนมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น คือ มีการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชา และอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ กิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ หรือมีความถนัดและความสนใจรวมถึงการซ่อมเสริมในสมรรถนะที่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีกระบวนการจัดการเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของโรงเรียน ด้วยระบบดูการแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จเชิงประจักษ์ 
และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร 
จุดเด่น 

  

 โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
และมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารเป็นแบบอย่างของความมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น ามีความสามารถใน
การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเหมาะสมมีการกระจายอ านาจสู่บุคลากร ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษามีการใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหาร และด าเนินการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (OBECQA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหาร  ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ส่งผลให้ครูมีความมุ่งมั่นอุทิศตนเพ่ือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้และน าเทคนิค นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ 
ๆมาสอน  มีการสอนแบบโครงงาน  ให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานด้วยตนเองโดยเน้นให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ และมี
ส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ มีความสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
      ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น มี

ประสบการณ์ตรงและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้พัฒนา
ตนเองและสามารถ ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และ จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับ สาระอ่ืนๆได้ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูได้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและการดูแลผู้เรียนร่วมกัน โดยให้เป็นรูปธรรมและมี
หลักฐานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 



ง 
 

พัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องและให้ชัดเจนยิ่งขึ้น งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ปรับปรุง และ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียนจึงส่งผลให้ท าการบ ารุงรักษาซ่อมแซมไม่สมบูรณ์
ตามความต้องการของโรงเรียนและครูประจ าห้องเรียนนั้น ควรส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม
สาระฯและการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯ ให้มากยิ่งขึ้น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ควรมีการจัด
กิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระอ่ืนๆได้ และครูควรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  

 
แนวทางในการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น โดยจัดท าและ
วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น  โดยมีกิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพ ระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน กิจกรรมการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนาโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งเสริมและพัฒนาครูทางด้านรู้ทางวิชาการ ตามความต้องการเพ่ือน า
ความรู้ ความสามารถมาพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมเปิดโลก
วิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูร่วมกันออกแบบจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระอ่ืนๆได้  โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯและการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯ 
ให้มากยิ่งขึ้น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้" 

 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น) 
 สถานศึกษามีที่ตั้งตามสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์และสังคม ควรให้ 
ความส าคัญต่อโครงการห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (International program; IP) เพ่ือพัฒนา และส่งเสริม 
ศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ ที่เน้นภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา ภาษาจีนและภาษาเวียดนาม 
สถานศึกษาควรบริหารจัดการวางแผนงาน/โครงการที่ดี จนน าไปสู่การปฏิบัติจริง นอกจากนี้ สถานศึกษาโดย
ผู้บริหารสถานศึกษามีผลงานดีเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมและผู้ปกครองนักเรียน 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากทุกภาคส่วน เช่น คณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ 
สมาคมการท่องเที่ยว สมาคมการค้าชายแดน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน และจาก 
องค์กรต่าง ๆ อีกหลายแห่ง สถานศึกษาได้รับความร่วมมือการประสานงานจากหน่วยงานที่ได้จัดท า MOU ไว้ 
อาทิเช่น กัมปงเซอเตียนไฮสคูล เกาะกงไฮสคูล ราชอาณาจักรกัมพูชา ทรานเวอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ มูลนิธิจี้หว่ากง 
ประเทศไต้หวัน 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี           
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับ             
การประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา              
(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน                   
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 
2562  ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้       ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 

 

                    ( นายส าเนา  บุญมาก ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
                    วันที ่ 5 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1 
    ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ที่อยู่ เลขที่ 222/1 ต าบล คลองใหญ่ อ าเภอ คลองใหญ่ จังหวัด ตราด 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  โทร 039-581192 โทรสาร 039-581192    
e-mail : klongyai@ky.ac.th   website : ky.ac.th เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 18  ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
 
2. ข้อมูลนักเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จ านวน   
999  คน  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 
3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 63 คน จ าแนกได้ดังนี้ ผู้บริหาร จ านวน 1 คน 
ข้าราชการครูจ านวน 52 คน พนักงานราชการ 3 คน อัตราจ้าง จ านวน 7 คน ครูธุรการ จ านวน 1 คน  
 

4. สภาพบริบทโรงเรียน 
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมืองมีประชากรประมาณ 25,375 คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีกรมอุตุวิทยา วัดคลองใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ตลาดสดเทศบาลคลองใหญ่ เทศบาลคลองใหญ่         
ว่าที่การอ าเภอคลองใหญ่ สถานีต ารวจ สาธารณะสุข โรงงานแปรรูปอาหารทะเลแห้งและท่าเทียบเรือ 

2. อาชีพหลักของชุมชน คือ ประมง รับจ้างทั่วไปและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ขบวนแห่สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบ
การศึกษาระดับ ป.4 อาชีพหลัก คือ ประมง ร้อยละ 65 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 20 และค้าขาย ร้อยละ 15 ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 5 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 
ต่อปี 36,000 - 150,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส :  ตามนโยบายของรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) และได้ประชุมคณะกรรมการ กนพ.ก าหนดพ้ืนที่ให้
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  สิทธิประโยชน์  ส่งเสริมการลงทุน  การบริหาร
แรงงานต่างด้าวแบบไป - กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และเน้นกรอบแนวคิดในเรื่องเพ่ิมความสามารถ
การแข่งขัน  ลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนา  เสริมสร้างความม่ันคง ขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ในฐานะโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้ 
สามารถบริหารจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และขับเคลื่อนหลักสูตร
แกนกลางเฉพาะพ้ืนที่ / โครงการ / กิจกรรม  เพื่อให้นักเรียน มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่
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ชายแดน  เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคน  สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มี
คุณภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา ทุกสังกัด ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างคน โดยการศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและ
เยาวชนอย่างท่ัวถึงเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่  สอดคล้องกับความต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษตราด 
  ข้อจ ากัด : สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนปกครองโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผู้ปกครองส่วนหนึ่งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดรายได้จุลเจือครอบครัว 
ต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน ท าให้มีปัญหาทางด้านการปกครอง นักเรียนบางคนประพฤตินอก
กรอบ มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ผู้ปกครองบางคน จึงมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูและช่วยเหลือด้านการเรียนของบุตรหลานน้อยมาก ท าให้มี
นักเรียนจ านวนหนึ่งที่ด้อยโอกาสและเรียนรู้ได้ช้า 
 
5.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าและ

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้ และส่งเสริม 
ทักษะชีวิตของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล   
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
เป้าประสงค์ 
 1. การบริหารจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าและ

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ     
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  

   ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

  โรงเรียนพหุภาษา   
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6.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

  

 

 

 

 

  

ทิศทางองคก์ร/ 
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

วางแผนกลยทุธ ์วิเคราะห ์SWOT 

- ภายใน 
- ภายนอก 

โอกาส/ความทา้ทาย/ 
ลกูคา้ 

ประเดน็กลยทุธ/์เปา้ประสงค ์
เชิงกลยทุธ/์กลยทุธห์ลกั 

ตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้น 
ของกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ ์

ถ่ายทอดกลยทุธ ์

ส่ือสารสรา้งความเขา้ใจ 

จดัท าแผนปฏิบตักิาร 

จดัสรรทรพัยากร 

ปฏิบตัิการตามแผน 

นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบประเมินผล 

บรหิารความเส่ียง 

- ความเส่ียงเชิงกลยทุธ ์
- ความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล 
- ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ความเส่ียงดา้นกระบวนการ  

ตวัชีว้ดั/เปา้หมาย 

กระบวนการวางแผนกลยทุธ ์
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7. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 

 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 2 

 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าและภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 

 กลยุทธ์ที่ 3 
   ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ     

 กลยุทธ์ที่ 4 
 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

   ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง ❑ ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ......................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................. 
ข้อเสนอแนะ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

  จุดเด่น  

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความสนใจร่วมกิจกรรมศิลปะ
ดนตรีนาฏศิลป์และได้ร่วมอนุรักษ์การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทย มีความรับผิดชอบมี
สัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์กตัญญูเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความสุข มีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถสื่อสารด้วยภาษาท่ีหลากหลาย อาทิ ภาษาไทย ภาษากัมพูชา ภาษา
เวียดนาม ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสืบค้นข้อมูล 
สร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถรสร้างนวัตกรรมผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน
พัฒนา ต่อยอดน าไปสู่การแข่งขันในด้านทักษะวิชาการ 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผู้เรียนและชุมชนมีศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศที่เน้นภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา ภาษาจีนและภาษาเวียดนาม สถานศึกษามี
โครงการห้องเรียนพิเศษพหุภาษา  

2. (International program; IP) เพ่ือพัฒนา และส่งเสริม ศักยภาพนักเรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศ ได้รับความร่วมมือแบบทวิภาคี บันทึกข้อตกลงร่วมใจจากสถานศึกษาและสถาบัน
องค์กรต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูมีความมุ่งมั่น อุทิศตน เสียสละ ท างานเป็นทีม 

2. มีความสามารถด้านการออกแบบเทคโนโลยี น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ครอบคลุม 

3. มีความสามารถในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร บริการการจัดกิจกรรม การใช้ภาษาใน
การสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษาญี่ปุ่น เพ่ือรองรับการเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

4. ครูเก่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูใหม่ รุ่นน้องเคารพรุ่นพ่ีด้วยความจริงใจ มีวัฒนธรรมที่
เข้มแข็ง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  1. ผู้เรียนบางส่วนยังได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะการคิด และการเรียนรู้ในการจัดท า
 โครงงานจากการบูรณาการสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้และ ขาดการส่งเสริมให้สร้างนวัตกรรมที่สามารถเป็น
 แบบอย่างที่ดีให้เกิดความหลากหลาย 

  2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในทุกกลุ่มอยู่ระดับที่ 
ต่ ากว่าผลคะแนนเฉลี่ยในระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. สถานศึกษาขาดบุคลากรฝ่ายบริหาร ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  2. สถานศึกษามีอาคารสถานที่มีอายุการใช้งานนาน จึงยังไม่บรรลุเป้าหมายของการจัด 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้คุ้มค่าอย่างเพียงพอ 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. ครูควรวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด และน าข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) แผนการจัดการเรียนรู้ น าไปสู่
การวิจัย 



6 
 

  2. การจัดท าป้ายแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน อาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียนตามเขตพ้ืนที่ 
แต่ควรออกแบบให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

 
9. การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และทักษะตามหลักสูตรให้สูงขึ้นโดยเฉพาะ
วิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญด้านการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ครูควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
 3. ควรพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา ตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 4. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน โดยครูทุกคนควรมีการน ากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM EDUCATION ในการบูรณาการให้ผู้เรียนมีการจัดท า โครงงาน ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ และเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ค้นคว้าร่วมกัน และเชื่อมโยงไปสู่นวัตกรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปได้ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๑ โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑. ผู้บริหาร ครูสอนและ
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน ๗๐ คน 

 ๒. นักเรียนของโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๙๙๘ 
คน 

๓. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
๑๕ คน 

 ๔. โรงเรียนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุก
มาตรฐานใหอยูใ่นระดับ
คุณภาพดีขึ้นไปและครู 
นักเรียน ชุมชน มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการในระดับมาก 

ไมต่ ากวารอยละ ๘๐ 

๕. มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคณุภาพ ซึ่งจัดท า
ขึ้นตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.

๑. ผู้บริหาร ครูสอนและ
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ท่ีเข้าร่วม
โครงการจ านวน ๗๐ คน 

 ๒. นักเรียนของโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๙๙๘ 
คน 

 ๓. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
๑๕ คน 

 ๔. โรงเรียนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุก
มาตรฐานใหอยูใ่นระดับ
คุณภาพดีขึ้นไปและครู 
นักเรียน ชุมชน มีความพึง
พอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการในระดับมาก 

ไมต่ ากวารอยละ ๘๐    

๕. มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคณุภาพ ซึ่งจัดท า
ขึ้นตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.

 มาตรฐานที่ ๒    

ตัวบ่งช้ีที ่ ๒.๒ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๒๕๖๑ และผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายนอกใน 

 ๖. มีการประเมินการ
ด าเนินงานปีละ ๒ ครั้ง 

 ๗. ผู้เรียนมีคณุภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์  

๗๕ % 

 ๘. การเรียนการสอนมี
คุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ ๘๕ % 

๒๕๖๑ และผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายนอกใน 

 ๖. มีการประเมินการ
ด าเนินงานปีละ ๒ ครั้ง 

 ๗. ผู้เรียนมีคณุภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์  

๗๕ % 

 ๘. การเรียนการสอนมี
คุณภาพและมาตรฐานตาม
เกณฑ์ ๘๕ % 

๒ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี จ านวน ๕๐ 
รายการ 

๒. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
สัปดาห์วิทยาสาสตร์ คา่ย
วิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในและนอก
ท้องถิ่นอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

๓. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับดี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๔. มีวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีเพิ่มเติมอย่าง
เพียงพอ 

๕. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีครุภณัฑ์ที่มี
สภาพดี และเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 

๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี จ านวน ๙๐ 
รายการ 

๒. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
สัปดาห์วิทยาสาสตร์ คา่ย
วิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในและนอก
ท้องถิ่นอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 

๓. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับดี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 

๔. มีวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีเพิ่มเติมอย่าง
เพียงพอ 

๕. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีครุภณัฑ์ที่มี
สภาพดี และเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 

 มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๖. นักเรียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นและมเีจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

๖. นักเรียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นและมเีจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

 

 

๓ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

 ๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับ ๒ ขึ้น
ไป เพ่ิมขึ้น ๓   

๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชาติ (O - 
NET ) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๒ 

๓. นักเรียนและบคุลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมอยู่
ในระดับดี  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๔. นักเรียนท่ีมีความเป็นเลศิ
ในด้านการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับการสร้าง
เสรมิและพัฒนา 

ศักยภาพอย่างเตม็
ความสามารถของแต่ละ
บุคคล 

๕. นักเรียนไดร้ับการ
เสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทาง

๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับดี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐   
๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชาต ิ(O - 
NET )  

เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ 
๓. นักเรียนและบคุลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับดี  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๔. นักเรียนท่ีมีความเป็นเลศิ
ในด้านการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับการสร้าง
เสรมิและพัฒนา 

ศักยภาพอย่างเตม็
ความสามารถของแต่ละคน 
๕. นักเรียนไดร้ับการ
เสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และมีเจตคติทีด่ี
ต่อวิชา 

 มาตรฐานที่ ๑, ๓ 

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๑.๑, 
๑.๑.๒, ๑.๑.๕, 
๓.๑  
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

คณิตศาสตร์และมีเจตคติทีด่ี
ต่อวิชา 

คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

๔ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการกลุม่สาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

 

 

๑. นักเรียน โรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคมเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๘๒ 

๒. ผลการทดสอบจาก
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  

(O-NET) วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี ๖ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงขึ้น
ร้อยละ ๓ 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๒ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสตูร และน าหลักธรรม
ไปใช้ในการแก้ปัญหาระดับ
ต่างๆ 

๔. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) มีสื่อ
การจัดการเรยีนการสอน 
เพื่อการเรยีนรู ้

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ร้อยละ ๘๒ 

๕. นักเรียนน าหลักธรรมไป
ใช้ในการแก้ปัญหาระดับ
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้  

๖. คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน จากการสอบโดย

๑. นักเรียน โรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคมเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๘๒ 

๒. ผลการทดสอบจาก
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  

(O-NET) วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ท่ี ๖ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงขึ้น
ร้อยละ ๓ 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๒ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสตูร และน าหลักธรรม
ไปใช้ในการแก้ปัญหาระดับ
ตา่งๆ 

๔. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖) มีสื่อ
การจัดการเรยีนการสอน 
เพื่อการเรยีนรู ้

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ร้อยละ ๘๒ 

๕. นักเรียนน าหลักธรรมไป
ใช้ในการแก้ปัญหาระดับ
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้  

๖. คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน จากการสอบโดย

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๒,  

๑.๑.๔, ๑.๑.๕, 

๑.๑.๖, ๑.๒.๑, 

๑.๒.๒, ๑.๒.๓ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  

(O-NET)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี่ท่ี ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ สูงขึ้น 

๗. นักเรียนมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาต ิ

 (O-NET)  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี่ท่ี ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ สูงขึ้น 

๗. นักเรียนมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

๕ โครงการส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่านงานห้องสมุด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าความรูเ้พิ่มเตมิ 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้
ระหว่างกัน 

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และสือค้นข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง 

๕. มีสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง  
และสื่อโสตทัศนวัสดเุพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ 

๖. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าความรูเ้พิ่มเตมิ 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้
ระหว่างกัน 

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และสือค้นข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง 

๕. มีสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง  
และสื่อโสตทัศนวัสดเุพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ 

๖. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

 มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑, 
๓.๒, ๓.๓, ๓.๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๗. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยไว้บริการทั้งบุคลากร
ในโรงเรียนและในชุมชน 

รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๗. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยไว้บริการทั้งบุคลากร
ในโรงเรียนและในชุมชน 

 

๖ โครงการด าเนินการ 
โสตทัศนศึกษา 

 

 

๑. ให้บริการห้องโสตทัศน
ศึกษาสนับสนุนกิจกรรมใน
โรงเรียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ขอใช้บริการ 

๒. ให้บริการระบบเสียง 
หอประชุม และอาคารเรียน
ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของความ
จ าเป็น 

๓. มีห้องโสตทัศนศึกษา
สนับสนุนทุกกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. มีระบบเสียง หอประชุม 
และอาคารเรยีนที่สมบรูณ์ 
ประสิทธิภาพด ี

๑. ให้บริการห้องโสตทัศน
ศึกษาสนับสนุนกิจกรรมใน
โรงเรียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ขอใช้บริการ 

๒. ให้บริการระบบเสียง 
หอประชุม และอาคารเรียน
ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของความ
จ าเป็น 

๓. มีห้องโสตทัศนศึกษา
สนับสนุนทุกกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. มีระบบเสียง หอประชุม 
และอาคารเรยีนที่สมบรูณ์ 
ประสิทธิภาพด ี

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑, 
๑.๑.๓ 

 

๗ โครงการส่งเสริมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน 

(O-NET) 

๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓    และ มัธยมศึกษาปี
ที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เข้าร่วมการติวเข้มเสริม
ความรู้  เพื่อสอบ   

O – NET  ร้อยละ ๘๕ 

๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓    และ มัธยมศึกษาปี
ที ่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เข้าร่วมสอบ  Pre O – NET   
ร้อยละ ๘๕ 

๑. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓    และ มัธยมศึกษาปี
ที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เข้าร่วมการติวเข้มเสริม
ความรู้  เพื่อสอบ   

O – NET  ร้อยละ ๘๕ 

๒. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓    และ มัธยมศึกษาปี
ที่  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เข้าร่วมสอบ  Pre O – NET   
ร้อยละ ๘๕ 

 มาตรฐานที่ ๑, ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑, 
๑.๑.๕, ๓.๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓    และมัธยมศึกษาปีท่ี  
๖  เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET)   

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
มากกว่าร้อยละ  ๙๕ 

๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๖  ที่มคีวามสนใจเข้ารับ
การติวเสริมความรู้การ
ทดสอบ                 ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET)  ประจ า
จังหวัดตราด   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ร้อยละ  
๘๕ 

๕. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  และปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เข้าร่วมสอบจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของ สพฐ. ร้อยละ ๘๕ 

๖. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ที่เข้าร่วมติวเขม้เสริมความรู้  
เพื่อสอบ  O – NET   มี
คุณภาพ มีความรู้  
ความสามารถ  และ มีผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  อยู่ในระดับที่สูงขึ้น

๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓    และมัธยมศึกษาปีท่ี  
๖  เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET)   

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
มากกว่าร้อยละ  ๙๕ 

๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๖  ที่มีความสนใจเข้ารับ
การติวเสริมความรู้การ
ทดสอบ                 ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET)  ประจ า
จังหวัดตราด  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ร้อยละ  
๘๕ 

๕. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  และปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เข้าร่วมสอบจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของ สพฐ. ร้อยละ ๘๕ 

๖. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๖   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ที่เข้าร่วมติวเขม้เสริมความรู้  
เพื่อสอบ  O – NET   มี
คุณภาพ มีความรู้  
ความสามารถ  และ มีผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET)  อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

จากปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ร้อยละ  ๔ 

 

๗. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๖   

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีผล
การสอบ Pre  

O – NET  อยู่ในระดับที่
สูงขึ้นจากปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ร้อยละ  ๔ 

๘. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม   

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มผีลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนผ่าน
เกณฑต์ามจดุเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนของ สพฐ. 
ร้อยละ ๘๕ 

จากปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ร้อยละ  ๔ 

 

๗. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  ๖   

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีผล
การสอบ Pre  

O – NET  อยู่ในระดับที่
สูงขึ้นจากปีการศึกษา 
๒๕๖๐  ร้อยละ  ๔ 

๘. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม   

ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มผีลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนผ่าน
เกณฑต์ามจดุเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนของ สพฐ. 
ร้อยละ ๘๕ 

๘ โครงการค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ 

๑. นักเรียนท่ีเข้าค่ายเตรยีม
ความพร้อมสู่โอลมิปิก
วิชาการ ได้สอบผ่านการ
คัดเลือกเข้าโครงการ
โอลิมปิกวิชาการของมลูนิธิ 
สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัย
บูรพา  ร้อยละ ๒๐ 

๒. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีทักษะและ
พัฒนาการด้านความรู้สูงขึ้น
ร้อยละ ๘๐และสามารถ
แนะน าเพื่อนในการเรียน
สาขาวิชาที่ไดร้ับการเข้าค่าย

นักเรียนท่ีเข้าค่ายเตรียม
ความพร้อมสู่โอลมิปิก
วิชาการ ได้สอบผ่านการ
คัดเลือกเข้าโครงการ
โอลิมปิกวิชาการของมลูนิธิ 
สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัย
บูรพา   

ร้อยละ ๒๐  

๒. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีทักษะและ
พัฒนาการด้านความรู้สูงขึ้น
ร้อยละ ๘๐และสามารถ
แนะน าเพื่อนในการเรียน

 มาตรฐานที่ ๑, ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑, 
๑.๑.๒, ๓.๑, ๓.๓ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เตรียมความพร้อมสูโ่อลิมปิก
วิชาการ   

สาขาวิชาที่ไดร้ับการเข้าค่าย
เตรียมความพร้อมสูโ่อลิมปิก
วิชาการ  

๙ โครงการงานนิทรรศการ
วิชาการและการแสดงผลงาน
ของนักเรียน และคร ู

๑. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
ได้จัดนิทรรศการตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ 
จัดนิทรรศการ Open 
House รวมเพื่อเสนอผลงาน
ต่อสาธารณชน  

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครู และ นักเรยีนร้อยละ 
๑๐๐  ได้น าผลงานที่พัฒนา
และสร้างสรรค์จาก
กระบวนการเรียนรู ้
ตลอดจนการฝึกประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรยีนเสนอต่อ
สาธารณชน ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ 

๑. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
ได้จัดนิทรรศการตลอด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ 
จัดนิทรรศการ Open 
House รวมเพื่อเสนอผลงาน
ต่อสาธารณชน  

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครู และ นักเรยีนร้อยละ 
๑๐๐  ได้น าผลงานท่ีพัฒนา
และสร้างสรรค์จาก
กระบวนการเรียนรู ้
ตลอดจนการฝึกประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้
ระหว่างเรยีนเสนอต่อ
สาธารณชน ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ 

 มาตรฐานที่ ๑, ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑, 
๑.๒, ๓.๑, ๓.๒, 
๓.๓, ๓.๔, ๓.๕, 
๓.๖ 

 

๑๐ โครงการส่งเสริมทักษะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

 

 

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

ในจังหวัดตราด เข้าร่วม
แข่งขันที่ โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม จังหวัดตราด 
จ านวน ๒๐๐ คน 

๒. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในเชิง
วิชาการซึ่งเกิดจากการ
แข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

๑. นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  

ในจังหวัดตราด เข้าร่วม
แข่งขันที่ โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม จังหวัดตราด 
จ านวน ๒๐๐ คน 

๒. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและมีทักษะในเชิง
วิชาการซึ่งเกิดจากการ
แข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

 มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑, ๓.๕ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๑๑ โครงการพัฒนาโรงเรยีน
มาตรฐานสากลด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑร์างวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

 

๑. เข้ารับการอบรม TQA 
Criteria ประจ าปี ๒๕๖๒
  

๒. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน การบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห
งชาติ TQA  ในปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓   

๓. รับการประเมินการ
บริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑร์างวัล
คุณภาพแหงชาติ TQA  ในปี 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

๔. ทราบหลักเกณฑ์การ
บริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพ TQA Criteria 
ประจ าปี ๒๕๖๒  

๕. รายงานผลการ
ด าเนินงาน การบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ มี
ความสมบรูณ์ครบถ้วนตาม
เกณฑร์างวัลคณุภาพแหงชา
ติ TQA  ในปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓   

๕. ผ่านการประเมินการ
บริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑร์างวัล
คุณภาพแหงชาติ TQA  ในปี 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓   

๑. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน การบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห
งชาติ TQA  ในปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓  

๒. รายงานผลการ
ด าเนินงาน การบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ มี
ความสมบรูณ์ครบถ้วนตาม
เกณฑร์างวัลคณุภาพแหงชา
ต ิTQA  ในปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓ 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑, 
๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, 
๒.๕, ๒.๖ 

๑๒ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทักษะทางวิชาการของ

๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการการเรยีนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ  MEP/MP 

๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการการเรยีนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ  MEP/MP 

 มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
MEP/MP 

จ านวน ๑๓๖ คน สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ ๘๐ 

๒. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการการเรยีนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ MEP/MP 
จ านวน ๑๓๖ คน สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
และมีทักษะการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได ้

จ านวน ๑๓๖ คน สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ ๘๐ 

๒. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการการเรยีนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ MEP/MP 
จ านวน ๑๓๖ คน สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
และมีทักษะการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๑๓ โครงการพัฒนาระบบงาน
นโยบายและแผน 

๑. โรงเรียนด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ร้อย
ละ ๙๘ 

๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค้วามเข้าใจใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี ร้อยละ ๘๖ 

๓. โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒  ที่มีคณุภาพและ
สามารถน าไปใช้เป็นแนว
ทางการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ 

๔. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค้วามเข้าใจใน
การท าแผนปฏิบัติการและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

๑. โรงเรียนด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ร้อย
ละ ๙๘ 

๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค้วามเข้าใจใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี ร้อยละ ๘๖ 

๓. โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒  ที่มีคณุภาพและ
สามารถน าไปใช้เป็นแนว
ทางการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ 

๔. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค้วามเข้าใจใน
การท าแผนปฏิบัติการและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑, ๒.๒ 

๑๔ โครงการพัฒนางานพัสดุ
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

๑. มีวัสดุ - ครุภณัฑ์
ส านักงานเพียงพอ  

ร้อยละ ๑๐๐ 

๑. มีวัสดุ - ครุภณัฑ์
ส านักงานเพียงพอ  

ร้อยละ ๑๐๐ 

 มาตรฐานที ่๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๒. มีวัสดุ - ครุภณัฑ์ที่ใช้ใน
การซ่อมแซม ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๓. มีวัสดุ-ครุภณัฑ์ที่เพยีงพอ
และอยู่ในสภาพที่สามารถ
น าไปใช้งานได ้

๔. การใช้ และการเก็บรักษา
วัสดุ – อุปกรณ์ และ
ครุภณัฑ์เป็นระบบถูกต้อง 

๕. การใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภณัฑ์มีความคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. มีวัสดุ - ครุภณัฑ์ที่ใช้ใน
การซ่อมแซม ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๓. มีวัสดุ-ครุภณัฑ์ที่เพยีงพอ
และอยู่ในสภาพที่สามารถ
น าไปใช้งานได ้

๔. การใช้ และการเก็บรักษา
วัสดุ – อุปกรณ์ และ
ครุภณัฑ์เป็นระบบถูกต้อง 

๕. การใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
ครุภณัฑ์มีความคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

๑๕ โครงการงานสาธารณูปโภค ๑. การปฏิบัติงานด้าน
สาธารณูปโภค ด าเนินไป
อย่าง ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจระดับมาก  ร้อยละ  
๑๐๐ 

๑. การปฏิบัติงานด้าน
สาธารณูปโภค ด าเนินไป
อย่าง ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจระดับมาก  ร้อยละ  
๑๐๐ 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ 

๑๖ โครงการซ่อมแซม
ยานพาหนะ   

๑. รถยนต์โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๓ คัน 
ได้รับการซ่อมบ ารุงให้พร้อม
ใช้งาน 

๒. รถยนต์โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ได้รับการ
บ ารุงซ่อมแซมใหม้ี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
๑๐๐% 

๑. รถยนต์โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๓ คัน 
ได้รับการซ่อมบ ารุงให้พร้อม
ใช้งาน 

๒. รถยนต์โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ได้รับการ
บ ารุงซ่อมแซมใหม้ี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
๑๐๐% 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕ 

๑๗ โครงการพัฒนาส านักงาน
ธุรการฝา่ยบริหารงานท่ัวไป 

๑. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ใน
งานธุรการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  

๑. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ใน
งานธุรการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐๐% 

๒. รับหนังสือราชการ และ
จัดส่งหนังสือราชการ จาก
หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ๑๐๐% 

๓. จัดเอกสารงานธุรการ 
เป็นระบบ หมวดหมู่ 
สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น 

๔. ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐๐% 

๒. รับหนังสือราชการ และ
จัดส่งหนังสือราชการ จาก
หน่วยงานต้นสังกดั และ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ๑๐๐% 

๓. จัดเอกสารงานธุรการ 
เป็นระบบ หมวดหมู่ 
สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น 

๔. ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

๑๘ โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

๑. อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบทุกอาคารพร้อมใช้
ในการเรียนการสอนและ
ปลอดภัย ร้อยละ๑๐๐ 

 ๒. โรงเรียนมสีถานท่ีเป็น
สัดส่วน  สะอาด  สวยงามมี
ที่พักผ่อนท ากิจกรรมยาม
ว่าง  มีบรรยากาศท่ีดี    

ร้อยละ ๙๐  

๑. อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบทุกอาคารพร้อมใช้
ในการเรียนการสอนและ
ปลอดภัย ร้อยละ๑๐๐ 

 ๒. โรงเรียนมสีถานท่ีเป็น
สัดส่วน  สะอาด  สวยงามมี
ที่พักผ่อนท ากิจกรรมยาม
ว่าง  มีบรรยากาศท่ีดี    

ร้อยละ ๙๐  

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒, ๒.๕ 

๑๙ โครงการพัฒนางานปกครอง
นักเรียน 

๑. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ใน
งานปกครองนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. เอกสารงานปกครองและ
ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

๑. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ใน
งานปกครองนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. เอกสารงานปกครองและ
ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 

๒๐ โครงการประชาสมัพันธ์ ๑. จัดท าวารสารช่อกันเกรา 
เผยแพรเ่ดือนละ ๑ ฉบับ 

๑. จัดท าวารสารช่อกันเกรา 
เผยแพรเ่ดือนละ ๑ ฉบับ 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตวับ่งช้ีที่ ๖ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๒. จัดท าเว็บไซต์
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ ๘๒ 

๓. จัดป้ายนิเทศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารจากภายใน
และภายนอกโรงเรียน ร้อย
ละ ๘๒ 

๔. จัดท าวีดีทัศน์แนะน า
โรงเรียน จ านวน ๑ เรื่อง 

๕. จัดท าวารสารสรุปผลงาน
โรงเรียนประจ าปี จ านวน 
๒๐ ฉบับ 

๖. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดบั
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๒ 

๒. จัดท าเว็บไซต์
ประชาสมัพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ ๘๒ 

๓. จัดป้ายนิเทศเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารจากภายใน
และภายนอกโรงเรียน ร้อย
ละ ๘๒ 

๔. จัดท าวีดีทัศน์แนะน า
โรงเรียน จ านวน ๑ เรื่อง 

๕. จัดท าวารสารสรุปผลงาน
โรงเรียนประจ าปี จ านวน 
๒๐ ฉบับ 

๖. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดบั
คุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๒ 

๒๑ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

๑. บุคลากรจ านวน  ๗๐  
คน  สามารถใช้ระบบ
สารสนเทศในการตัดสินใจได ้

 ๒. โรงเรียนมีข้อมลู
สารสนเทศท่ีถูกต้อง  
รวดเร็ว  เป็นปจัจุบัน  และ
สามารถเผยแพร่ได้ ร้อยละ 
๙๒ 

๓. โรงเรียนมีข้อมลู
สารสนเทศท่ีมีคณุภาพและ
สามารถน ามาใช้ในการช่วย
ตัดสินใจที่ถูกต้อง  

๑. บุคลากรจ านวน  ๗๐  
คน  สามารถใช้ระบบ
สารสนเทศในการตัดสินใจได ้

 ๒. โรงเรียนมีข้อมลู
สารสนเทศท่ีถูกต้อง  
รวดเร็ว  เป็นปจัจุบัน  และ
สามารถเผยแพร่ได้ ร้อยละ 
๙๒ 

๓. โรงเรียนมีข้อมลู
สารสนเทศท่ีมีคณุภาพและ
สามารถน ามาใช้ในการช่วย
ตัดสินใจที่ถูกต้อง  

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ 

๒๒ โครงการแผนเตรียมความ
พร้อมเผชิญสถานการณภ์ัย

๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน ๗๐ คน และ
นักเรียน จ านวน ๙๙๘ คน 
เข้าใจถึงการป้องกันภัย และ

๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน ๗๐ คน และ
นักเรียน จ านวน ๙๙๘ คน 
เข้าใจถึงการป้องกันภัย และ

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒, ๒.๕ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

พิบัติทางธรรมชาติใน
สถานศึกษา 

เตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิร้อยละ ๘๐ 

๒. นักเรียน ครู และ
บุคลากร ในสถานศึกษา
ตระหนักในปญัหาของภัย
พิบัติและหาทางป้องกัน
ตนเอง เพื่อลดความเสีย่ง
และ ความเสียหายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ

เตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิร้อยละ ๘๐ 

๒. นักเรียน ครู และ
บุคลากร ในสถานศึกษา
ตระหนักในปญัหาของภัย
พิบัติและหาทางป้องกัน
ตนเอง เพื่อลดความเสีย่ง
และ ความเสียหายจากภัย
พิบัติทางธรรมชาต ิ

๒๓ โครงการวิจัยเพื่อนโยบาย
และแผน 

โรงเรียนไดผ้ลงานวิจยัเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการซึ่ง
และประโยชน์ต่อคณะครู 
บุคลากรและนักเรียน คิด
เป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ครู บุคลากรและนักเรยีน
ทั้งหมด 

โรงเรียนไดผ้ลงานวิจยัเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการซึ่ง
และประโยชน์ต่อคณะครู 
บุคลากรและนักเรียน คิด
เป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวน
ครู บุคลากรและนักเรยีน
ทั้งหมด 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 

๑ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 

 

๑. ร้อยละ ๕๐ นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-
net) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 

๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรยีนมี
ทักษะและความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๓. ร้อยละ ๘๐ นักเรยีน
ระดับชั้น ม.๑ – ๖  ไดร้ับ
การสอนเสรมิความรู้ใน
รายวิชาภาษาไทย 

 ๑. ร้อยละ ๕๐ นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-
net) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 

๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรยีนมี
ทักษะและความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๓. ร้อยละ ๘๐ นักเรยีน
ระดับชั้น ม.๑ – ๖  ไดร้ับ
การสอนเสรมิความรู้ใน
รายวิชาภาษาไทย 

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑, 
๑.๑.๒, ๑.๑.๓, 

๑.๑.๔, ๑.๑.๕, 

๑.๑.๖, ๑.๒.๑, 

๑.๒.๒, ๑.๒.๓ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเตรียมพร้อม
เข้ารับการทดสอบภาษาไทย
ทุกระดับชั้น และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยใหสู้งขึน้ 

๔. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรยีน
ภาษาไทย 

๕. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีใน
การร่วมอนุรักษเ์อกลักษณ์
ทางภาษาไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๖. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเตรียมพร้อม
เข้ารับการทดสอบภาษาไทย
ทุกระดับชั้น และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยใหสู้งขึ้น 

๔. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรยีน
ภาษาไทย 

๕. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีใน
การร่วมอนุรักษเ์อกลักษณ์
ทางภาษาไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๖ . นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

๒ โครงการ            
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
อุปกรณ์การเรียนพลศึกษา
อย่างเพียงพอ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  และมีทักษะ
กีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีคณุภาพ 

๓. นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  และมีทักษะ

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
อุปกรณ์การเรียนพลศึกษา
อย่างเพียงพอ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  และมีทักษะ
กีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีคณุภาพ 

๓. นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  และมีทักษะ

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒.๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

กีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีคณุภาพ 

กีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีคณุภาพ 

๓ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาชีพ รู้จักแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงาน ๘๕% 

๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ ๓  

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาชีพรู้จักแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต  

๔. นักเรียนไดร้ับการ
เสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ 

๑. นักเรียนมีเจตคติทีด่ตี่อ
วิชาชีพ รู้จักแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงาน ๘๕% 

๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ ๓  

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาชีพรู้จักแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต  

๔. นักเรียนไดร้ับการ
เสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ 

 

 

 

 มาตรฐานท่ี ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑, 
๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, 
๓.๕ 

๔ โครงการ                        
ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่
โรงเรียนพหภุาษา 

๑. นักเรียนไดเ้รียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ร้อยละ ๑๐๐  

๒. นักเรียนมีความ
เพลิดเพลินต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมและมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาภาษาอังกฤษและภาษา
ต่าง ๆ ที่เปิดสอน ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๕๐ คน  เกิดการ
พัฒนาด้านภาษาจีน ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. นักเรียนไดเ้รียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ร้อยละ ๑๐๐  

๒. นักเรียนมีความ
เพลิดเพลินต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมและมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาภาษาอังกฤษและภาษา
ต่าง ๆ ที่เปิดสอน ร้อยละ 
๑๐๐ 

๓. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๕๐ คน  เกิดการ
พัฒนาด้านภาษาจีน ร้อยละ 
๑๐๐ 

 มาตรฐานที่ ๑, ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑ , 
๑.๑.๒ , ๑.๑.๔ , 
๑.๑.๕ , ๑.๑.๖ , 
๓.๑  
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
และจากการทดสอบวดั
ระดับโดยสถาบันการ
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ ๓ 

๕. นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพจากการแข่งขัน
ทักษะการใช้ภาษาเขมร ร้อย
ละ ๑๐๐  

๖. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร
เกิดการพัฒนาเพิม่มากข้ึน
และสามารถสื่อสารได้
มากกว่า ๑ภาษา ร้อยละ 
๑๐๐ ๑.๗. ๗. นักเรียนของ
โรงเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณี
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

๘. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
ความเพลดิเพลินในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ
และบันเทิง 

๙. นักเรียนท่ีเข้าค่ายเกดิการ
พัฒนาด้านภาษาจีน จ านวน 
๕๐ คน มีการพัฒนาด้าน
การใช้ภาษาจีน 

๑๐. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ และ ๖ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มสูงขึ้น  

๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
และจากการทดสอบวดั
ระดับโดยสถาบันการ
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ ๓ 

๕. นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพจากการแข่งขัน
ทักษะการใช้ภาษาเขมร ร้อย
ละ ๑๐๐  

๖. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร
เกิดการพัฒนาเพิม่มากข้ึน
และสามารถสื่อสารได้
มากกว่า ๑ภาษา ร้อยละ 
๑๐๐ ๑.๗. ๗. นักเรียนของ
โรงเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณี
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

๘. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
ความเพลดิเพลินในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ
และบันเทิง 

๙. นักเรียนท่ีเข้าค่ายเกดิการ
พัฒนาด้านภาษาจีน จ านวน 
๕๐ คน มีการพัฒนาด้าน
การใช้ภาษาจีน 

๑๐. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ และ ๖ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มสูงขึน้  
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๑๑. นักเรียนท่ีเป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภาษากัมพูชามีผลการ
แข่งขันเป็นที่น่าพอใจ 

๑๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพดา้นภาษา ๓ 
ภาษา 

๑๑. นักเรียนท่ีเป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภาษากัมพูชามีผลการ
แข่งขันเป็นที่น่าพอใจ 

๑๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพดา้นภาษา ๓ 
ภาษา 

๕ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชากลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

๑. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ม.
๑-ม.๖) มีอุปกรณเ์พื่อการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ 

๒. นักเรียนมีความสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

๓. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ม.
๑-ม.๖) ร้อยละ ๘๐ สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานทาง
นาฏศิลปไ์ทยได ้

๔. นักเรียนม.๒ ม.๓ ม.๕ ม.
๖ ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรม
การแสดงนาฏศิลปไ์ทยใน
ชุมชนเพื่อเผยแพรส่ืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย                      

๕. มีวัสดุ-อุปกรณ์และเครื่อง
ดนตรสีากลที่จ าเป็นเพิ่มขึ้น
ในวงดนตรี ท าให้คุณภาพ
เสียงดีขึ้น ร้อยละ ๘๕ 

๖. นักเรียนทุกคน (ม.๑-ม.
๖) มีเครื่องดนตรสีากลเพื่อ
การเรยีนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๕ 

๑. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ม.
๑-ม.๖) มีอุปกรณเ์พื่อการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ 

๒. นักเรียนมีความสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะได้ 
ร้อยละ ๘๐ 

๓. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ม.
๑-ม.๖) ร้อยละ ๘๐ สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานทาง
นาฏศิลปไ์ทยได ้

๔. นักเรียนม.๒ ม.๓ ม.๕ ม.
๖ ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรม
การแสดงนาฏศิลปไ์ทยใน
ชุมชนเพื่อเผยแพรส่ืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย                      

๕. มีวัสดุ-อุปกรณ์และเครื่อง
ดนตรสีากลที่จ าเป็นเพิ่มขึ้น
ในวงดนตรี ท าให้คุณภาพ
เสียงดีขึ้น ร้อยละ ๘๕ 

๖. นักเรียนทุกคน (ม.๑-ม.
๖) มีเครื่องดนตรสีากลเพื่อ
การเรยีนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๕ 

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔, 
๑.๕, ๑.๖ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๗. นักเรียนดุรยิางค์  

นักดนตรีและนักร้องของ
โรงเรียน  มีวสัดุ-อุปกรณ์
และเครื่องดนตรีสากลที่มี  
คุณภาพเพื่อการประกวด
แข่งขัน ร้อยละ ๘๕ 

๘. นักเรียน จ านวน ๙๙๘ 
คน สามารถร่วมกิจกรรม
และให้บริการชุมชนด้าน
ดนตรไีทย 

๙. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและประสบการณ์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ๘๐  % 

๑๐. นักเรียนมคีวามคิด
สร้างสรรค์ มคีวามมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เห็นคุณคา่ของ
ตนเอง และมมีนุษยสมัพันธ์
ที่ดีสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

๑๑. นักเรียนมคีวามรู้
ความสามารถในเรื่อง
นาฏศิลป์และการแสดงต่างๆ 

๑๒. นักเรียนร่วมกิจกรรม
ต่างๆในงานของโรงเรียน
และชุมชน 

๑๓. นักเรียนมคีวามรักใน
ความเป็นไทยและร่วมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑๔. มีวัสดุ-อุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีสากลที่สมบูรณ์  

๗. นักเรียนดุรยิางค์  

นักดนตรีและนักร้องของ
โรงเรียน  มีวสัดุ-อุปกรณ์
และเครื่องดนตรีสากลที่มี  
คุณภาพเพื่อการประกวด
แข่งขัน ร้อยละ ๘๕ 

๘. นักเรียน จ านวน ๙๙๘ 
คน สามารถร่วมกิจกรรม
และให้บริการชุมชนด้าน
ดนตรไีทย 

๙. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและประสบการณ์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ๘๐  % 

๑๐. นักเรียนมคีวามคิด
สร้างสรรค์ มคีวามมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เห็นคุณคา่ของ
ตนเอง และมมีนุษยสมัพันธ์
ที่ดีสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้

๑๑. นักเรียนมคีวามรู้
ความสามารถในเรื่อง
นาฏศิลป์และการแสดงต่างๆ 

๑๒. นักเรียนร่วมกิจกรรม
ต่างๆในงานของโรงเรียน
และชุมชน 

๑๓. นักเรียนมคีวามรักใน
ความเป็นไทยและร่วมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑๔. มีวัสดุ-อุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีสากลที่สมบูรณ์  
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

มีคุณภาพ  ท าให้บรรยากาศ
ในการเรียนการสอนและการ
ฝึกซ้อมดีขึ้น  เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ร้อยละ  

๑๕. สามารถน าความรู้  
ความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือใช้
ประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 
๘๕ 

๑๖. นักเรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี ร้อยละ ๘๕ 

๑๗. นักเรียนมคีวามรู้
ความสามารถดา้นดนตรีไทย 

มีคุณภาพ  ท าให้บรรยากาศ
ในการเรียนการสอนและการ
ฝึกซ้อมดีขึ้น  เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ร้อยละ  

๑๕. สามารถน าความรู้  
ความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือใช้
ประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 
๘๕ 

๑๖. นักเรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี ร้อยละ ๘๕ 

๑๗. นักเรียนมคีวามรู้
ความสามารถดา้นดนตรีไทย 

๖ โครงการพัฒนากิจกรรม
ชุมนุมนักเรียน  

๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ทุกคนได้
เข้ากิจกรรมชุมนุม 

๒. นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.
๖ ไดร้ับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อย่างมีคุณภาพ 

๓. นักเรียนไดส้ร้างผลงาน
ตามความถนดัน าสู่การ
น าเสนอให้โอกาสต่างๆอยา่ง
มีศักยภาพ 

๔. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติมจาก
การเรยีนวิชาต่างๆ 

๕. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีความ

๑. ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียน
ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ทุกคนได้
เข้ากิจกรรมชุมนุมนักเรียน  

๒. นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.
๖ ไดร้ับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อย่างมีคุณภาพ 

๓. นักเรียนไดส้ร้างผลงาน
ตามความถนดัน าสู่การ
น าเสนอให้โอกาสต่างๆอยา่ง
มีศักยภาพ  

๔. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
ประสบการณ์เพิ่มเติมจาก
การเรยีนวิชาต่างๆ 

๕. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี๑-๖ มีความ

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑, 
๑.๑.๓, ๑.๑.๔, 
๑.๑.๖ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมชุมนมุนักเรยีน 

พึงพอใจต่อการเข้ากิจกรรม
ชุมนุมนักเรียน 

ร้อยละ ๘๐ 

๗ โครงการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางด้านคอมพิวเตอร ์

๑. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
ภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ 
๘๗ 

๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ และมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๗ 

๓. นักเรียน จ านวน ๕๐ คน 
เข้าร่วมกิจกรรมคา่ย
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๘๗ 

๔. นักเรียนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
ร้อยละ ๘๐ 

๕. ครูและนักเรียนมสีื่อใน
การจัดการเรยีนการสอน
อย่างเหมาะสม DLIT ร้อย
ละ ๘๐ 

๖. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
การแข่งขันคอมพิวเตอร ์

๗. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น และมี
เจตคติทีด่ีต่อวิชา
คอมพิวเตอร์  

 ๘. นักเรียนมีทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพิม่ขึ้น  

๑. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
ภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง ร้อยละ 
๘๗ 

๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ และมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๗ 

๓. นักเรียน จ านวน ๕๐ คน 
เข้าร่วมกิจกรรมคา่ย
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๘๗ 

๔. นักเรียนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
ร้อยละ ๘๐ 

๕. ครูและนักเรียนมสีื่อใน
การจัดการเรยีนการสอน
อย่างเหมาะสม DLIT ร้อย
ละ ๘๐ 

๖. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
การแข่งขันคอมพิวเตอร ์

๗. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น และมี
เจตคติทีด่ีต่อวิชา
คอมพิวเตอร์  

 ๘. นักเรียนมีทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพิม่ขึ้น  

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

 ๙. นักเรียนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 ๑๐. ครูและนักเรียนมีสื่อใน
การจัดการเรยีนการสอน
อย่างเหมาะสม DLIT 

 ๙. นักเรียนมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

 ๑๐. ครูและนักเรียนมีสื่อใน
การจัดการเรยีนการสอน
อย่างเหมาะสม DLIT 

๘ โครงการพัฒนาการเรยีนการ
สอนคอมพิวเตอร ์

 

 

๑. ครูจ านวน ๗๐ คน มสีื่อ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใช้
ในการจัด 

การเรยีนการสอน ร้อยละ 
๘๗ 

๒. นักเรียนจ านวน ๙๙๘ 
คน สามารถใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรยีนและประยุกต์ใช้
งานได้ร้อยละ ๘๗ 

๓. นักเรียนจ านวน ๙๙๘ 
คน ครู ๖๘ คน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานภายได้รับ
ทราบข่าวสาร ร้อยละ ๙๕ 

๔. ครูมีสื่อ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่
เป็นเทคโนโลยีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ  

๕. นักเรียนสามารถเข้าใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เรียนการสอน และสามารถ
ใช้งานได้ใน 

คาบว่าง 

๖. หน่วยงานภายในและ
ภายนอก ไดร้ับทราบ

๑. ครูจ านวน ๗๐ คน มสีื่อ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใช้
ในการจัด 

การเรยีนการสอน ร้อยละ 
๘๗ 

๒. นักเรียนจ านวน ๙๙๘ 
คน สามารถใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการเรยีนและประยุกต์ใช้
งานได้ร้อยละ ๘๗ 

๓. นักเรียนจ านวน ๙๙๘ 
คน ครู ๖๘ คน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานภายได้รับ
ทราบข่าวสาร ร้อยละ ๙๕ 

๔. ครูมสีื่อ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่
เป็นเทคโนโลยีใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ  

๕. นักเรียนสามารถเข้าใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
เรียนการสอน และสามารถ
ใช้งานได้ใน 

คาบว่าง 

๖. หน่วยงานภายในและ
ภายนอก ไดร้ับทราบ

 มาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของทางโรงเรียน อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง 

ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของทางโรงเรียน อย่าง
ต่อเนื่องและถูกต้อง 

๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

๑.  นักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอกมากขึ้นร้อยละ  ๒๐ 

๒. นักเรียนมีผลงาน
ระดับชาตเิพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓ 

๓. นักเรียนท่ีมีความเป็นเลศิ
ด้านต่าง ๆ ได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างเตม็
ความสามารถ และมี
ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูงขึ้น 

  ๔. คัดสรรกิจกรรมและ
ผลงานยอดเยี่ยมไปแสดง
แลกเปลีย่นในเวทีระดับภาค 
และระดับประเทศ 

๑.  นักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอกมากขึ้นร้อยละ  ๒๐ 

๒. นักเรียนมีผลงาน
ระดับชาตเิพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓ 

๓. นักเรียนท่ีมีความเป็นเลศิ
ด้านต่าง ๆ ได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างเตม็
ความสามารถ และมี
ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนสูงขึ้น 

  ๔. คัดสรรกิจกรรมและ
ผลงานยอดเยี่ยมไปแสดง
แลกเปลีย่นในเวทีระดับภาค 
และระดับประเทศ 

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ 

๑๐ โครงการ             ส่งเสริม
การเรยีนรู้สหกรณ์โรงเรียน 

๑. ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒. ผู้เรียนสามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ผู้เรียนมคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้

๑. ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒. ผู้เรียนสามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ผู้เรียนมคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้

 มาตรฐานที่ ๑   

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๖ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

๑ โครงการส านักงานธุรการ
ฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 

๑. ครูและบุคคลากร
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
ร้อยละ ๑๐๐  มีอุปกรณ์ใช้
ประกอบการเรียน การสอน
และการวดัผลประเมินผล 

๒. ครูและบุคลากรโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม  ร้อยละ 
๑๐๐ มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตสื่อ การวัดผล
ประเมินผลการเรียนและ
พัฒนา กิจกรรมการเรยีน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

๑. ครูและบุคคลากร
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
ร้อยละ ๑๐๐  มีอุปกรณ์ใช้
ประกอบการเรียน การสอน
และการวดัผลประเมินผล 

๒. ครูและบุคลากรโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม  ร้อยละ 
๑๐๐ มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตสื่อ การวัดผล
ประเมินผลการเรียนและ
พัฒนา กิจกรรมการเรยีน
การสอนที่มีประสิทธภิาพ 

 มาตรฐานที่ ๒    

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ 

๒ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๑. ครูมีผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนอย่างน้อยภาคเรยีนละ 
๑ เรื่อง ไดร้้อยละ ๑๐๐ 

๒. มีผลงานวิจัยโรงเรยีน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ 
เรื่อง ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ครูและโรงเรียนน า
ผลการวิจัยไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอน๑๐๐% 

๔. ครูพัฒนางานของตนเอง
ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ๘๐ % 

๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
และส่งเสรมิจนบรรลุ

๑. ครูมีผลงานวิจัยในช้ัน
เรียนอย่างน้อยภาคเรยีนละ 
๑ เรื่อง ไดร้้อยละ ๑๐๐ 

๒. มีผลงานวิจัยโรงเรยีน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ 
เรื่อง ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ครูและโรงเรียนน า
ผลการวิจัยไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอน๑๐๐% 

๔. ครูพัฒนางานของตนเอง
ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ๘๐ % 

๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
และส่งเสรมิจนบรรลุ

 มาตรฐานที่ ๒   

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ศักยภาพสูงสุด เพิ่มขึ้น ๓๐ 
% 

ศักยภาพสูงสุด เพิ่มขึ้น ๓๐ 
% 

 

 

๓ โครงการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาและส่งเสริม
กระบวนการจดัการเรียนรู ้

๑. โรงเรียนพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาและส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ร้อยละ ๙๐ 

๒. มีหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   

๓. ผู้เรียนมคีวามรู้และ
ทักษะที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่เขตพัฒนา
 เศรษฐกิจพิเศษ 

๔. มีการก ากับ ติดตาม 
หลักสตูรสถานศึกษาและน า
ผลไปปรับปรุงพัฒนา 

 

 

๑. โรงเรียนพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาและส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ร้อยละ ๙๐ 

๒. มีหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมและสอดคล้องใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   

๓. ผู้เรียนมคีวามรู้และ
ทักษะที่สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่เขตพัฒนา
 เศรษฐกิจพิเศษ 

๔. มีการก ากับ ติดตาม 
หลักสตูรสถานศึกษาและน า
ผลไปปรับปรุงพัฒนา 

 

 

 มาตรฐานที ่๒, ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓, 
๒.๔, ๓.๑, ๓.๕ 

 

๔ โครงการนิเทศพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 

 

 

๑. ครูโรงเรยีนคลองใหญ่
วิทยาคม จ านวน ๖๓ คน 

๒. ครูโรงเรยีนคลองใหญ่
วิทยาคมมีการพัฒนาด้าน
การสอนและมีขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

๑. ครูโรงเรยีนคลองใหญ่
วิทยาคม จ านวน ๖๓ คน
ได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 

๒. ครูทุกกลุ่มสาระฯส่งผล
งานเข้าประกวด 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ี ๒.๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๓. ครูพัฒนาการสอนพัฒนา
ด้านการสอนและมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การอบรมพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไป 

ตามเกณฑ์ ๙๕ % 

๒. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการอบรมมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

๑. มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน
ระดับดีขึ้นไป ๘๐% 

๒. โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ 

๖ โครงการการจ้างเจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนการสอนเพื่อสร้าง
เสรมิศักยภาพบุคคลทุก
ระดับให้เป็นมืออาชีพ 

๑. มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานสนับสนุนการสอน   
จ านวน  ๒ คน 

๒. เพื่อให้บุคลากรพอเพียง
ต่อความต้องการและความ
ขาดแคลนของโรงเรียน
จ านวน ๒ คน 

๓. โรงเรียนมีงบประมาณ
พอเพียงให้กับบุคลากรตาม
ระยะเวลาก าหนด  จ านวน  
๒ คน 

๑. มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานสนับสนุนการสอน   
จ านวน  ๒ คน 

๒. เพื่อให้บุคลากรพอเพียง
ต่อความต้องการและความ
ขาดแคลนของโรงเรียน
จ านวน ๒ คน 

๓. โรงเรียนมีงบประมาณ
พอเพียงให้กับบุคลากรตาม
ระยะเวลาก าหนด  จ านวน  
๒ คน 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ 

๗ โครงการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้แก่บุคลากร 

๑. บุคลากรจ านวน  ๗๐  
คน ได้รับการสร้างขวัญและ
ก าลังใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑. บุคลากรจ านวน  ๗๐  
คน ได้รับการสร้างขวัญและ
ก าลังใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๒. บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ  ๙๐ 

 

 

๒. บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในระดับดีขึ้นไป  
ร้อยละ  ๙๐ 

 

 

๘ โครงการการจ้างครู
ชาวต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น 

 

๑. มีครูผูส้อนชาวต่างชาติ 
จ านวน ๘ คน 

๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานสนับสนุนการสอน 
จ านวน ๔ คน 

๓. มีวิทยากรท้องถิ่นสอน
ภาษาเวียดนาม จ านวน ๑ 
คน 

๔. เพื่อให้ครูผู้สอน
ชาวต่างชาติของโรงเรียน
พอเพียงต่อความต้องการ 
และความขาดแคลนของ
โรงเรียน จ านวน ๘ คน 

๕. เพื่อให้บุคลากรพอเพียง
ต่อความต้องการและความ
ขาดแคลนของโรงเรียน 
จ านวน ๔ คน 

๖. เพื่อให้ครูสอนภาษา
เวียดนามเพียงพอต่อความ
ต้องการและความขาดแคลน
ของโรงเรียน จ านวน ๑ คน 

๗. โรงเรียนมีงบประมาณ
พอเพียงให้กับครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น ของ

๑. มีครูผูส้อนชาวต่างชาติ 
จ านวน ๘ คน 

๒. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานสนับสนุนการสอน 
จ านวน ๔ คน 

๓. มีวิทยากรท้องถิ่นสอน
ภาษาเวียดนาม จ านวน ๑ 
คน 

๔. เพื่อให้ครูผู้สอน
ชาวต่างชาติของโรงเรียน
พอเพียงต่อความต้องการ 
และความขาดแคลนของ
โรงเรียน จ านวน ๘ คน 

๕. เพื่อให้บุคลากรพอเพียง
ต่อความต้องการและความ
ขาดแคลนของโรงเรียน 
จ านวน ๔ คน 

๖. เพื่อให้ครูสอนภาษา
เวียดนามเพียงพอต่อความ
ต้องการและความขาดแคลน
ของโรงเรียน จ านวน ๑ คน 

๗. โรงเรียนมีงบประมาณ
พอเพียงให้กับครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี
สนับสนุนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น ของ

 มาตรฐานที่ ๑, ๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑, 
๑.๑.๕, ๒.๕ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

โรงเรียนตามระยะเวลา
ก าหนด 

โรงเรียนตามระยะเวลา
ก าหนด 

 

กลยุทธ์ ๔. ส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

 

๑ โครงการพัฒนางานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๑. นักเรียน โรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคมเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๙๙๘คน 

๒. นักเรียน โรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คนมีความรู้และทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเรยีนรู ้

 

๓.  บุคลากรทางการศึกษา
ผ่านการอบรมวิชาพิเศษทาง
ลูกเสือปีละ ๓ คน 

๔. จัดงานแสดงนิทรรศการ
วิชาการและการแสดงผล
งานของนักเรียน และครู 
(Open  House)   ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕. นักเรียน โรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคม เป็นผู้มี
ศีลธรรม  มีคณุธรรม และมี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถน าหลักธรรมไปใช้ใน
การแก้ปัญหาระดบัต่างๆ ได้
เพื่อเสรมิทักษะ  ในการ
ด ารงชีวิตให้แก่นักเรียน 

๑. นักเรียน โรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคมเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๙๙๘ คน 

๒.  นักเรียน โรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คนมีความรู้และทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับ
การเรยีนรู ้

 

๓.  บุคลากรทางการศึกษา
ผ่านการอบรมวิชาพิเศษทาง
ลูกเสือปีละ ๓ คน 

๔. จัดงานแสดงนิทรรศการ
วิชาการและการแสดงผล
งานของนักเรียน และครู 
(Open  House)   ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕. นักเรียน โรงเรยีนคลอง
ใหญ่วิทยาคม เป็นผู้มี
ศีลธรรม  มีคณุธรรม และมี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถน าหลักธรรมไปใช้ใน
การแก้ปัญหาระดบัต่างๆ ได้
เพื่อเสรมิทักษะ  ในการ
ด ารงชีวิตให้แก่นักเรียน 

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๒, 
๑.๑.๓, ๑.๑.๔, 
๑.๒.๑, ๑.๒.๒, 
๑.๒.๓, ๑.๒.๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๖.  นักเรียนมีทักษะด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู ้

๗.  ผู้บรหิารและคณะครู
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียน
และบุคคลอื่นได้  

เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๖.  นักเรียนมีทักษะด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการ
เรียนรู ้

๗.  ผู้บรหิารและคณะครู
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียน
และบุคคลอื่นได ้

๒ โครงการส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 

๑. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คน  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  
อารมณ์  และสังคม 

๒. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คน ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ เป็นผู้มีคณุธรรม  
จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

๓. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘  
คน  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ นักเรยีนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คน  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  
อารมณ์  และสังคม 

๒. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คน ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ เป็นผู้มีคณุธรรม  
จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

๓. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘  
คน  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ นักเรยีนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๒, ๓, 
๔ 

๓ โครงการอนามยัโรงเรียน ๑. นักเรียนและบคุลากรใน
โรงเรียนความรูค้วามเข้าใจ 

๑. นักเรียนและบคุลากรใน
โรงเรียนความรูค้วามเข้าใจ 

 มาตรฐานที่ ๑ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

สามารถป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆ
รวมทั้งเรื่องยาเสพติด ร้อย
ละ ๘๙  

๒. นักเรียนและบคุลากรใน
โรงเรียนไดร้ับการบริการทีด่ี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

สามารถป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆ
รวมทั้งเรื่องยาเสพติด ร้อย
ละ ๘๙  

๒. นักเรียนและบคุลากรใน
โรงเรียนไดร้ับการบริการทีด่ี 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 

๔ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ร้อย
ละ ๑๐๐ 

๒.นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ระเบียบวินยั มีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. นักเรียนมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์จากการดูแล
ช่วยเหลือของ ครู  
ผู้ปกครองและผู้ที่เกีย่วข้อง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง
ตามหลักการขบัขี่ปลอดภัย 
ถูกกฎจราจร และสามารถ
เผยแพรค่วามรู้ให้กับผู้อื่นได้  

ร้อยละ ๘๐ 

๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ร้อย
ละ ๑๐๐ 

๒.นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ระเบียบวินยั มีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. นักเรียนมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์จากการดูแล
ช่วยเหลือของ ครู  
ผู้ปกครองและผู้ที่เกีย่วข้อง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง
ตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
ถูกกฎจราจร และสามารถ
เผยแพรค่วามรู้ให้กับผู้อื่นได้  

ร้อยละ ๘๐ 

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๓, ๔ 

๕ โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

๑. นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจและเกิด
ความตระหนักเกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของยาเสพตดิ

๑.นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจและเกิด
ความตระหนักเกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของยาเสพตดิ

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๓, ๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 

๒. ครูและนักเรียนเกดิความ
ตระหนักและกระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมกันปฏิบตัิในการ
ดูแลเอาใจใสห่้องเรียนให้
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ
เป็นศูนย์รวมกจิกรรมในช้ัน
เรียน และปลอดจากอุบัตภิัย 

ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 

๒. ครูและนักเรียนเกดิความ
ตระหนักและกระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมกันปฏิบตัิในการ
ดูแลเอาใจใสห่้องเรียนให้
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ
เป็นศูนย์รวมกจิกรรมในช้ัน
เรียน และปลอดจากอุบัตภิัย 

๖ โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ในสถานศึกษา 

ครูและบุคลากร จ านวน ๗๐ 
คน และนักเรียน จ านวน 
๙๙๘ คน เป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม  

อันดีงาม  ร้อยละ ๑๐๐    

ครูและบุคลากร จ านวน ๗๐ 
คน และนักเรียน จ านวน 
๙๙๘ คน เป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม  

อันดีงาม  ร้อยละ ๑๐๐    

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๒, ๓, 
๔ 

๗ โครงการโรงเรยีนปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ครู ผู้บรหิาร บุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน ๗๐ 
คน และนักเรียน จ านวน 
๙๙๘ คน  ไม่สูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
โรงเรียน และไม่ยุ่งเกีย่วกับ
ยาเสพตดิและอบายมุข  

๑๐๐ % 

 

 

ครู ผู้บรหิาร บุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน ๗๐ 
คน และนักเรียน จ านวน 
๙๙๘ คน  ไม่สูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
โรงเรียน และไม่ยุ่งเกีย่วกับ
ยาเสพตดิและอบายมุข  

๑๐๐ % 

 

 

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๒, ๓, 
๔ 

๘ โครงการสุขาน่าใช้                                                                         นักเรียน จ านวน  ๙๙๘  คน 
ครูและบุคลากร จ านวน ๗๐ 
คน ได้ใช้บริการห้องสุขาท่ี  

ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

นักเรียน จ านวน  ๙๙๘  คน 
ครูและบุคลากร จ านวน ๗๐ 
คน ได้ใช้บริการห้องสุขาท่ี  

ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

 มาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 

() ไม่
บรรลุ 

(จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๙ โครงการธนาคารโรงเรียน ๑. นักเรียนเป็นสมาชิกของ
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นสมาชิกของ
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 
๘๐ 

๓. นักเรียนท่ีปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียนมีทักษะการ
บริหาร การบริการและการ
ท างานอย่าง            

มีขั้นตอน ไดร้ับ
ประสบการณ์จาก
กระบวนการท างานของ
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. นักเรียนเป็นสมาชิกของ
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นสมาชิกของ
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 
๘๐ 

๓. นักเรียนท่ีปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียนมีทักษะการ
บริหาร การบริการและการ
ท างานอย่าง            

มีขั้นตอน ไดร้ับ
ประสบการณ์จาก
กระบวนการท างานของ
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 
๑๐๐ 

 มาตรฐานที่ ๑, ๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๖, 
๓.๑ 

หมายเหตุ  รายงานให้ครบทุกกลยุทธ์ 
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 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 
 

 

ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๑ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์

๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี จ านวน ๕๐ 
รายการ 
๒. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
สัปดาห์วิทยาสาสตร์ คา่ย
วิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในและนอก
ท้องถิ่นอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 
๓. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับดี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
๔. มีวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีเพิ่มเติมอย่าง
เพียงพอ 
๕. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีครุภณัฑ์ที่มี
สภาพดี และเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
๖. นักเรียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นและมเีจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

๑. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี จ านวน ๙๐ 
รายการ 
๒. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
สัปดาห์วิทยาสาสตร์ คา่ย
วิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในและนอก
ท้องถิ่นอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 
๓. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับดี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ 
๔. มีวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีเพิ่มเติมอย่าง
เพียงพอ 
๕. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีครุภณัฑ์ที่มี
สภาพดี และเพียงพอต่อ
จ านวนนักเรียน 
๖. นักเรียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึน้และมเีจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 
 

 มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  
 

๒ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

 ๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับ ๒ ขึ้น
ไป เพ่ิมขึ้น ๓   
๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชาติ (O - 
NET ) เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๒ 

๑. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับดี 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐   
๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชาต ิ(O - 
NET )  
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ 

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๒,  
๑.๑.๔, ๑.๑.๕, 
๑.๑.๖, ๑.๒.๑, 
๑.๒.๒, ๑.๒.๓ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๓. นักเรียนและบคุลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมอยู่
ในระดับดี  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๔. นักเรียนท่ีมีความเป็นเลศิ
ในด้านการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับการสร้าง
เสรมิและพัฒนา 
ศักยภาพอย่างเตม็
ความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
๕. นักเรียนไดร้ับการ
เสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และมีเจตคติทีด่ี
ต่อวิชา 
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

๓. นักเรียนและบคุลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับดี  
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
๔. นักเรียนท่ีมีความเป็นเลศิ
ในด้านการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับการสร้าง
เสรมิและพัฒนา 
ศักยภาพอย่างเตม็
ความสามารถของแต่ละคน 
๕. นักเรียนไดร้ับการ
เสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และมีเจตคติทีด่ี
ต่อวิชา 
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

๓ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทักษะทางวิชาการของ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
MEP/MP 

๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการการเรยีนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ  MEP/MP 
จ านวน ๑๓๖ คน สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการการเรยีนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ MEP/MP 
จ านวน ๑๓๖ คน สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
และมีทักษะการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการการเรยีนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ  MEP/MP 
จ านวน ๑๓๖ คน สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการการเรยีนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ MEP/MP 
จ านวน ๑๓๖ คน สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
และมีทักษะการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ 

๔ โครงการพัฒนาโรงเรยีน
มาตรฐานสากลด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑร์างวัล
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
 

๑. เข้ารับการอบรม TQA 
Criteria ประจ าปี ๒๕๖๒
  
๒. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน การบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห
งชาติ TQA  ในปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓   

๑. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน การบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห
งชาติ TQA  ในปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓  
๒. รายงานผลการ
ด าเนินงาน การบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ มี

 มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑, 
๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, 
๒.๕, ๒.๖ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๓. รับการประเมินการ
บริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑร์างวัล
คุณภาพแหงชาติ TQA  ในปี 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 
๔. ทราบหลักเกณฑ์การ
บริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพ TQA Criteria 
ประจ าปี ๒๕๖๒  
๕. รายงานผลการ
ด าเนินงาน การบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ มี
ความสมบรูณ์ครบถ้วนตาม
เกณฑร์างวัลคณุภาพแหงชา
ติ TQA  ในปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓   
๕. ผ่านการประเมินการ
บริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑร์างวัล
คุณภาพแหงชาติ TQA  ในปี 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓   

ความสมบรูณ์ครบถ้วนตาม
เกณฑร์างวัลคณุภาพแหงชา
ต ิTQA  ในปี ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๓ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพและภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
๕ โครงการส่งเสริมความเป็น

เลิศทางวิชาการ กลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
 

๑. ร้อยละ ๕๐ นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-
net) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรยีนมี
ทักษะและความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ร้อยละ ๘๐ นักเรยีน
ระดับชั้น ม.๑ – ๖  ไดร้ับ
การสอนเสรมิความรู้ใน
รายวิชาภาษาไทย 
เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเตรียมพร้อม
เข้ารับการทดสอบภาษาไทย
ทุกระดับชั้น และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยใหสู้งขึ้น 

 ๑. ร้อยละ ๕๐ นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-
net) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒. ร้อยละ ๘๐ นักเรยีนมี
ทักษะและความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ร้อยละ ๘๐ นักเรยีน
ระดับชั้น ม.๑ – ๖  ไดร้ับ
การสอนเสรมิความรู้ใน
รายวิชาภาษาไทย 
เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเตรียมพร้อม
เข้ารับการทดสอบภาษาไทย
ทุกระดับชั้น และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยใหสู้งขึ้น 

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑, 
๑.๑.๒, ๑.๑.๓, 
๑.๑.๔, ๑.๑.๕, 
๑.๑.๖, ๑.๒.๑, 
๑.๒.๒, ๑.๒.๓ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๔. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรยีน
ภาษาไทย 
๕. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีใน
การร่วมอนุรักษเ์อกลักษณ์
ทางภาษาไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๖. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

๔. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
มีเจตคติที่ดีต่อการเรยีน
ภาษาไทย 
๕. นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีใน
การร่วมอนุรักษเ์อกลักษณ์
ทางภาษาไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๖ . นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

๖ โครงการ            
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
อุปกรณ์การเรียนพลศึกษา
อย่างเพียงพอ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  และมีทักษะ
กีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีคณุภาพ 
๓. นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  และมีทักษะ
กีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีคณุภาพ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
อุปกรณ์การเรียนพลศึกษา
อย่างเพียงพอ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  และมีทักษะ
กีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีคณุภาพ 
๓. นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา  และมีทักษะ
กีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้อย่างมีคณุภาพ 

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒.๔ 

๗ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาชีพ รู้จักแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงาน ๘๕% 
๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ ๓  
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาชีพรู้จักแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต  

๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาชีพ รู้จักแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงาน ๘๕% 
๒. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ ๓  
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาชีพรู้จักแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต  

 มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑, 
๓.๒, ๓.๓, ๓.๔, 
๓.๕ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๔. นักเรียนไดร้ับการ
เสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ 

๔. นักเรียนไดร้ับการ
เสรมิสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ 

๘ โครงการ                        
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
สู่โรงเรียนพหุภาษา 

๑. นักเรียนไดเ้รียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ร้อยละ ๑๐๐  
๒. นักเรียนมีความ
เพลิดเพลินต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมและมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาภาษาอังกฤษและภาษา
ต่าง ๆ ที่เปิดสอน ร้อยละ 
๑๐๐ 
๓. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๕๐ คน  เกิดการ
พัฒนาด้านภาษาจีน ร้อยละ 
๑๐๐ 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
และจากการทดสอบวดั
ระดับโดยสถาบันการ
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ ๓ 
๕. นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพจากการแข่งขัน
ทักษะการใช้ภาษาเขมร ร้อย
ละ ๑๐๐  
๖. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร
เกิดการพัฒนาเพิม่มากข้ึน
และสามารถสื่อสารได้
มากกว่า ๑ภาษา ร้อยละ 
๑๐๐ ๑.๗. ๗. นักเรียนของ
โรงเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณี
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
๘. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
ความเพลดิเพลินในการเข้า

๑. นักเรียนไดเ้รียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ร้อยละ ๑๐๐  
๒. นักเรียนมีความ
เพลิดเพลินต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมและมีเจตคติที่ดตี่อ
วิชาภาษาอังกฤษและภาษา
ต่าง ๆ ที่เปิดสอน ร้อยละ 
๑๐๐ 
๓. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๕๐ คน  เกิดการ
พัฒนาด้านภาษาจีน ร้อยละ 
๑๐๐ 
๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
และจากการทดสอบวดั
ระดับโดยสถาบันการ
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ ๓ 
๕. นักเรียนไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพจากการแข่งขัน
ทักษะการใช้ภาษาเขมร ร้อย
ละ ๑๐๐  
๖. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษและภาษาเขมร
เกิดการพัฒนาเพิม่มากข้ึน
และสามารถสื่อสารได้
มากกว่า ๑ภาษา ร้อยละ 
๑๐๐ ๑.๗. ๗. นักเรียนของ
โรงเรียนไดเ้รียนรู้ประเพณี
และวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
๘. นักเรียนไดร้ับความรู้และ
ความเพลดิเพลินในการเข้า

 มาตรฐานที่ ๑, ๓ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑.๑ , 
๑.๑.๒ , ๑.๑.๔ , 
๑.๑.๕ , ๑.๑.๖ , 
๓.๑  
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

ร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ
และบันเทิง 
๙. นักเรียนท่ีเข้าค่ายเกดิการ
พัฒนาด้านภาษาจีน จ านวน 
๕๐ คน มีการพัฒนาด้าน
การใช้ภาษาจีน 
๑๐. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ และ ๖ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มสูงขึ้น  
๑๑. นักเรียนท่ีเป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภาษากัมพูชามีผลการ
แข่งขันเป็นที่น่าพอใจ 
๑๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพดา้นภาษา ๓ 
ภาษา 

ร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ
และบันเทิง 
๙. นักเรียนท่ีเข้าค่ายเกดิการ
พัฒนาด้านภาษาจีน จ านวน 
๕๐ คน มีการพัฒนาด้าน
การใช้ภาษาจีน 
๑๐. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ และ ๖ มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มสูงขึ้น  
๑๑. นักเรียนท่ีเป็นตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ภาษากัมพูชามีผลการ
แข่งขันเป็นที่น่าพอใจ 
๑๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพดา้นภาษา ๓ 
ภาษา 

๙ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชากลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

๑. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ม.
๑-ม.๖) มีอุปกรณเ์พื่อการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนมีความสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะได้ 
ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ม.
๑-ม.๖) ร้อยละ ๘๐ สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานทาง
นาฏศิลปไ์ทยได ้
๔. นักเรียนม.๒ ม.๓ ม.๕ ม.
๖ ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรม
การแสดงนาฏศิลปไ์ทยใน
ชุมชนเพื่อเผยแพรส่ืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย                      
๕. มีวัสดุ-อุปกรณ์และเครื่อง
ดนตรสีากลที่จ าเป็นเพิ่มขึ้น
ในวงดนตรี ท าให้คุณภาพ
เสียงดีขึ้น ร้อยละ ๘๕ 
๖. นักเรียนทุกคน (ม.๑-ม.
๖) มีเครื่องดนตรสีากลเพื่อ

๑. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ม.
๑-ม.๖) มีอุปกรณเ์พื่อการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนมีความสามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานศลิปะได้ 
ร้อยละ ๘๐ 
๓. นักเรียนท้ังโรงเรียน (ม.
๑-ม.๖) ร้อยละ ๘๐ สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานทาง
นาฏศิลปไ์ทยได ้
๔. นักเรียนม.๒ ม.๓ ม.๕ ม.
๖ ร้อยละ ๘๐ ร่วมกิจกรรม
การแสดงนาฏศิลปไ์ทยใน
ชุมชนเพื่อเผยแพรส่ืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย                      
๕. มีวัสดุ-อุปกรณ์และเครื่อง
ดนตรสีากลที่จ าเป็นเพิ่มขึ้น
ในวงดนตรี ท าให้คุณภาพ
เสียงดีขึ้น ร้อยละ ๘๕ 
๖. นักเรียนทุกคน (ม.๑-ม.
๖) มีเครื่องดนตรสีากลเพื่อ

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔, 
๑.๕, ๑.๖ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

การเรยีนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๕ 
๗. นักเรียนดุรยิางค์  
นักดนตรีและนักร้องของ
โรงเรียน  มีวสัดุ-อุปกรณ์
และเครื่องดนตรีสากลที่มี  
คุณภาพเพื่อการประกวด
แข่งขัน ร้อยละ ๘๕ 
๘. นักเรียน จ านวน ๙๙๘ 
คน สามารถร่วมกิจกรรม
และให้บริการชุมชนด้าน
ดนตรไีทย 
๙. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและประสบการณ์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ๘๐  % 
๑๐. นักเรียนมคีวามคิด
สร้างสรรค์ มคีวามมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เห็นคุณคา่ของ
ตนเอง และมมีนุษยสมัพันธ์
ที่ดีสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
๑๑. นักเรียนมคีวามรู้
ความสามารถในเรื่อง
นาฏศิลป์และการแสดงต่างๆ 
๑๒. นักเรียนร่วมกิจกรรม
ต่างๆในงานของโรงเรียน
และชุมชน 
๑๓. นักเรียนมคีวามรักใน
ความเป็นไทยและร่วมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย 
๑๔. มีวัสดุ-อุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีสากลที่สมบูรณ์  
มีคุณภาพ  ท าให้บรรยากาศ
ในการเรียนการสอนและการ
ฝึกซ้อมดีขึ้น  เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ร้อยละ  

การเรยีนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ ๘๕ 
๗. นักเรียนดุรยิางค์  
นักดนตรีและนักร้องของ
โรงเรียน  มีวสัดุ-อุปกรณ์
และเครื่องดนตรีสากลที่มี  
คุณภาพเพื่อการประกวด
แข่งขัน ร้อยละ ๘๕ 
๘. นักเรียน จ านวน ๙๙๘ 
คน สามารถร่วมกิจกรรม
และให้บริการชุมชนด้าน
ดนตรไีทย 
๙. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ ความสามารถ  
ทักษะและประสบการณ์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ๘๐  % 
๑๐. นักเรียนมคีวามคิด
สร้างสรรค์ มคีวามมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เห็นคุณคา่ของ
ตนเอง และมมีนุษยสมัพันธ์
ที่ดีสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได ้
๑๑. นักเรียนมคีวามรู้
ความสามารถในเรื่อง
นาฏศิลป์และการแสดงต่างๆ 
๑๒. นักเรียนร่วมกิจกรรม
ต่างๆในงานของโรงเรียน
และชุมชน 
๑๓. นักเรียนมคีวามรักใน
ความเป็นไทยและร่วมสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมไทย 
๑๔. มีวัสดุ-อุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีสากลที่สมบูรณ์  
มีคุณภาพ  ท าให้บรรยากาศ
ในการเรียนการสอนและการ
ฝึกซ้อมดีขึ้น  เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ร้อยละ  
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๑๕. สามารถน าความรู้  
ความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือใช้
ประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 
๘๕ 
๑๖. นักเรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรมทีด่ี ร้อยละ ๘๕ 
๑๗. นักเรียนมคีวามรู้
ความสามารถดา้นดนตรีไทย 

๑๕. สามารถน าความรู้  
ความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือใช้
ประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 
๘๕ 
๑๖. นักเรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี ร้อยละ ๘๕ 
๑๗. นักเรียนมคีวามรู้
ความสามารถดา้นดนตรีไทย 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑๐ โครงการส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การอบรมพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไป 
ตามเกณฑ์ ๙๕ % 
๒. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการอบรมมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

๑. มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน
ระดับดีขึ้นไป ๘๐% 
๒. โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ 

 
กลยุทธ์ ๔. ส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

 
๑๑ โครงการส่งเสริมกิจการ

นักเรียน 
๑. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คน  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  
อารมณ์  และสังคม 
๒. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คน ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ เป็นผู้มีคณุธรรม  
จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

๑. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คน  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  
อารมณ์  และสังคม 
๒. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘ 
คน ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ เป็นผู้มีคณุธรรม  
จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๒, ๓, 
๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

๓. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘  
คน  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ นักเรยีนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๙๘  
คน  ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ นักเรยีนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๒ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๒.นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ระเบียบวินยั มีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์จากการดูแล
ช่วยเหลือของ ครู  
ผู้ปกครองและผู้ที่เกีย่วข้อง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง
ตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
ถูกกฎจราจร และสามารถ
เผยแพรค่วามรู้ให้กับผู้อื่นได้  
ร้อยละ ๘๐ 

๑.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๒.นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ระเบียบวินยั มีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. นักเรียนมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์จากการดูแล
ช่วยเหลือของ ครู  
ผู้ปกครองและผู้ที่เกีย่วข้อง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการขับข่ี
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง
ตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
ถูกกฎจราจร และสามารถ
เผยแพรค่วามรู้ให้กับผู้อื่นได้  
ร้อยละ ๘๐ 

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๓, ๔ 

๑๓ โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

๑. นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจและเกิด
ความตระหนักเกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของยาเสพตดิ
ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
๒. ครูและนักเรียนเกดิความ
ตระหนักและกระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมกันปฏิบตัิในการ
ดูแลเอาใจใสห่้องเรียนให้
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ

๑.นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจและเกิด
ความตระหนักเกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของยาเสพตดิ
ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
๒. ครูและนักเรียนเกดิความ
ตระหนักและกระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมกันปฏิบตัิในการ
ดูแลเอาใจใสห่้องเรียนให้
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และ

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๓, ๔ 
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ที ่
ชื่อ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ระบุวิธีด าเนินการอย่างย่อ) 

เป้าหมาย การบรรลุผล การบรรลุผล สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) () บรรลุ 
() ไม่
บรรลุ (จ านวน หรือ ร้อยละ) (จ านวน หรือ ร้อยละ) 

เป็นศูนย์รวมกจิกรรมในช้ัน
เรียน และปลอดจากอุบัตภิัย 

เป็นศูนย์รวมกจิกรรมในช้ัน
เรียน และปลอดจากอุบัตภิัย 

๑๔ โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ในสถานศึกษา 

ครูและบุคลากร จ านวน ๗๐ 
คน และนักเรียน จ านวน 
๙๙๘ คน เป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม  
อันดีงาม  ร้อยละ ๑๐๐    

ครูและบุคลากร จ านวน ๗๐ 
คน และนักเรียน จ านวน 
๙๙๘ คน เป็นผู้มีคณุธรรม 
จริยธรรม  
อันดีงาม  ร้อยละ ๑๐๐    

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๒, ๓, 
๔ 

๑๕ โครงการโรงเรยีนปลอดบุหรี่
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ครู ผู้บรหิาร บุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน ๗๐ 
คน และนักเรียน จ านวน 
๙๙๘ คน  ไม่สูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
โรงเรียน และไม่ยุ่งเกีย่วกับ
ยาเสพตดิและอบายมุข  
๑๐๐ % 

ครู ผู้บรหิาร บุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน ๗๐ 
คน และนักเรียน จ านวน 
๙๙๘ คน  ไม่สูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
โรงเรียน และไม่ยุ่งเกีย่วกับ
ยาเสพตดิและอบายมุข  
๑๐๐ % 

 มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๒, ๓, 
๔ 
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2. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. วิธีการพัฒนา/ผลการพัฒนา  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     วิธีการพัฒนา  
     โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้มีการจัดท าโครงการ ส่งเสริมความสมารถในการอ่าน /ส่งเสริม

ความสามารถในการเขียน/ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร/ส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ และ
บูรณาการความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและประเมิน
ความสามารถของผู้เรียน และได้มีการจัดท าโครงการและแผนการพัฒนาให้กับผู้เรียนเพ่ือฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้สามารถร่วมกันอภิปราย และเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในแต่ละ
ประเด็นได้ ทั้งนี้ทางกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระได้ร่วมกับฝ่ายวิชาการด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในการค้นหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวางแผน  ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้  โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ธรรมชาติวิชา  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ในกระบวนการจัดการศึกษา ในส่วนของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานได้มีการ
ทบทวนความรู้ในชั่วโมงเรียน จัดสอนทบทวนความรู้ก่อนสอบ และมีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่
ผู้เรียนร่วมด้วย มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ เช่น ค่ายกิจกรรมค่ายพัฒนาอาชีพอิสระทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 7, ตลาดนัดอาชีพ และการ
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนศิลป์-อาชีพที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  

 
ผลการพัฒนา 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน เกิดทักษะในการเขียน การสื่อสาร และการค านวณได้ดีขึ้น จาก
การเรียนรู้ในห้องเรียนและจากกิจกรรมที่จัดข้ึน 
            2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน        
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา            
  ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนและร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน สามารถน าทักษะที่มีไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน            
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       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อน ามาแก้ไขปัญหา 
             4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ผู้เรียนมีความสามรถที่จะใช้เทคโนโลยี และสื่อต่างๆ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาก
  ขึน้ และสามารถสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายต่างๆได้ 

      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  แต่ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานมีผลที่สูงขึ้นในบางกลุ่มสาระ      
       6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ จากการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
           วิธีการพัฒนา 
      โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้มีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดในแต่ละรายวิชา และทุกระดับชั้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและประเมินความสามารถของ
ผู้เรียน  มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและโครงการเพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกความเป็นไทย กิจกรรมอนุรักษ์ ดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวาย
เทียนพรรษา  มีการจัดท าโครงการและแผนการพัฒนาให้กับผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างและ
หลากหลายในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เห็นถึงความส าคัญของบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา และความเชื่อต่างๆ โดยเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งนั้นฝ่ายงานปกครองและกิจการนักเรียนได้ร่วมกัน
ประสานงานในการด าเนินการโครงการต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเกิดจิตส านึก และกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนในทุกชั้นปี ปีละ 1 ครั้ง และส่งเสริม
ให้นักเรียนออกก าลังกายหลังเลิกเรียนทุกวันตามความสมัครใจและความถนัดของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้มี
สมรรถภาพทางร่างกายที่ดี ซึ่งท าให้นักเรียนให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและ
สามารถต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศได้ 
 
            ผลการพัฒนา 

       1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
        นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  

รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะจากการเรียนรู้
ในห้องเรียน มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ภายในห้องเรียนและจากกิจกรรมที่จัดขึ้น          

       2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มี
การแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน     

       3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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         ผู้เรียนเกิดความตระหนักในความส าคัญ หลักจากร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน เห็นถึง
ความส าคัญของการเคารพสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกัน แนวทางในการด ารงชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย
และแตกต่าง สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข     

       4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
         นักเรียนมีสมรรถภาพทางร่างกายอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี นักเรียนให้ความสนใจและเห็นความส าคัญ

ของการออกก าลังกาย , นักเรียนสามารถต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศได้ 
 
 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
 1.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O - NET)    
 2. สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 4. สรุปการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
 5. ผลการทดสอบ Pre O – NET 
 6. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 7. แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 8. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

4.1 จุดเด่น 
      ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ส่งผลให้ครูมีความมุ่งมั่นอุทิศตนเพ่ือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้และน าเทคนิค นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆมาสอน  มีการสอนแบบโครงงาน  ให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานด้วยตนเองโดยเน้นให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ 
และมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ มีความสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และ
ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ญี่ปุ่น) เพ่ือการรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน  มีความเข้าใจและสามารถประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  

4.2 จุดที่ควรพัฒนา 
      ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น มี

ประสบการณ์ตรงและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้พัฒนา
ตนเองและสามารถ ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และ จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับ สาระอ่ืนๆได้ อีกทั้งครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

4.3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น โดยจัดท าและ
วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
1.) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล 
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2.) กิจกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เช่น 
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. วิธีการพัฒนา/ผลการพัฒนา  
 วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management) ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนสมาคมฯ บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนด พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา มีการบริหารอัตราก าลัง ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา           
 ผลการพัฒนา 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     โรงเรียนด าเนินการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตามที่ได้ก าหนดไว้ 

โดยการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ จึงท าให้มีผลด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

      สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา              
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

      ผู้เกี่ยวข้องทุกงาน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบ และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็น

ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และโรงเรียนมีการจัดให้ครูมีชั่วโมง 
PLC จ านวน 3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 
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2.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
     โรงเรียนมีแผน / โครงการ / กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ท าให้ห้องเรียน 

แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร หอประชุม อาคารประกอบ ฯลฯ ทุกแห่ง
พร้อมใช้งาน มีบรรยากาศท่ีดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ปรับปรุง
ซ่อมแซมจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้เป็นสัดส่วน สวยงาม มีบรรยากาศที่ดีและปลอดภัย ภายใน
ห้องเรียนมีการน าประสบการณ์สอนมาสร้างสรรค์ห้องเรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้มีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนครบทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
      ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีการใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายในการแบ่งปันข้อมูลและใช้
สารสนเทศร่วมกัน ครูและนักเรียนมีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทั้งในด้านของการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าถึงข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกับโรงเรียนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น 

 
 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
 1. โครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 
 4. สรุปการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
 5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง) 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 7. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 8. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 9. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 10. การพัฒนาตนเองตามหลักสูตรคูปองครู 
 
 
 

4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
4.1 จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
และมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารเป็นแบบอย่างของความมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น ามีความสามารถใน
การบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเหมาะสมมีการกระจายอ านาจสู่บุคลากร ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษามีการใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหาร และด าเนินการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (OBECQA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหาร เช่น การลงชื่อปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และการใช้ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน 
ในการ รับ-ส่ง เอกสารและบันทึกข้อมูล ส าหรับจัดเก็บเป็นระบบสารสนเทศสามารถสืบค้นได้ทันที เป็นต้น จน
ท าให้งานประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างยุติธรรมรวมถึง
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ความโปร่งใสของการจัดสรรงบประมาณ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  มีการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ท าให้ระบบการ
บริหารงานมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ รวมทั้งมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
เป็นอย่างดี โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นต่างๆเป็นตัวเชื่อมโยงและประสานงาน
ท าให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ทั้งทางด้านทรัพยากรและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
รวมทั้งให้ความส าคัญและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยเสียสละเวลา และบริจาคทรัพย์ สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้การจ้างครูชาวต่างชาติ การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนในสถานศึกษา โดย
เชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ค าแนะน า อาทิ ดนตรีไทย ภาษาเวียดนาม ธรรมศึกษาเป็นต้น ท าให้การ
บริหารงานของโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน 

4.2 จุดที่ควรพัฒนา 
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ

การดูแลผู้เรียนร่วมกัน โดยให้เป็นรูปธรรมและมีหลักฐานที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องและให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายใน

และนอกห้องเรียนจึงส่งผลให้ท าการบ ารุงรักษาซ่อมแซมไม่สมบูรณ์ตามความต้องการของโรงเรียนและครู
ประจ าห้องเรียนนั้น ๆ 

5. จัดจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากข้ึน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
ระบบการจัดการเครือข่ายและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น 
และจัดทีมงานบุคลากรในการดูแลอุปกรณ์รวมถึงอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น 

 
4.3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ในมาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยจัดท าแผนและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพ ดังนี้ 
 1.) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ ระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 3.) กิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  
 4.) กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา . 
 5.) โรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 6.) ส่งเสริมและพัฒนาครูทางด้านรู้ทางวิชาการ ตามความต้องการเพื่อน าความรู้ ความสามารถมา
พัฒนาผู้เรียน 
 7.) โรงเรียนมีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน รวมถึง
วางแผนจัดหาอัตราก าลังในการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. วิธีการพัฒนา/ผลการพัฒนา  

วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีการจัดกระบวนกรเรียนการสอนโดยยึดการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดการศึกษา 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการ
มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ น าไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 
ผลการพัฒนา 

    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้        
      ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ วิเคราะห์ 

ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

       ครูใช้สื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากข้ึน โดยมีการสอน
ออนไลน์และสร้างสังคมออนไลน์ในการสอนนักเรียนด้วย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      โรงเรียนมีการโฮมรูม การจัดห้องเรียนสีขาว และมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็น 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

               ครูมีการน าผลจากข้อมูลการสะท้อนกลับจากหลายวิธี เพื่อน ามาพัฒนาตนเองในด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนการประเมินตนเอง 
 1. โครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 3. การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 
 4. สรุปการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
 5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง) 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 7. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 8. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
 9. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
 10. การพัฒนาตนเองตามหลักสูตรคูปองครู 
 

4. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
4.1 จุดเด่น 

 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ส่งผลให้ครูมีความมุ่งมั่นอุทิศตนเพ่ือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแสวงหาความรู้และน าเทคนิค นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ 
ๆมาสอน  มีการสอนแบบโครงงาน  ให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานด้วยตนเองโดยเน้นให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ และมี
ส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ มีความสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
(ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ญี่ปุ่น) เพ่ือการรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  จัดกิจกรรมเสริม
ให้ผู้เรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือน  มีความเข้าใจและสามารถประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 

4.2 จุดที่ควรพัฒนา 
      ควรส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯและการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่ม

สาระฯ ให้มากยิ่งข้ึน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ควรมีการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระอ่ืนๆได้ และครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  

4.3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น โดยจัดท าและ
วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1.) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล 
 2.) กิจกรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
เช่น กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 3.) คณะครูร่วมกันออกแบบจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่สามารถเชื่อมโยง
บูรณาการกับสาระอ่ืนๆได้  โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4.) ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯและการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯ 
ให้มากยิ่งขึ้น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้" 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต้องการการช่วยเหลือ 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 
1. สรุปผลการประเมินภาพรวมของคุณภาพการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ
ที่ตั้งเป้าหมาย ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม / 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดีเลิศ ดีเลิศ / 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 
    การคิดค านวณ  

- - / 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
    อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

- - / 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  - - / 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ 
    การสื่อสาร  

- - / 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  - - / 

6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  - - / 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม / 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด - - / 
2. ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย - - / 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย - - / 
4. สุขภาวะทางร่ายกายและจิตสังคม - - / 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ
ที่ตั้งเป้าหมาย ผลการประเมิน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ ยอดเยี่ยม / 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา 
    ก าหนดชัดเจน  

- - / 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  - - / 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
   รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

- - / 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  - - / 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
    การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

- - / 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
    การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

- - / 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม / 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

- - / 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
   การเรียนรู้  

- - / 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  - - / 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
   น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

- - / 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
   พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

- - / 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ยอดเยี่ยม 
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2. จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
       ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ตรงกับ
สาขาวิชาที่สอน ส่งผลให้ครูมีความมุ่งม่ันอุทิศตนเพ่ือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
การแสวงหาความรู้และน าเทคนิค นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆมาสอน  มีการสอนแบบโครงงาน  
ให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานด้วยตนเองโดยเน้นให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ 
มีความสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
และภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน ภาษากัมพูชา 
ภาษาเวียดนาม ญี่ปุ่น) เพ่ือการรองรับการเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนไม่
ทันเพ่ือน  มีความเข้าใจและสามารถประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริง 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
       ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพ่ิมมากขึ้น มี
ประสบการณ์ตรงและสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้กลับไปใช้
พัฒนาตนเองและสามารถ ด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข และ จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการ
กับ สาระอ่ืนๆได้ อีกทั้งครูควรวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา  

ด้านการบริหารและการจัดการ  
        โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบ
วงจรและมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารเป็นแบบอย่าง
ของความมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น ามี
ความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่าง
เหมาะสมมีการกระจายอ านาจสู่บุคลากร ท าให้ทุก
คนมสี่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามีการใช้หลักธรร
มาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหาร และด าเนินการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร เช่น การลงชื่อ
ปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และการใช้
ระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน ในการ รับ-ส่ง 
เอกสารและบันทึกข้อมูล ส าหรับจัดเก็บเป็นระบบ
สารสนเทศสามารถสืบค้นได้ทันที เป็นต้น จนท าให้
งานประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย มีการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างยุติธรรม
รวมถึงความโปร่งใสของการจัดสรรงบประมาณ การ

ด้านการบริหารและการจัดการ  
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูได้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนด้านการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม
และการดูแลผู้เรียนร่วมกัน โดยให้เป็นรูปธรรมและมี
หลักฐานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องและให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ปรับปรุง 
และซ่อมแซมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในและ
นอกห้องเรียนจึงส่งผลให้ท าการบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ไม่สมบูรณ์ตามความต้องการของโรงเรียนและครู
ประจ าห้องเรียนนั้น ๆ 
5. จัดจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม
พ้ืนที่มากข้ึน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
ระบบการจัดการเครือข่ายและสารสนเทศให้มี
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  โดยมีการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ  การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพ ท าให้ระบบการบริหารงานมีความคล่องตัว
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ รวมทั้งมีการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อ
การใช้งาน  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดี โดยมี
สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับชั้นต่างๆเป็นตัวเชื่อมโยงและประสานงานท าให้
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ทั้ง
ทางด้านทรัพยากรและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
รวมทั้งให้ความส าคัญและความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษา โดยเสียสละเวลา และบริจาคทรัพย์ สื่อ
การเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้การจ้างครู
ชาวต่างชาติ การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนใน
สถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้
ค าแนะน า อาทิ ดนตรีไทย ภาษาเวียดนาม ธรรม
ศึกษาเป็นต้น ท าให้การบริหารงานของโรงเรียน
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน 

ประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน
มากขึ้น และจัดทีมงานบุคลากรในการดูแลอุปกรณ์
รวมถึงอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้ทันท่วงทีมากยิ่งข้ึน 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  
         ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ตรงกับ
สาขาวิชาที่สอน ส่งผลให้ครูมีความมุ่งม่ันอุทิศตนเพ่ือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
การแสวงหาความรู้และน าเทคนิค นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆมาสอน  มีการสอนแบบโครงงาน  
ให้ผู้เรียนได้ท าโครงงานด้วยตนเองโดยเน้นให้ผู้เรียน 
ได้ลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ 
มีความสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
และภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน ภาษากัมพูชา 
ภาษาเวียดนาม ญี่ปุ่น) เพ่ือการรองรับการเข้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนไม่
ทันเพ่ือน  มีความเข้าใจและสามารถประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริง 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  
        ควรส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
กลุ่มสาระฯและการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่ม
สาระฯ ให้มากยิ่งข้ึน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ควรมีการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระ
อ่ืนๆได ้และครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
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3. แผน/แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงข้ึน 

1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยด าเนินโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดค่ายพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ การส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม เป็นต้น 
ทั้งนี้ได้ก าหนดนโยบายให้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรเขตเศรษฐกิจพิเศษที่โรงเรียนจัดท าขึ้นและหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  : 1 โรงเรียน 1 อาชีพ รวมถึง
การฝึกประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้วยกิจกรรมบริษัทจ าลอง ตลอดจนการจัดตลาดนัดอาชีพเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ส่วนด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโรงเรียนได้น าการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS) ในการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยการท างานเป็นทีม จน
เกิดเป็นนวัตกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ โครงงานจาก4s นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเขียน สื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management) ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา ตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนสมาคมฯ บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกัน ในการก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนด พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา มีการบริหารอัตราก าลัง ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา 

1.3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษามีการจัดกระบวนกรเรียนการสอนโดยยึดการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 
ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. วัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ ในโครงการอาเซียนศึกษาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 2. ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ เป็น 5 ภาษาหลัก และเพ่ิมเติม ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความโดดเด่นของสถานศึกษาในด้านของภาษา 
 3. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยี 
 4. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 5. อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 
 6. งบประมาณสนับสนุนการปรับตกแต่งห้องเรียนให้ทันสมัย น่าเรียน และการทาสีปรับปรุงอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ฯลฯ 
 7. ห้องสมุดท่ีทันสมัย พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีการสืบค้น 
 8. งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร เพ่ือจ าหน่ายสินค้า ผลงานนักเรียน ส าหรับการรองรับ
ทักษะอาชีพตามโครงการอาเซียนศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษและทักษะอาชีพของนักเรียนและสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด คือ การค้า การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และโลจิสติกส์ 
 9. อุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) รองรับ
นวัตกรรม ในศตวรรษท่ี21 
 10. งบประมาณสนับสนุนการจัดหาครูด้านการช่างและอุตสาหกรรมต่างๆ ให้รองรับการจัดการเรียนรู้
ด้านทักษะอาชีพ 
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ส่วนที่ 4 
รายงานความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 
ด้าน   ด้านความรู้คู่คุณธรรม  
        ด้านภาษาและการสื่อสาร  
   ด้านทักษะเฉพาะทาง  

ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านการพัฒนาตามเอกลักษณ์ท่ีประกาศ 

 
ประเด็นความโดดเด่นเรื่อง ภาษาเพื่อการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ประเภทความโดดเด่นด้านภาษาและการสื่อสาร 
ระดับความโดดเด่น         ภูมิภาค 

ภูมิภาคระดับประเทศหรือระดับประเทศ 
นานาชาติ 
 

ความเป็นมา/ภูมิหลัง/แรงบันดาลใจในการพัฒนา 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ในปี 2558 และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนในโครงการ Thailand Education HUB รุ่น 2 ในปี 
2560 สถานศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เป็นการเชื่อมโยงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
หลักสูตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จนได้หลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
โดยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ แผนทั่วไป (อาชีพ ,วิทย์-
คณิต) ห้องเรียนโครงการพิเศษ Multilingual Program , Mini English Program แผนการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย คือ แผนศิลป์-อาชีพคณิต แผนวิทย์-แผนศิลป์-ค านวณ ห้องเรียนโครงการพิเศษ 
Multilingual Program , Mini English Program  ซึ่งสถานศึกษาได้รับความมือทางการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให้อยู่ในระดับสากล โดยมีหน่วยงานต่างๆ อาทิ กัมปงเซอเตียนไฮสคูล เกาะกงไฮสคูล ราชอาณาจักร
กัมพูชา ทรานเวอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ มูลนิธิจี้หว่ากง ประเทศไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีการวางรากฐานความสัมพันธ์ทาง
วิชาการกับวิทยาลัยสารพัดช่างตราด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิตและผู้เชี่ยวชาญ
ทางการศึกษาจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น 
ดังนั้นสถานศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญทางด้านภาษาต่างประเทศที่สอง จึงได้มีการจัดการสอนในทุกระดับชั้น
ปี โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านภาษาให้ครบทุก
ทักษะ  ส่งผลให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
 
กระบวนการ/รูปแบบการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้มีการก าหนดมาตรฐานที่ระบุองค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  และ
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17  มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเป็น
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จและเป้าประสงค์ต่าง ๆของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงาน
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มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด จัดให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันวางแผนจัดท าแผนงานโครงการหรือ
กิจกรรมในการจัดสรรทรัพยากร  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีการใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)  ในการพัฒนาตนเอง  โดยมีการก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบ นิเทศ และรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการสร้างและพัฒนาระบบ
กลไกการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นรูปธรรม  มีการน าสาระสนเทศจากการประเมินและศึกษาแนวคิด
วิธีการปฏิบัติที่ดี  เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

ระบบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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รางวัลที่ได้รับและการเผยแพร่ 
 1. รางวัลที่ได้รับ 

 รางวัลการแข่งขันทักษะทางด้านภาษา ปีการศึกษา 2560 

กิจกรรมที่ รายการ รางวัล 

1 - โครงงานวิทยาศาสตร์  
1.เด็กชายธนัตภ์ สีนวล 
2.เด็กหญิงฐาปนย์ จันทร 
3.เด็กหญิงขวัญจริา แรงหาญ 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน  การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ ระยอง
วิทยาคม จังหวัด ระยอง 

2 - โครงงานคณิตศาสตร์  
1.เด็กชายสรศักดิ์ จันม ี
2.เด็กหญิงกัญญาณัฐ เครือวิเศษ 
3.เด็กชายปรเมศ ก าเนิดขวญัแก้ว 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ ระยอง
วิทยาคม จังหวัด ระยอง 

3 - การเล่านิทาน  
 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ ระยอง
วิทยาคม จังหวัด ระยอง 

    4 

 

- การพูดสุนทรพจน์  
นางสาวล่า ยืน 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ ระยอง
วิทยาคม จังหวัด ระยอง 

   5 

 

- การประกวดร้องเพลง  ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ ระยอง
วิทยาคม จังหวัด ระยอง 

   6 

 

- ทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skill  ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ ระยอง
วิทยาคม จังหวัด ระยอง 

   7.  การคัดลายมือ ภาษากัมพูชา ระดบัช้ัน ม.ต้น รางวัลชมเชย  การแข่งขันทักษะภาษาสองแผ่นดิน ครั้ง
ที่3  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

8.  การคัดลายมือ ภาษากัมพูชา ระดบัช้ัน ม. ปลาย 
-นางสาวรุ่งอรุณ  แสนรัตน์  
 

รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะภาษาสองแผ่นดิน ครั้งท่ี
3  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

9. การเลา่นิทานภาษากัมพูชา ระดับช้ัน ม.ต้น  
-เด็กหญิงบุษบา ปินะถา 

รองชนะเลิศ อันดับ2 การแข่งขันทักษะภาษาสอง
แผ่นดิน ครั้งท่ี3  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

10. การเลา่นิทานภาษากัมพูชาระดับช้ัน ม.ปลาย 
-นางสาวณัฐกานต์ บัวแก้ว 

รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทกัษะภาษาสองแผ่นดิน 
ครั้งท่ี3  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
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11. การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษากัมพูชาระดับช้ัน ม.ต้น 
-เด็กหญิงปาริชาติ สังวาล 

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขนัทักษะภาษาสอง
แผ่นดิน ครั้งท่ี3  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

12. การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษากัมพูชาระดับช้ัน ม.
ปลาย 
-นางสาวลีมน  แพน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแขง่ขันทักษะภาษาสอง
แผ่นดิน ครั้งท่ี3  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

13. การประกวดร้องเพลง ภาษากมัพชูาระดับช้ัน ม.
ต้น 
-นางสาวล่า  ยืน 

รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันทกัษะภาษาสองแผ่นดิน 
ครั้งท่ี3  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

14. การประกวดร้องเพลง ภาษากมัพชูาระดับช้ัน ม.
ปลาย 
-นางสาวอติมา ทองค า 

รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะภาษาสองแผ่นดิน 
ครั้งท่ี3  ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

 

รางวัลการแข่งขันทักษะทางด้านภาษา ปีการศึกษา 2561 

กิจกรรมที่ รายการ รางวัล 

1 

- โครงงานวิทยาศาสตร์  
1.เด็กชายธนัตภ์ สีนวล 
2.เด็กชายวศิน ตรีประเสริฐศักดิ ์
3.เด็กหญิงเจนจิรา หวานเสนาะ 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ โรงเรยีนปรา
จิณราษฎรอ ารุง จังหวัดปราจีนบรุี 

2 

- โครงงานคณิตศาสตร์  
1.เด็กชายกฤษนัย สิงหาปะ 
2.เด็กชายวิญญู วิชาญชัย  
3.เด็กหญิงกัญญารตัน์ พูลสวสัดิ ์

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน  การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ โรงเรยีนปรา
จิณราษฎรอ ารุง จังหวัดปราจีนบรุี 

3 

- การเล่านิทาน ภาษาอังกฤษ 
นางสาวพิจิตรา  สออนงค์ 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันรางวลัเหรยีญทองแดง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแขง่ขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ โรงเรยีนปรา
จิณราษฎรอ ารุง จังหวัดปราจีนบรุี 

4 
-การพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ โรงเรยีนปรา
จิณราษฎรอ ารุง จังหวัดปราจีนบรุี 

5 

 

- การประกวดร้องเพลง ภาษาอังกฤษ 
นางสาวดลยา เกตุแก้ว 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขันรางวลัเหรยีญเงิน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ โรงเรยีนปราจณิราษฎร
อ ารุง จังหวัดปราจีนบรุ ี
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6 

 

- ทักษะภาษาอังกฤษ  ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ โรงเรยีนปรา
จิณราษฎรอ ารุง จังหวัดปราจีนบรุี 

7 
- การสะกดค า  
เด็กชายสรศักดิ์ จันม ี
เด็กชายจักกฤษณ์ สุทธิมาลย์  

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ โรงเรยีนปรา
จิณราษฎรอ ารุง จังหวัดปราจีนบรุี 

8 

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวริ์ด) 
นายจ าเนียร หงษ์วิเศษ  

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวริ์ด) ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 
จังหวัดนครนายก ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับภาค สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา2561 
 

7. การคัดลายมือ ภาษากัมพูชา ระดบัช้ัน ม.ต้น รองชนะเลิศอันดับ2  การแข่งขันทักษะภาษาสอง
แผ่นดิน ครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

8. การคัดลายมือ ภาษากัมพูชา ระดบัช้ัน ม. ปลาย รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะภาษาสองแผ่นดิน ครั้งท่ี 
4 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

9. การเลา่นิทานภาษากัมพูชา ระดับช้ัน ม.ต้น  
-เด็กหญิง มกรา  ซก   

ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะภาษาสองแผ่นดิน 
ครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

10. การเลา่นิทานภาษากัมพูชาระดับช้ัน ม.ปลาย 
-นางสาวดวงเดือน พูลเกษ 

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะภาษาสองแผ่นดิน 
ครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

11. การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษากัมพูชาระดับช้ัน ม.ต้น 
-เด็กหญิงสุพรรณี  ซ้อน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแขง่ขันทักษะภาษาสอง
แผ่นดิน ครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

12. 
การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษากัมพูชาระดับช้ัน ม.
ปลาย 
-นางสาววิชลดี สนธิโกศล 

รางวัลชมเชย  การแข่งขันทักษะภาษาสองแผ่นดิน ครั้ง
ที่ 4 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

13. การประกวดร้องเพลง ภาษากมัพชูาระดับช้ัน ม.
ต้น 

รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทกัษะภาษาสองแผ่นดิน 
ครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

14. 
การประกวดร้องเพลง ภาษากมัพชูาระดับช้ัน ม.
ปลาย 
-นายทาย  ผลาเกต ุ

ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะภาษาสองแผ่นดิน 
ครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

 

รางวัลการแข่งขันทักษะทางด้านภาษา ปีการศึกษา2562 

กิจกรรมที่ รายการ ประเภท 

1 - โครงงานวิทยาศาสตร์  
1.นางสาวขวัญจิรา แรงหาญ 
2.นางสาวโสภิตา ท่าพริก 
3.นายพัทธพล สมศร ี

ผู้เรยีนไดร้ับรางวัลเหรียญทองในระดับช้ัน ม.1-3  
ผู้เรยีนไดร้ับรางวัลเหรียญทอง  
ในระดับชั้น ม.1-3 และเหรียญเงิน ในระดับชั้น ม.4-6 
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การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP ณ โรงเรียนพนสัวิทยาคาร จังหวัด ชลบุร ี

2 - โครงงานคณิตศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.เด็กหญิงกัลยรัตน์ พูลสวสัดิ ์
2.เด็กชายทักษนัย แก่นพิทักษ ์
3.เด็กชายจตภุัทร ทรงเดช 
 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง  
ในระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ณ โรงเรยีนพนัสวิทยาคาร 
จังหวัด ชลบุร ี
 

3 - การเล่านิทาน ภาษาอังกฤษ 
นางสาวจตุรพร  สังข์คลี   ม.ปลาย 
เด็กหญิงลักษิกา ศรีวิลยั    ม.ต้น 

ผู้เรยีนไดร้ับรางวัลเหรียญทอง  
ในระดับชั้น ม.4-6 และเหรียญทองแดงในระดับชั้น ม.1-
3 ผู้เรียนได้รบัรางวัลเหรียญทอง  
ในระดับชั้น ม.1-3 และเหรียญเงิน ในระดับชั้น ม.4-6 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP ณ โรงเรียนพนสัวิทยาคาร จังหวัด ชลบุร ี

4 - การพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ 
มัธยมศึกษาตอนต้น  
 -เด็กหญิงเปอว เกิดมณี  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางสาวพรณภัส โภคสุทธ์ิ 
 
 

ผู้เรยีนไดร้ับรางวัลเหรียญทองแดงในระดับชั้น ม.1-3 
และในระดับชั้น ม.4-6 
ผู้เรยีนไดร้ับรางวัลเหรียญทอง  
ในระดับชั้น ม.1-3 และเหรียญเงิน ในระดับชั้น ม.4-6 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP ณ โรงเรียนพนสัวิทยาคาร จังหวัด ชลบุร ี

5 - การประกวดร้องเพลง ภาษาอังกฤษ 
นางสาวดลยา เกตุแก้ว  

ผู้เรยีนไดร้ับรางวัลเหรียญทองแดง  
ในระดับชั้น ม.4-6 ผู้เรยีนไดร้ับรางวัลเหรียญทอง  
ในระดับชั้น ม.1-3 และเหรียญเงิน ในระดับชั้น ม.4-6 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP ณ โรงเรียนพนสัวิทยาคาร จังหวัด ชลบุร ี

6 - ทักษะภาษาอังกฤษ Multi Skill 
เด็กชายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์  
นายพัทรพล สมศร ี
 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง  
ในระดับชั้น ม.1-3 และเหรียญเงิน ในระดับชั้น ม.4-6 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP ณ โรงเรียนพนสัวิทยาคาร จังหวัด ชลบุร ี

7 - การสะกดค า ภาษาอังกฤษ 
เด็กหญิงธนภรณ์ ทิพย์วรรณ 
เด็กชายพีรพัฒน์ เดชกลา้ 

ผู้เรยีนไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ในระดับชั้น ม.1-3 และเหรียญเงิน ในระดับชั้น 
ม.4-6 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP ณ โรงเรียนพนสัวิทยาคาร จังหวัด ชลบุร ี

8 -ละครสั้นภาษาอังกฤษ   
มัธยมศึกษาตอนต้น 
1.ดญ.ณัฐณิชา ไพวัล  

ผู้เรยีนไดร้ับรางวัลเหรียญทอง  
ในระดับชั้น ม.1-3 และเหรียญเงิน ในระดับชั้น ม.4-6 
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2.ด.ญ.ทิพย์ภัทรา หงษ์สมุทร  
3.ด.ญ.ภัทรวดี หอยสังข ์ 
4.ด.ช.ไกรวิชญ์ จันทร์ทับทอง 
5.ด.ญ.สุชานาฎ แก้วโท  
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.น.ส เบญจมุก คงประเสริฐ  
2.น.ส ศิริประภา บญุศิร ิ 
3.น.ส พนารัตน์ สออนงค ์ 
4.นาย มนตีธัช แก้วสัมฤทธ์ิ  
5.นายคณิต ขันนาก 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษ 
EP/MEP ณ โรงเรียนพนสัวิทยาคาร จังหวัด ชลบุร ี
 

9 เด็กชายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย ์
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการประกวดร้อง
เพลงสากล ประกวดร้องสากลเพลงในกิจกรรม 
Multilingual Program Camp  
Education Hub 2019 ณ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

10. นางสาวนวตา เทียนชัย 
 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวด สุนทรพจน์ภาษา
เวียดนาม แสดงศักยภาพโรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากล ณ จังหวัดสมุทรปราการ  

11 นส.ธัญญพัทธ์    ลีลารุ่งล้ าเลิศ  
นางสาวนันท์นภัส  อรณุรตัน์   
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับเหรียญทอง 
85.67คะแนน  ในรายการ การแขง่ขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาเกาหลี  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย   การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี69ปีการศึกษา 2562   

12 เด็กหญิงณัฐพร เอมโอษฐ์        เด็กหญิงสภุานัน 
เต่าทอง   

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่69ปีการศึกษา 
2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

13 นางสาวนงนภัส เทียนชัย       
นางสาวสิริวภิา เจนหัดพล 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับเหรียญทอง ใน
รายการ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี69 
ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
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 ภาคผนวก  
 

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ  แบบย่อๆ 

ฯลฯ 
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ข้อมูลสถานศึกษา 
1. ข้อมูลผู้บริหาร 

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายส าเนา  บุญมาก 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 039-581192  081-5203274       -e-mail  klongyai@ky.ac.th 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2548  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 14 ปี 4 เดือน 
2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานต าแหน่ง) จ านวน - คน 

 
2. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

 
 
ที ่

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ
ราช
การ 

 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
 

วุฒิ 

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

ภาระ
งาน
สอน/

สัปดาห ์

จ านวนช่ัวโมง
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ป2ี562) 

1 นายส าเนา  บญุมาก 56 
35.2 
ปี 

ผอ./
ช านาญ

การพิเศษ 

กศ.บ. 
กศ.ม. 

ภูมิศาสตร ์
บริหารการ 
ศึกษา 
 

 -  

2 นายวีระ มนตรีวงษ ์ 57 

33.
10 
ปี 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 23 50 

3 
นางกัญณิญาพัทน์ มนตรี

วงษ ์
53 

30.
10 
ปี 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

วท.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
20 66 

4 
นางสาวบัวภา  จางวาง

แก้ว 
52 

28.3 
ปี 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ 
คหกรรม 
ศาสตร ์

การงานฯ 21 171 

5 นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ 54 

24.
10 
ปี 
 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ. 
การจัดการ 
ทั่วไป 

การงานฯ 24 42 

6 นายมนัส ถึกสุวรรณ 58 
24.
10 
ปี 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 21 72 

7 นางบานช่ืน  ประไพ 51 
26.7 
ปี 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 22 
44 
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ที ่

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ
ราช
การ 

 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
 

วุฒิ 

 
 
สาชาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

ภาระ
งาน
สอน/

สัปดาห ์

จ านวนช่ัวโมง
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ป2ี562) 

8 นางพัชรียา นะทีวาส 45 
22.6 
ปี 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ.,ศศ.
ม. 

เคม,ี 
ศิลปะ 
ศาสตร 
มหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตร ์ 25 80 

9 นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วย 40 
17.5 
ปี 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

วทบ
,วท.ม. 

ชีววิทยา 
ประยุกต ์
ชีววิทยา 
ศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ 23 62 

10 
นายวรวิทย์ สังข์เอียด 
 
 

40 
13.7 
ปี 

ครูช านาญ
การ 

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
การงานฯ 

 
28 84 

11 
นายวันชัย พละราด 
 
 

41 
10.4 
ปี 

ครูช านาญ
การ 

ค.บ.,ก
ศ.ม 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 24 44 

12 
นายภัทรวัฒน ์เขียวขจ ี
 
 

33 
9.9 
ปี 

ครูช านาญ
การ 

กศ.บ. 
การสอน 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 25 65 

13 นางสาวมัทรี ขนรกลุ 37 
14.5 
ปี 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ.ศศ.
ม. 

คอมพิวเตอร์เทคโนโลย ี
และการสื่อ 
สารการ 
ศึกษา 

การงานฯ 26 56 

14 นางสาวคณภร  อัตจรติ 37 
8.10 
ปี 

ครู/
ช านาญ

การ 

ค.บ.,ก
ศ.ม 

ภาษาไทย 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 24 44 

15 
นางสาววารณุี  อิทธิพัทธ์

อเนก 
 

39 
7.9 
ปี 

คร ู ศษ.บ เคม ี วิทยาศาสตร ์ 25 56 

16 
นายศุภกิตติ์ ศรีบุตร 
 
 

37 
7.7 
ปี 

คร ู ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์สังคมศึกษาฯ 21 51 

17 นางสุวิมล สุขสวัสดิ ์ 41 
18.
10 
ปี 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.บ.,ก
ศ.ม 

คณิตศาสตร ์
การบริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 24 56 

18 
นางสาวบงกชรัตน์  เจรญิ

ทวี 
29 

5.10 
ปี 

คร ู
ค.บ.
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์, 
การบริหาร 
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 27 94 

19 นางวาสิฐฐี เจรญิผล 29 
5.10 
ปี 

คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 24 

 
 

54 
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ที ่

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ
ราช
การ 

 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
 

วุฒิ 

 
 

สาชาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

ภาระ
งาน
สอน/

สัปดาห ์

จ านวนช่ัวโมง
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ป2ี562) 

20 
นางสาวปุริมปรัชญ ์

หมื่นศรีพรม 
30 

5.10 
ปี 

คร ู ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 24 80 

21 
นางสาวปรารถนา  
 ศรีสงกา 

30 
5.6 
ปี 

คร ู ศษ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ 24 - 

22 นายจตุพร พุ่มเรียบ 34 5 ป ี คร ู ค.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 25 56 

23 
นางสาวปัญจพร   
อาบหิรัญ 

36 
10.9 
ปี 

คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 25 87 

24 นางสาวจิรายุ  กระแสโสม 29 
4.10 
ปี 

คร ู
กศ.บ., 
รศ.บ. 

การสอน 
ภาษาไทย 

ภาษไทย 24 102 

25 
นางสาวจุฑาวดี  ศรเีชียง
สา 

30 
4.9 
ปี 

คร ู ศษ.บ. 
วิทยาศาสตร์ทั่วไปการ
บริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ 23 54 

26 
นางสาวจิราพร  แก้วบัว
โฮม 

28 
4.8 
ปี 

คร ู กศ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 26 70 

27 นางสาวสุนทรา  ฝอยทอง 34 
7.5 
ปี 

คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 24 60 

28 
นางสาวนิรัญชนา  แก้ว
บัวขาว 

29 
4.5 
ปี 

คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 26 86 

29 นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ 38 
4.4 
ปี 

คร ู ค.บ. พลศึกษา 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
29 54 

30 นายสุรยิา ฮุยประโคน 39 
4.4 
ปี 

คร ู
บธ.บ
,ป.บฑ 

การจัดการ 
ทั่วไป 

การงานฯ 22 184 

31 นางสาวกีรติ เทพมนตร ี 33 
4.2 
ปี 

คร ู กศ.บ. 
การสอน
ภาษาจีน 

ภาษาต่างประเทศ 23 332 

32 
นางสาวภัทราภรณ์ อินท
สุวรรณ 

28 
4.2 
ปี 

คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 23 110 

33 นายสมฤทธ์ิ ชาญสมร 28 
3.2 
ปี 

คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 28 99 

34 
นางสาวกันยารตัน์  
จันทระ 

39 
14.1 
ปี 

ครูช านาญ
การพิเศษ 

วท.บ.
,วท.ม. 

ปบัณฑิต 

เคม,ีเคมี
ศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ 22 56 

35 
นางสาวกวินนา  และ

โวหาร 
28 

2.10 
ปี 

คร ู ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ การงานฯ 23 36 

36 
นางสาวฉันทวรรณ  
สุวรรณหติาทร 

26 
2.10 
ปี 

คร ู ค.บ. ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร ์ 23 166 

37 นายวสุ  สุขสถติย ์ 27 
2.10 
ปี 

คร ู
ศศ.บ 4

ปี 
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 28 54 

38 
นางสาวอุไรวรรณ  พรม
วงษา 

27 
2.10 
ปี 

คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 24 24 

39 นางสาวนัยนา  มานะสิร ิ 33 
2.7 
ปี 

คร ู ศศ.บ. 
รัฐประศาสน 
ศาสตร ์

สังคมศึกษาฯ 24 36 



106 
 

40 นายกฤษณะพงศ์  สงคง 34 
2.6 
ปี 

คร ู วท.บ. 
สัตวศาสตร ์
เกษตร 

การงานฯ 24 122 

41 
นางสาวณัฐวรินทร์ โยธา
ภิรมย ์

39 
8.10
ปี 

ครูช านาญ
การ 

วท.บ. คอมพิวเตอร ์ การงานฯ 29 102 

42 
นางสาวศิรินภา  ทองดี

นอก 
29 

2 3 
ปี 

คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 27 62 

43 
นางสาวกชพร 

ศิริจ ารสั 
31 

2.1 
ปี 

ครูผู้ช่วย 
ศศ.บ 
ป.

บัณฑิต 
ญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ 24 62 

44 นางสาวกิติยา  นันตาบญุ 28 
1.11 
ปี 

ครูผู้ช่วย ค.บ ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์ 24 45 

45 
นางสุมาล ี
จันอรัญ 

42 
1.5 
ปี 

ครูผู้ช่วย ค.บ คหกรรม การงานฯ 27 107 

46 นางสาวอรอุมา  พูลเพิ่ม 24 
1.5 
ปี 

ครูผู้ช่วย ค.บ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 24 119 

47 
นางสาวปทุมรัตน์  ศรี

ประดู ่
26 

1.5 
ปี 

ครูผู้ช่วย ค.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 24 159 

48 นางสาวปาจรีย์  จันคะนา 26 
1.5 
ปี 

ครูผู้ช่วย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 26 125 

49 
นางสาวอรอนงค์ แหวน
วงษ ์

25 
1.3 
ปี 

ครูผู้ช่วย ค.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 23 135 

50 นางสาวภานุกา พลไชยขา 28 
11 
เดือ
น 

ครูผู้ช่วย ค.บ 
จิตวิทยา 
แนะแนว 

การงานฯ 23 77 

51 นางสาวทิพาภรณ์  สุโพธิ ์ 31 
11 
เดือ
น 

ครูผู้ช่วย ศศ.บ ภาษาเกาหลี ป.บัณ ภาษาต่างประเทศ 27 48 

52 
นางสาวสุกัญญา  คง

ทรัพย ์
28 

11 
เดือ
น 

ครูผู้ช่วย ค.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 23 27 

53 
นายวุฒิชัย 
มีส าราญ 

25 
11 
เดือ
น 

ครูผู้ช่วย ค.บ ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร ์ 23 74 

54 นายมีชัย ค าลอย 26 
3 

เดือ
น 

ครูผู้ช่วย ค.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 21 - 
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2.2 ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
      

 
 

ท่ี 

 
 

ช่ือ-สกุล 

 
 

อายุ 

 
อายุ

ราชการ 

 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
 

วุฒิ 

 
 

สาชาวิชา 

 
สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

ภาระ
งาน
สอน/

สัปดาห์ 

จ านวน
ชั่วโมง 

ท่ีเข้ารับ 
การพัฒนา 
(ป2ี562) 

1 นายดิเรก  ขนรกุล 45 17ปี พนักงาน
ราชการ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
การ 

กีฬา 

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

27 48 

2 นางสาววิลาวรรณ 
จันทร์นี 

28 4.8ปี พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 22 62 

3 นายจักรพล กิจอุดม 28 3.9 ปี พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์) 

วิทยาศาสตร์ 23 60 

 
2.3 สรุปจ านวนบุคลากร 

 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน)  

รวม 
ต ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ - - - - - 

รวม - - 1 - 1 
2. สายการสอน      

- ข้าราชการครู - 42 12 - 54 
- พนักงานราชการ - 3 - - 3 
- อัตราจ้าง - - - - 0 

ครูต่างชาติ - 7 - - 7 
รวม      

- 3. สายงาน
สนับสนุน 

     

- ข้าราชการ - - - - 0 
- พนักงานจ้างทั่วไป 1 2 - - 3 
- ลูกจ้างประจ า - - - - 0 

อ่ืน ๆ  4 - - - 4 
รวม 5 54 - - 72 
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2.4จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

จ านวน 
 

คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยชั่วโมง/สัปดาห์ของครู 

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 6 3.78 16.8 
คณิตศาสตร์ 9 5.67 17.75 
วิทยาศาสตร์ 14 8.82 20.3 
สังคมศึกษาฯ 7 4.41 18.57 
ภาษาต่างประเทศ 14 8.82 18.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1.89 20 
ศิลปะ 3 1.89 18.67 
การงานอาชีพ 6 3.78 16.71 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0.63 15 

รวมครูผู้สอน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

63   

 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา2562) 
 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รวม 999 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 7 116 107 223 32 
ม.2 7 103 108 211 30 
ม.3 6 100 109 209 35 
รวม 20 319 324 643 32 
ม.4 5 54 71 125 25 
ม.5 5 56 77 133 27 
ม.6 4 32 66 98 25 
รวม 14 142 214 356 25 

รวมทั้งหมด 34 461 538 999 29 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย 2 คน    หญิง 3 คน   รวม  จ านวน 5 คน 

 อัตราส่วนนักเรียน : ครู  = 20 : 1      เป็นไปตามเกณฑ์      ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ที ่

 
รายวิชา 

 

กลุ่มต้น 
กลุ่ม
กลาง 

 

กลุ่มสูง 

รวม 

ร้อยละ
แต่ละ
รายวชิา
ระดับ 
2.5  ขึ้น
ไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 

2 

2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 124 94 82 118 193 239 176 257 1283 67.42 
2 คณิตศาสตร์ 412 349 344 410 350 305 189 536 2895 47.67 
3 วิทยาศาสตร์ 423 267 164 204 342 382 397 798 2977 64.46 
4 สังคมศึกษาฯ 328 206 122 187 502 363 364 938 3010 71.99 
5 สุขศึกษาฯ 175 97 64 91 284 401 402 1041 2555 83.29 
6 ศิลปะ 135 88 51 85 105 150 160 509 1283 72.02 
7 การงานอาชีพฯ 218 106 60 112 237 341 392 556 2022 75.47 
8 ภาษาอังกฤษ 193 232 197 138 158 172 128 294 1512 49.74 
9 ภาษาต่างประเทศ 398 129 76 116 152 158 136 526 1492 65.14 
10 IS 27 10 14 7 6 20 27 102 213 72.77 

รวม 2234 1578 1174 1468 2329 2531 2371 5557 19242 66.46 
ร้อยละ 11.61 8.20 6.10 7.63 12.10 13.15 12.32 28.88 100 66.46 
รวมกลุ่ม 4986 1468 12788 19242 66.46 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ที ่

 
รายวิชา 

 

กลุ่มต้น 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวชิาระดับ 
2.5  ขึ้นไป มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 58 41 65 102 91 144 150 199 850 68.71 
2 คณิตศาสตร์ 183 99 85 167 142 154 146 301 1277 58.18 
3 วิทยาศาสตร์ 266 140 139 284 448 519 422 789 3007 72.43 
4 สังคมศึกษาฯ 147 64 63 90 116 194 153 427 1254 70.97 
5 สุขศึกษาฯ 58 26 14 73 90 81 118 362 822 79.20 
6 ศิลปะ 76 31 13 13 28 51 74 420 706 81.16 
7 การงานอาชีพฯ 99 34 36 45 81 117 131 726 1269 83.14 
8 ภาษาอังกฤษ 153 112 96 144 147 153 127 424 1356 62.76 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ) 
 

ที ่
 

รายวิชา 

 

กลุ่มต้น 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มสูง 

รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวิชา
ระดับ 2.5  
ขึ้นไป 

มสมร
,0 

1 1.5 
 
2 

2.5 3 3.5 4 

9 ภาษาต่างประเทศ 70 55 29 48 60 75 51 248 636 68.24 

10 IS 20 7 15 25 21 26 40 91 245 72.59 

รวม  1130 609 555 991 1224 1514 1412 3987 11422 71.24 

ร้อยละ  9.89 5.33 4.86 8.68 10.72 13.36 12.36 34.91 100 71.24 

รวมกลุ่ม  1130 609 555 991 1224 1514 1412 3987 11422 71.24 

 
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

1) ร้อยละความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากปีการศึกษา 2561 เทียบกับ ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ร้อยละความก้าวหน้า 

ภาษาไทย 2.78 2.78 0 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2.25 2.37 3.00 

ภาษาต่างประเทศ 2.59 2.82 5.75 
คณิตศาสตร์ 2.95 2.96 0.25 
วิทยาศาสตร์ 2.90 3.28 9.50 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3.00 3.14 3.50 
ศิลปะ 3.12 3.22 2.50 

การงานอาชีพ 2.43 2.67 6.00 
รวม 8 กลุ่มสาระฯ 2.75 2.91 4.00 

 
6. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 223 5 14 72 143 215 96.41 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 211 3 5 67 98 165 78.19 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 209 16 16 37 125 162 77.51 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 125 6 5 29 80 109 87.2 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 133 10 - 46 56 102 76.69 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 98 6 - 10 82 92 93.87 

รวม 999 40 40 288 589 845 84.58 
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7. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไป 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 223 - 14 128 81    209 93.72 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 211 - 5 42 164    206 97.63 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 209 3 16 59 131    193 92.34 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 125 - 5 39 81    120 96.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 133 17 - 70 41    128 96.24 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 98 2 - 45 52      98 100 

รวม 999 22 40 383 550     954 95.49 
 
 
8. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป  

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 196 192 4 11 159 170 88.54 
2.ความสามารถในการคิด 196 192 4 10 157 167 86.97 
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 196 192 4 10 157 167 86.97 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 196 192 4 12 154 166 86.45 
5. .ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 196 192 4 13 154 166 86.45 

รวม       87.11 
 
9. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา  2562 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป  

ระดับชั้น จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 99 98 1 32 64 96 97.95 
2.ความสามารถในการคิด 99 98 1 27 69 96 97.95 
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 99 98 1 26 70 96 97.95 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 99 98 1 26 71 97 98.97 
5. .ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 99 98 1 14 83 97 98.97 

รวม       98.36 
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10. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
แสดงข้อมูลผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียน
และ ผลการทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ การพัฒนาของโรงเรียน 
ภาษาไทย 53.07 55.14 ต่ ากว่า 2.07 

คณิตศาสตร์ 25.38 26.73 ต่ ากว่า 1.35 
วิทยาศาสตร์ 29.88 30.07 ต่ ากว่า 0.19 
ภาษาอังกฤษ 29.62 33.25 ต่ ากว่า 3.63 

คะแนนเฉลี่ยรวม 34.49 36.30 ต่ ากว่า 1.81 
ร้อยละของคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับชาติ 
0.00 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

      ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียน
และ ผลการทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ การพัฒนาของโรงเรียน 
ภาษาไทย 35.45 42.21 ต่ ากว่า 6.76 

คณิตศาสตร์ 31.89 35.70 ต่ ากว่า 3.81 
วิทยาศาสตร์ 24.30 29.20 ต่ ากว่า 4.90 
ภาษาอังกฤษ 19.90 25.41 ต่ ากว่า 5.51 
สังคมศึกษา 26.14 29.20 ต่ ากว่า 3.06 

คะแนนเฉลี่ยรวม 27.54 32.34 ต่ ากว่า 4.80 
ร้อยละของคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับชาติ 
0.00 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 223 223 - 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 211 211 - 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 209 195 14 93.3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 125 125 - 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 133 133 - 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 98 97 1 98.9 
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12. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 / 
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 2562 การพัฒนาของโรงเรียน 
ภาษาไทย 47.68 53.07 เพิ่มข้ึน 5.39 

คณิตศาสตร์ 28.70 25.38 ลดลง 3.32 
วิทยาศาสตร์ 32.44 29.88 ลดลง 2.56 
ภาษาอังกฤษ 27.25 29.62 เพิ่มข้ึน 2.37 

คะแนนเฉลี่ยรวม 34.02 34.49 เพิ่มข้ึน 0.47 
ร้อยละการพัฒนาของผลการทดสอบระดับชาติ

เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 /2562 
เพิ่มข้ึน 0.47 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2561 2562 การพัฒนาของโรงเรียน 
ภาษาไทย 38.86 35.45 ลดลง 3.41 

คณิตศาสตร์ 23.65 19.90 ลดลง 3.75 
วิทยาศาสตร์ 26.81 26.14 ลดลง 0.67 
ภาษาอังกฤษ 23.83 24.30 เพิ่มข้ึน 0.47 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม 30.84 31.89 เพิ่มข้ึน 1.05 
คะแนนเฉลี่ยรวม 28.80 27.54 ลดลง 1.26 

ร้อยละการพัฒนาของผลการทดสอบระดับชาติ
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561/2562 

ลดลง 1.26 
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13. ข้อมูลนักเรียนด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม  
13.1 จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน        

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 823 คน คิดเป็นร้อยละ 82.4 
 13.2 จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 697 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.76 
 13.3 จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.46 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5   
 13.4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 
 13.5 จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ -  คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 13.6 จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.17 
  *นับจากจ านวนนักเรียนทีไ่ด้รบัทุนปัจจัยยากจน ม.1-3 
 13.7 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 34  คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 

       ย้ายเข้ามาเรียนระหว่างปี 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  
       ย้ายไปเรียนโรงเรียน อ่ืนระหว่างปี 45 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50  
       เสียชีวิต  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 
13.8 สถิติการขาดเรียน  53 คน คิดเป็นร้อยละ  5.3 

 13.9 จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  19 คน คิดเป็นร้อยละ  6.2 
 13.10 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
  ข้อมูล มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  196  คน 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จ านวน   138  คน  คิดเป็นร้อยละ 70.40 
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จ านวน   35   คน  คิดเป็นร้อยละ  17.85 

ไม่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ  จ านวน   23   คน  คิดเป็นร้อยละ  11.73 
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน  99  คน  
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จ านวน   68  คน คิดเป็นร้อยละ  68.68 
   ประกอบอาชีพ จ านวน     31  คน คิดเป็นร้อยละ  31.31 

 13.11 อัตราส่วนครูมัธยมต้น:  นักเรียน = 1 : 20 คน 
          อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรียน = 1 : 20 คน 

13.12 จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา                 
จ านวน  999 คน คิดเป็นร้อยละ  100 

13.13 จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ      
อย่างสม่ าเสมอจ านวน   จ านวน  919 คน คิดเป็นร้อยละ  91.99 
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14. แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
14.1 สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  

                  แสดงจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แหล่งเรียนรู้           
ในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี หมายเหตุ 

ห้องสมุดพัด-มานี  สุภาภา 65,987  
๑. ศูนย์อาเซียน 

(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนช่ัวคราว เนื่องจากมีห้องเรยีน
ไม่เพียงพอ) 

-  

๒. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ 
(หมายเหตุ อาคารช ารดุ ไมส่ามารถใช้งานได้) 

-  

ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนช่ัวคราว เนื่องจากมีห้องเรยีน
ไม่เพียงพอ) 

-  

ห้องปฏิบัติการโลกและอวกาศ 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนช่ัวคราว เนื่องจากมีห้องเรยีน
ไม่เพียงพอ) 

-  

ห้องปฏิบัติการทางเคมี 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนช่ัวคราว เนื่องจากมีห้องเรยีน
ไม่เพียงพอ) 

-  

ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนช่ัวคราว เนื่องจากมีห้องเรยีน
ไม่เพียงพอ) 

-  

ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนช่ัวคราว เนื่องจากมีห้องเรยีน
ไม่เพียงพอ) 

-  

ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องพักครตู่างชาติ) 

-  

ห้องพยาบาล 749  
ห้องแนะแนว 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนช่ัวคราว เนื่องจากมีห้องเรยีน
ไม่เพียงพอ) 

-  

ธนาคารโรงเรียน 1,692  
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนช่ัวคราว เนื่องจากมีห้องเรยีน
ไม่เพียงพอ) 

-  
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี หมายเหตุ 

ร้าน S&J การแปรรูปอาหาร 3  
ร้านเจ๊หมวย ร้านอาหารตามสั่ง การปรุงอาหาร 5  
ร้านปูนิ่ม 5  
ร้านขนมจีนลุงทม 3  
ทะเลภู รีสอร์ท 4  
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน 5  
ศูนย์ป่าชายเลน 3  
สถานนีกรมอุตุนิยมวิทยา 6  
โรงพยาบาลคลองใหญ่ 8  
ร้านขนมแม่วิไล 4  
ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ าเภอคลองใหญ่ 20  
ร้านอาหารปูนิ่ม 2  
ด่านศุลกากร ต าบลไม้รูด 5  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ 4  
วัดคลองใหญ่ 15  
สถานีต ารวจ 3  
ที่ว่าการอ าเภอคลองใหญ่ 6  
เกษตรอ าเภอคลองใหญ่ 7  
สาธารณะสุขอ าเภอคลองใหญ่ 8  
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ าเชี่ยว 3  
สถานธรรมไทซิ่ง 1  
ส านักสงฆ์หาดทรายแดง 3  
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 1  
ตลาดการค้าชายแดน (หาดเล็ก)  16  
บริษัทสยาม แม็คโคร จ ากัด 4  
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14.2ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษา 2562 

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน 
สถิติการใช้

จ านวนครั้ง/ปี 
เรื่อง หมายเหตุ 

นายอังคาร   ลัดลอย 2 ภาคเรียน/ปี ดนตรีไทย เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
ฯศิลปะ (ดนตรไีทย) 

นางสาวรุ่งทิวา  สมบูรณ์ 2 ภาคเรียน/ปี อาหารท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
ฯการงานอาชีพ ฯ 
(อาหารท้องถิ่น) 

ร.ต.ต. สมพงษ์   วงษ์จิน
เพชร 

2 ภาคเรียน/ปี ภาษาเวียดนาม เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
ฯภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาเวียดนาม) 
พระอาจารย์พระสมุห์แจ่ม 2 ภาคเรียน/ปี พระพุทธศาสนา เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

ฯสังคมศึกษา ฯ 
นางสุรีรักษ์ ธนากิจ 3 ให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันควัน

ไฟป่า/การป้องกันตนเองจากควันไฟ
ป่า/โรคเอดส์ /เพศศึกษา 

 

ร้อยต ารวจเอกสมพงษ์ 
วงษ์จินเพชร 

2 รณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย/ให้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎจราจรบน
ท้องถนน 

 

นายเสา พรมรอด 3 การท าซั้ง เรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา 

คุณวิยดา ซวง 2 การท่องเที่ยว/การโรงแรม เรียนรูภ้ายนอก
สถานศึกษา 
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15. ผลการด าเนินงานที่ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน/บุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ  
แสดงผลการพัฒนาบุคลากร ในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา ประจาปีการศึกษา 2562 

จ านวนชั่วโมงท่ีเข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง - 
จ านวน 20 – 50 ชั่วโมง 41 
จ านวน 51 – 99 ชั่วโมง 7 
จ านวน 100 ชั่วโมงข้ึนไป 11 

 
แสดงการพัฒนาข้าราชการครูและพนักงานราชการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเข้าอบรม 

ประชุมสัมมนา ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  512 85.33 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 492 61.50 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  672 74.67 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  242 40.33 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  178 44.50 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  94 31.33 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  580 64.44 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  539 59.89 

รวม 3309 57.75 
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16.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

 

นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม.

ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

วิทยาศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

ประวัติศาสตร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440

คณิตศาสตร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

วิทยาศาสตร์ 1.5 60 1.0 40 1.5 60 1.0 40 1.5 40 1.0 40

ภาษาจีน 0.5 20 0.5 20 1.0 40 1.0 40

ภาษาขแมร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด 0.5 20

การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40

IS1 1.0 40

IS2 1.0 40

รวม 3.0 120 3.0 120 4.5 180 3.0 120 3.5 100 3.0 120

รวมพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 14.0 560 14.0 560 15.5 620 14.0 560 14.5 540 14.0 560

แนะแนว 20 20 20 20 20 20
ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20

ชุมนุม/เพ่ือสังคมฯ 20 20 20 20 20 20

รวม 60 60 60 60 60 60

รวมท้ังหมด 620 620 680 620 600 620

รวมปีการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตร

ม.1 ม.2
ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน ท่ัวไป

สาระการเรียนรู้
ม.3

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2

3760 ช่ัวโมง

วิชาพ้ืนฐาน

วิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2

1240 ช่ัวโมง 1300 ช่ัวโมง 1220 ช่ัวโมง
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นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม.

ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

วิทยาศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

ประวัติศาสตร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440

วิทยาศาสตร์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.5 40 1.0 40

ภาษาอังกฤษ 1.0

ภาษาจีน 1.0 40 1.0 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

ภาษาขแมร์ 1.5 60 1.5 60

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด 0.5 20

การงานอาชีพฯ 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 80 2.0 80

IS1 1.0 40

IS2 1.0 40

รวม 4.5 100 4.0 80 4.5 100 3.5 60 5.5 100 5.0 200

รวมพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 15.5 540 15.0 520 15.5 540 14.5 500 16.5 540 16.0 640

แนะแนว 20 20 20 20 20 20
ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20

ชุมนุม/เพ่ือสังคมฯ 20 20 20 20 20 20

รวม 60 60 60 60 60 60

รวมท้ังหมด 600 580 600 560 600 700

รวมปีการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน ท่ัวไป (ศิลป์-อาชีพ)

สาระการเรียนรู้
ม.1 ม.2 ม.3

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1

1180 ช่ัวโมง 1160 ช่ัวโมง 1300 ช่ัวโมง
3640 ช่ัวโมง

ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2

วิชาพ้ืนฐาน

วิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม.

ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 3.0 120 1.5 60

วิทยาศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

ประวัติศาสตร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 500 11.0 440

คณิตศาสตร์ 2.5 100 2.0 80 2.0 80 2.5 100 2.5 100 2.5 100

วิทยาศาสตร์ 2.0 80 2.0 80 2.0 80 2.0 80 2.0 80 2.0 80

เขตเศรษฐกิจพิเศษชยแดนตราด 0.5 20 0 0

IS1 1.0 40

IS2 1.0 40

รวมเพ่ิมเติม 5.0 200.0 5.0 200.0 5.0 200.0 4.5 180.0 4.5 180.0 4.5 180.0

รวมพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 16.0 640.0 16.0 640.0 16.0 640.0 15.5 620.0 15.5 680.0 15.5 620.0

แนะแนว 20 20 20 20 20 20

ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20

ชุมนุม/เพ่ือสังคมฯ 20 20 20 20 20 20

รวม 60 60 60 60 60 60

รวมท้ังหมด 700 700 700 680 740 680

รวมปีการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตร

ภาคเรียนท่ี 2

4200 ช่ัวโมง

วิชาพ้ืนฐาน

วิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

1400 ช่ัวโมง 1380 ช่ัวโมง 1420 ช่ัวโมง

ม.1 ม.2
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน วิทย์-คณิต

สาระการเรียนรู้
ม.3

ภาคเรียนท่ี 1
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นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม.

ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

วิทยาศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

ประวัติศาสตร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440

วิทยาศาสตร์ 2.0 80 1.0 40 2.0 80 1.0 40 2.0 80 1.0 40

คณิตศาสตร์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

ภาษาจีน 1.0 40 1.0 40

ภาษาขแมร์ 0.5 20 0.5 20

ภาษาเวียดนาม 0.5 20

ภาษาญ่ีปุ่น 0.5 20

ภาษาเกาหลี 1.0 40 1.0 40

เขตเศรษฐกิจพิเศษชยแดนตราด 0.5 20

IS1 1.0 40

IS2 1.0 40

รวม 5.0 200 5.5 220 5.0 200 4.5 180 5.0 200 4.5 180

รวมพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 16.0 640 16.5 660 16.0 640 15.5 620 16.0 640 15.5 620

แนะแนว 20 20 20 20 20 20

ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20

ชุมนุม/เพ่ือสังคมฯ 20 20 20 20 20 20

รวม 60 60 60 60 60 60

รวมท้ังหมด 700 720 700 680 700 680

รวมปีการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตร 4180 ช่ัวโมง

ม.2
ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2

1420 ช่ัวโมง 1380 ช่ัวโมง

วิชาพ้ืนฐาน

วิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1380 ช่ัวโมง

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP

สาระการเรียนรู้
ม.3

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2ภาคเรียนท่ี1ภาคเรียนท่ี2
ม.1
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นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม.

ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
วิทยาศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
ประวัติศาสตร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440

ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
วิทยาศาสตร์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาจีน 1.0 40
ภาษาขแมร์ 1.0 40 1.5 60 0 1.5 60 1.5 60
ภาษาเวียดนาม 0.5 20 0.5 20 0 1.0 40
ภาษาญ่ีปุ่น/เกาหลี 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด0.5 20
IS1 1.0 40
IS2 1.0 40
รวมเพ่ิมเติม 5.0 200.0 5.0 200.0 4.5 180.0 4.5 180.0 4.5 180.0 4.5 180.0

รวมพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 16.0 640.0 16.0 640.0 15.5 620.0 15.5 620.0 15.5 620.0 15.5 620.0

แนะแนว 20 20 20 20 20 20
ลูกเสือ-เนตรนารี 20 20 20 20 20 20
ชุมนุม/เพ่ือสังคมฯ 20 20 20 20 20 20

รวม 60 60 60 60 60 60
รวมท้ังหมด 700 700 680 680 680 680

รวมปีการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษ MP

สาระการเรียนรู้
ม.1 ม.2 ม.3

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1

1400 ช่ัวโมง 1360 ช่ัวโมง 1360 ช่ัวโมง
4120 ช่ัวโมง

ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2

วิชาพ้ืนฐาน

วิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม.

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
วิทยาศาสตร์ 0.5 20 1.0 40 5.0 200
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
การงานอาชีพฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

รวม 7.0 280 6.5 260 6.5 260 6.5 260 5.5 220 9.5 380

คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
ฟิสิกส์ 1.0 40 1.5 60 1.5 60 2.0 80 2.0 80
เคมี 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
ชีววิทยา 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
โลกและอวกาศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาจีน
ภาษาขแมร์
IS1 1.0 40
IS2 1.0 40

รวม 9.5 380 10.0 400 9.0 360 9.5 380 9.5 380 3.5 140
รวมพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 16.5 660 16.5 660 15.5 620 16.0 640 15.0 600 13.0 520

แนะแนว 20 20 20 20 20 20
ชุมนุม 20 20 20 20 20 20
เพ่ือสังคมฯ 20 20 20
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 20 20

รวม 60 60 60 60 60 60
รวมท้ังหมด 720 720 680 700 660 580

รวมปีการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตร

วิชาเพ่ิมเติม

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน วิทย์-คณิต

สาระการเรียนรู้
ม.6

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1440 ช่ัวโมง 1380 ช่ัวโมง 1240 ช่ัวโมง
4060 ช่ัวโมง

ม.4 ม.5
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

วิชาพ้ืนฐาน
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นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม.

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
วิทยาศาสตร์ 2.0 80 0.5 20 1.5 60 1.0 40 1.0 40
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40
สุขศึกษาและพลศึกษา0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
การงานอาชีพฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

รวม 8.5 340 7.0 280 8.0 320 7.5 300 5.5 220 4.5 180

ภาษาไทย 1.0 60 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
วิทยาศาตร์ 1.0 40
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด1.0 40
พลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
การงานอาชีพฯ 2.0 80 4.0 160 2.0 80 4.0 160 4.0 160 4.0 160
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาจีน 1.0 40 1.0 40
ภาษาญ่ีปุ่น
ภาษาขแมร์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 1.5 60 1.5 60
ภาษาเวียดนามน่ารู้ 1.0 40
IS1 1.0 40
IS2 1.0 40

รวม 7.5 320 9.5 380 8.5 340 8.5 340 10.5 420 10.5 420
รวมพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 16.0 660 16.5 660 16.5 660 16.0 640 16.0 640 15.0 600

แนะแนว 20 20 20 20 20 20
ชุมนุม 20 20 20 20 20 20
เพ่ือสังคมฯ 20 20 20
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 20 20

รวม 60 60 60 60 60 60
รวมท้ังหมด 720 720 720 700 700 660

รวมปีการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน ศิลป์-อาชีพ

สาระการเรียนรู้
ม.4 ม.5 ม.6

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1

1440 ช่ัวโมง 1420 ช่ัวโมง 1360 ช่ัวโมง
4220 ช่ัวโมง

ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2

วิชาพ้ืนฐาน

วิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม.

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
วิทยาศาสตร์ 0.5 20 1.0 40 5.0 200
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40
สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
การงานอาชีพฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

รวม 7.0 280 6.5 260 6.5 260 6.5 260 5.5 220 9.5 380

คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
ฟิสิกส์ 1.0 40 1.5 60 1.5 60 2.0 80 2.0 80
เคมี 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
ชีววิทยา 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
โลกและอวกาศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาจีน
ภาษาขแมร์
IS1 1.0 40
IS2 1.0 40

รวม 9.5 380 10.0 400 9.0 360 9.5 380 9.5 380 3.5 140
รวมพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 16.5 660 16.5 660 15.5 620 16.0 640 15.0 600 13.0 520

แนะแนว 20 20 20 20 20 20
ชุมนุม 20 20 20 20 20 20
เพ่ือสังคมฯ 20 20 20
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 20 20

รวม 60 60 60 60 60 60
รวมท้ังหมด 720 720 680 700 660 580

รวมปีการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน MEP (วิทย์-คณิต)

สาระการเรียนรู้
ม.4 ม.5 ม.6

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1

1440 ช่ัวโมง 1380 ช่ัวโมง 1240 ช่ัวโมง
4060 ช่ัวโมง

ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2

วิชาพ้ืนฐาน

วิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม.

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
วิทยาศาสตร์ 2.0 80 1.5 60 1.0 1.5
สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40
สุขศึกษาและพลศึกษา0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
การงานอาชีพฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40

รวม 8.5 340 8.0 320 7.5 260 8.0 260 4.5 180 4.5 180

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
โลกและอวกาศ 1.0 40
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด1.0 40
พลศึกษา 1.0 40
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
ภาษาจีน 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาขแมร์ 2.0 80 1.0 40 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60
ภาษาเวียดนาม 1.0 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
ภาษาญ่ีปุ่น 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40
การงานอาชีพฯ 1.0 40
IS1 1.0 40
IS2 1.0 40

รวม 8.0 320 7.0 240 9.0 360 8.0 320 9.0 360 9.0 360
รวมพ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม 16.5 660 15.0 560 16.5 620 16.0 580 13.5 540 13.5 540

แนะแนว 20 20 20 20 20 20
ชุมนุม 20 20 20 20 20 20
เพ่ือสังคมฯ 20 20 20
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 20 20 20

รวม 60 60 60 60 60 60
รวมท้ังหมด 720 620 680 640 600 600

รวมปีการศึกษา
รวมตลอดหลักสูตร

1340 ช่ัวโมง 1320 ช่ัวโมง 1200 ช่ัวโมง
3860 ช่ัวโมง

ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2

วิชาพ้ืนฐาน

วิชาเพ่ิมเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา

สาระการเรียนรู้
ม.4 ม.5 ม.6

ภาคเรียนท่ี1 ภาคเรียนท่ี2 ภาคเรียนท่ี1



128 
 

17.ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ช่ือ-สกุล รางวัลที่ไดร้ับ ระดับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นายพัทธพล   สมศร ี รางวัลเยาวชนดเีด่น  สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย 

เด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย ์ รางวัลนักเรยีนพระราชทาน ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
สถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 2561 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวเจนจริา  รุ่งเรือง รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาศีลธรรม จรยิธรรม 
คุณธรรม 

 กรมกิจการเด็ก 

เด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย ์ รางวัลผู้ท าคณุประโยชนต์่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ประเภทเด็กหรือเยาวชน 

 กระทรวงวัฒนธรรม 

เด็กชายจักรกฤษณ์  สุทธิมาลย ์ เด็กและเยาวชนดเีด่น คณะกรรมการจัดงานฉลองวัน
เด็กแห่งชาต ิ

 กระทรวงศึกษาธิการ 

นายพัทธพล  สมศร ี รับการคดัเลือกเป็นเด็กและเยาวชนท่ีน าช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ดา้นศีลธรรม คณุธรรม และจริยธรรม 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวปิ่นนภา  
พลอยชาติตระกูล 

รางวัลดีเยี่ยม อันดับ ท่ี 7 ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่ง
ความรู้ “One Child One Knowledge : One 
Child OK” กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายณัฐกรณ์ หัตถวิก รางวัลดีเยี่ยม อันดับที่ 2 ผลงานหนึ่งนักเรียนหนึ่ง
ความรู้ “One Child One Knowledge : One 
Child OK” คอมพิวเตอร ์งาน Success Story SESA 
17 Symposium : S-S-S-S 2019 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวจตุรพร สังข์คล ี รางวัลดีเยี่ยม อันดับที่ 5 ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่ง
ความรู้ “One Child One Knowledge : One 
Child OK” ภาษาอังกฤษ งาน Success Story SESA 
17 Symposium : S-S-S-S 2019 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวจันที สังข์ทอง รางวัลดีเด่น อันดับที่ 4 ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่ง
ความรู้ “One Child One Knowledge : One 
Child OK” กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา งาน Success Story SESA 17 Symposium : 
S-S-S-S 2019 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายธนัตภ์ สีนวล 
เด็กชายกฤตนัย สิงหพันธ์ 
นายวศิน ตรีประเสริฐศักดิ ์

รางวัลดีเด่น อันดับที่ 8 ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลติ
ที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ประเภทนกัเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งาน Success Story SESA 17 
Symposium : S-S-S-S 2019 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวขวัญจิรา แรงหาญ 
นางสาวฐาปนีย์ จันทร 
นางสาวโสภิตา ท่าพริก 

รางวัลดีเด่น อันดับที่ 9  
ผลงานนวัตกรรมหรือผลผลิตทีเ่กดิจากการเรียนรู้ IS 
ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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Success Story SESA 17 Symposium : S-S-S-S 
2019 

เด็กหญิงญาณิศา ขุยข า รางวัลดีเด่น อันดับที่ 14 ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่ง
ความรู้ “One Child One Knowledge : One 
Child OK” กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ งาน 
Success Story SESA 17 Symposium : S-S-S-S 
2019 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวดลยา  เกตุแก้ว รางวัลดีเด่น อันดับที่ 17 ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่ง
ความรู้ “One Child One Knowledge : One 
Child OK” กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม งาน Success Story SESA 17 
Symposium : S-S-S-S 2019 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย ์ รางวัลดีเยี่ยม อันดับที่ 6 ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่ง
ความรู้ “One Child One Knowledge : One 
Child OK” กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย งาน 
Success Story SESA 17 Symposium : S-S-S-S 
2019 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายมนัส  ผลาเกต ุ รางวัลดีเยี่ยม อันดับที่ 4 ผลงาน หนึ่งนักเรียนหนึ่ง
ความรู้ “One Child One Knowledge : One 
Child OK” การงานอาชีพ งาน Success Story 
SESA 17 Symposium : S-S-S-S 2019 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายทวีชัย   บุญช่วย รางวัลเยาวชนดเีด่นในด้านป้องกนัและแก้ไขปญัหายา
เสพติด ภาคเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 

ศอ.ปส.ย.ภาค 2 ศูนย์อ านวยการ
ประสานงานป้องกัน

และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดภาคเยาวชน ภาค 2 

นางสาวดลยา   เกตุแก้ว รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีงบประมาณ 2562  

ระดับภาคคณะ
สงฆ์ ภาค 13 

กรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม 
และจังหวัดตราด 

เด็กหญิงจันทวรรณ  สุขสวัสดิ ์ รางวัลระดับดมีาก กิจกรรมการแข่งขันเขียน
เรียงความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวน้องแหม่ม  ด ี รางวัลระดับดมีาก กิจกรรมการแข่งขันเขียน
เรียงความ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวไอรดา  หอยสังข ์ รางวัลระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมการแข่งขันแต่งค า
ประพันธ์ ประเภทกาพย์ฉบัง ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2562 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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นางสาวดุจฤดี   สร้างวัด รางวัลระดับดี กิจกรรมการแข่งขันรอบรู้วรรณคดี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายบิ๊ก   เกษี รางวัลระดับดมีาก กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาววราภรณ์   เข็มขาว รางวัลระดับดี กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายบิ๊ก  เกษ ี เหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงสายไหม  ส าเร็จ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงวรยิา  สันทาลุนยั เหรียญทอง อันดับที่ 5 การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวเมษยา  น้อมจิตเกษม เหรียญทอง อันดับที่ 5 การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายพีรวิชญ ์ สิงห์เสน่ห์
เด็กหญิงยุพาพร  แซ่กือ 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันตอ่ค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดมิ) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายศุขพิมาย  พงษ์หิรัญ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายสุทธิพงศ์  บุญแดง เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.4-ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงญาณิศา  ขุยข า 
เด็กหญิงเพญ็นภา  มณีวงค์ 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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 มัธยมศึกษา เขต 
17 

 นางสาวล่า  ยึน เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายอรรถพล  ยอดพรหม เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวศรีวิไล  กรวยทอง เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันซูโดกุ 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

 เด็กหญิงทิฆัมพร  เพิ่มเจริญ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันเวท
คณิต ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวฐาปนีย ์ จันทร 
นางสาวธัญญธร  วสุวรรธนะ 
นางสาวปฐมาภรณ ์ สุขสวัสดิ ์

เหรียญทอง อันดับที่ 5 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงกิมฮวย  สังข์ทอง
เด็กหญิงชนม์ชนันทร ์ จันทรา 
เด็กหญิงสราญจิตร  พุ่มสุข 

เหรียญทอง อันดับที ่5 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวปริศวรรณ  อินทร์รอด
นางสาวพิจิตตรา  สออนงค์ 
นายอาทิตย ์ ศรีธรรม 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงพิม  หอยสังข ์
เด็กหญิงวรรณภา  เอี่ยมโอด 
เด็กหญิงอมลรดา  สุทธิวา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวดวงพร  ยิ้มเจริญ 
นางสาวปริศนา  ใสสีสุข 
นางสาวรุ่งระว ี ติลานนท์ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงกษมา  โพธิ์ทอง 
เด็กชายจิรายุทธ  ลีลา 

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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เด็กหญิงกันติชา   อนันต์พิสุทธิ ์
เด็กหญิงบุศรา  วงเวียน 
เด็กหญิงหญิงฟ้าใส  รัตนวงศ ์
เด็กหญิงเพญ็พิชชา  วิจิตรบูรพา 
เด็กหญิงแอนนา  เทียว 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

 เด็กหญิงกานดา  หอยสังข ์
เด็กหญิงชไมพร  ไชยวิศาล 
เด็กหญิงนัฐณิชา  เดชสุภา 
เด็กหญิงพีรชญา  ขวัญศิริมงคล 
เด็กหญิงวราภรณ ์ เจริญสุข 

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายจันทร ์ รัตนพาหิระ 
เด็กชายวศิน  ตรีประเสริฐศักดิ ์
นายสมชาย  อินค า 
เด็กชายอัฐษฎาวุฒ ิ หอยสังข ์
เด็กหญิงโสสุวรรณ  สังข์ทอง 

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดภาพยนตรส์ั้น ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงซกรา  เกา 
เด็กชายวาย ุ แสงจันทร์ 

เหรียญทอง อันดับที่ 5 การประกวดมารยาทไทย ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายนครินทร ์ พิพัฒนกิจ 
นางสาววราภรณ ์ เข็มขาว 

เหรียญทอง อันดับที่ 5 การประกวดมารยาทไทย ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวจันที  สังข์ทอง 
เด็กหญิงบณุฑิตา  บุญช่วย 
เด็กหญิงพรนัชชา  โรจนศลิป ์
นางสาวยีง  นาง 
เด็กหญิงวรรณภา  เอียงอ่อน 
เด็กหญิงวรรณภา  สุขสวัสดิ ์
เด็กหญิงสุกัญญา  ล ี
นางสาวเกศิน ี รัตนวาลย ์
เด็กหญิงเซียงอ๊ี  อ๊อก 
เด็กหญิงเพีย  วิภา 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายชโยดม  ทรงเดช เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายโบว ์ หอยสังข ์ เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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นางสาวตันหยง   หินขาว เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายบรรเลง  กิม เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายกมลเทพ  แซ่หลิม เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายเพชร  อินจรัญ เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวพิมพวรรณ  คุ้มสวา่ง เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงดารารตัน ์ บาทจิต 
นายมนต์ธวัช  แสนสวสัดิ ์
นายวรชาต ิ มณีงาม 
เด็กชายศิฐา  รุ่งเรือง 
เด็กชายศุภวัฒน ์ สออนงค์ 
เด็กหญิงแสงดาว  กิจนุเคราะห ์

เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายอริยะ  สุขเกษม เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวนิชาภัทร  รัตนภูผา เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายสุทัศน์  ยุต ิ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวนุจร ี หอม เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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เด็กชายอริยะ  สุขเกษม เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวนุจร ี หอม เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายสุทัศน์  ยุต ิ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวนุจร ี หอม 
 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวน้องแหม่ม  ด ี เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงกิมเลียง  เจริญผล 
เด็กชายณรงค์ชัย  สีสวสัดิ ์
นางสาวน้องแหม่ม  ด ี
นางสาวป ู ประ 
เด็กชายวาย ุ ญาณโช 
นางสาวอารีรตัน ์ อู่ประไพ 
เด็กชายฮวด  ซาน 
นางสาวเลีย๊ะ  ยึน 
นางสาวไนกิม  แก้วสะอาด 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันวง
เครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายกิตติธร  สุดบรูพา 
เด็กหญิงจิ๊บ  บุญช่วย 
เด็กหญิงณุตตรา  ศุภกูล 
เด็กชายบูรพา  บุญนาค 
เด็กชายรังสมิา  เจรญิสุข 
เด็กชายรัฐภูม ิ พัดลม 
เด็กหญิงอิม  อน 
เด็กหญิงเซะลา  ไพร 
เด็กชายเหิน  ชา 
เด็กหญิงโสภ ี ยัน 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันร าวง
มาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงจิ๊บ  บุญช่วย 
เด็กหญิงณุตตรา  ศุภกูล 
เด็กหญิงอิม  อน 
เด็กหญิงเซะลา  ไพร 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันระบ า
มาตรฐาน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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เด็กชายเหิน  ชา 
เด็กหญิงโสภ ี ยัน 
นางสาวดลยา  เกตุแก้ว 
นางสาวธารารตัน ์ พูลสวสัดิ ์
นางสาวปิ่นนภา  พลอยชาติ
ตระกลู 
นางสาวลัดดาวัลย ์ ฉายศิร ิ
นางสาววสุพร  วิจิตรบูรพา 
นางสาวเบญญา  เมฆทา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันระบ า
มาตรฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายจ ารงค ์ ชายัญ 
นายชวนากร  นวลหงษ์ 
นายนพดล  ขาวมงคล 
นางสาวสุภาวด ี ศรสีวัสดิ ์
เด็กชายอภิรักษ์  บุญนาค 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการ
แสดงตลก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวจตุพร  สังข์คล ี เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพวัล 
เด็กหญิงทิพย์ภัทรา  หงษ์สมุทร 
เด็กหญิงภัทรวด ี หอยสังข ์
เด็กหญิงสุชานาฎ  แก้วโท 
เด็กชายไกรวิชญ ์ จันทร์ทับทอง 

เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายศุภกิจ  ศรีสวัสดิ ์ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงณัฐพร  เอมโอษฐ ์
เด็กหญิงสุภานัน  เต่าทอง 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันพูด
เพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวนงนภัส  เทียนชัย
นางสาวสิริวภิา  เจนหดัพ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันพูด
เพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวธัญญพัทธ ์ ลลีารุ่งล้ าเลิศ 
นางสาวนันท์นภัส  อรุณรตัน ์

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันเล่า
เรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

 เด็กหญิงรุจนร์ะว ี พูลเกษม 
เด็กชายสมศักดิ ์ แสงทอง 
เด็กหญิงเนตรนภา  ชุมพร 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

มัธยมศึกษา เขต 
17 

นางสาวกันยา  เอิบพุก 
นางสาวธารารตัน ์ วงจิ้น 
นางสาวสมญัญา  กลิ่นศิร ิ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายณัฐกรณ ์ หัตถวิก 
นายสุทัศน์  อัปกาญจน ์

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการ
ตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงชาลสิา  กรัญญิรตัน ์
เด็กหญิงธัญชนก  สร้างสม 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่อง
สั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายภัทรวุฒิ  ฟักทอง 
เด็กหญิงสุพรรณ ี ช้อน 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการ
สร้างเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายธนวัฒน์  เขียวขจ ี
นายบรรณวิช  หยกจินดา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการ
สร้างเกมสรา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายปณิธ ิ แก้วศรี 
เด็กชายวิญญ ู วิเชียรชัย 
เด็กชายเอกรินทร ์ อ าพล 

เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายณัฐนันท ์ พูลเพียบพร้อม 
นายวิบูลย์พงศ ์ บุญทรัพย ์
นางสาวสิริวรรณ  มีศร ี

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายทวีชัย  บุญช่วย 
นางสาวนิภาวรรณ  หอยสังข ์
นายอนุพงศ์  สาคร 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงซกเลี๊ยบ  เกา 
เด็กหญิงฐิตาพร  สิงห์ทอง 
เด็กหญิงปาริฉัตร  ยังธัญญา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายกณวรรธน ์ คุ้มปล ี
เด็กชายมนสั  ผลาเกต ุ
เด็กชายศิวกร  ทาสงัด 

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ
ช้ืน ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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เด็กหญิงกฤตกรณ ์ สุดสงวน 
เด็กชายพิพัฒนา  วงศิริ 
เด็กหญิงไมล ์ ปากคงคา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการ
แกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายวรเมธ  แสนเสนาะ เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการเลา่นิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวจุฑารตัน ์ มายัน 
นางสาวพวงชมพู  ศรีจันทร ์
นางสาวลินดา  คุ้มปล ี

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการจัดท าหนังสือเลม่
เล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายกิตติยะ  วงษ์สกด เหรียญเงิน อันดับที่ 12 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงโสภ ี ยัน เหรียญเงิน อันดับที่ 4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

 เด็กหญิงอรทัย  แก้วสัมฤทธ์ิ 
เด็กหญิงไอรดา  หอยสังข ์

เหรียญเงิน อันดับที ่4 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวทิตยา  สวัสด ี
นายโกศล  เงิน 

เหรียญเงิน อันดับที ่4 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงสีสุ่ภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

 เด็กชายทักดนัย  แก่นพิทักษ์ 
เด็กชายทินภัทร  ภักด ี
เด็กชายศุภวิชญ ์ ตรี
ประเสริฐศักดิ ์

เหรียญเงิน อันดับที ่5  การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณติศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวขวัญจิรา  แรงหาญ 
นางสาวเพียรนภา  ศรสีวัสดิ ์
นางสาวโสภิตา  ท่าพริก 

เหรียญเงินรองชนะเลศิอันดับที่ 2 การประกวด
โครงงานคณติศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายเกรยีงไกร  มานวม เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันคิดเลข
เร็ว ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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เด็กหญิงนันทกาญจน ์ คุ้มสว่าง 
เด็กหญิงลัสดา   วรรณรัตน ์
เด็กหญิงสรัญรัตน ์ เต่าทอง 

เหรียญเงิน อันดับที ่5 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายธนากร  กิมสร้อย 
นายสุจริวัฒน ์ ชะวาลา 

เหรียญเงิน อันดับที ่5 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายธีรภัทร ์ สังข์ทอง 
นายวงวุธ  หินขาว 

เหรียญเงิน อันดับที ่5 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายวาริช  ค าหอม 
เด็กชายไพศาล  สุเนตร 

เหรียญเงิน อันดับที ่4 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงธนภรณ ์ เขมะวิริยะ
อนันต์ 
เด็กหญิงลักษิกา  ศรีวิลัย 

เหรียญเงินเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายกฤษนัย  ทับพรม 
นางสาวน้ าทิพย์  คุ้มทรัพย ์

เหรียญเงิน เงิน รองชนะเลิศอันดบัท่ี 2 การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายณรงค์ชัย  ดาวเด่น เหรียญเงิน อันดับที ่7 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวปภานัน  สุขบรรเทิง เหรียญเงิน เงิน รองชนะเลิศอันดบัท่ี 2 การแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงวี  วา เหรียญเงิน อันดับที ่4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายอริยะ  สุขเกษม เหรียญเงิน เงิน รองชนะเลิศอันดบัท่ี 2 การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวพรนภสั  โภคสุทธ์ิ เหรียญเงิน เงิน รองชนะเลิศอันดบัท่ี 2 การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 งาน

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

มัธยมศึกษา เขต 
17 

เด็กชายพิมพ์สภุา  สุขสะอาด เหรียญเงิน อันดับที ่7 การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นายคณติ  ขันนาก 
นางสาวพนารัตน ์ สออนงค์ 
นายมนตีธัช  แก้วสัมฤทธ์ิ 
นางสาวศิริประภา  บุญศิร ิ
นางสาวเบญจมุก  คงประเสริฐ 

เหรียญเงิน อันดับที ่5 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายนัฐวัฒน ์ อินทเกษร 
เด็กชายแทน  บุญ 

เหรียญเงิน เงิน รองชนะเลิศอันดบัท่ี 2 การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวกิฟ  วันด ี
นางสาวศิริพร  เกษ ี

เหรียญเงิน เงิน รองชนะเลิศอันดบัท่ี 1 การแข่งขัน
การสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายภรูินทร ์ วนาพฤกษ ์
เด็กชายมาวิน  แสนสวัสดิ ์

เหรียญเงิน อันดับที ่4 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอ
นิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวพิไลพร  ดารา 
นางสาวสุวพิชชา  วงค์ตาแสง 

เหรียญเงิน อันดับที ่5 การแข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงขวัญใจ  ฉ่ าทอง เหรียญทองแดง อันดับที่ 7 การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวน้ าผึ้ง  มณสีุวรรณ เหรียญทองแดง อันดับที่ 10 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวมณฑิตา  ไก่สะแก้ว 
 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 6 การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กหญิงเปอว  เกิดมณ ี เหรียญทองแดง อันดับที่ 7 การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 
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เด็กชายรณพีร ์ บุญตูบ 
เด็กชายสุบรรณ  บุญตูบ 
  

เหรียญทองแดง อันดับที่ 7 การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

นางสาวกชามาศ  ดาวเด่น 
นางสาวพัชรา  แว่นศิลา 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 8 การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเพ็ชร์ 
เด็กชายวัฒนะ  ยาน 

เหรียญทองแดง อันดับที่ 4 การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 

17 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 

เด็กชายกณวรรธน ์ คุ้มปลี
เด็กชายมนสั  ผลาเกต ุ
เด็กชายศิวกร  ทาสงัด 

เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ
ช้ืน ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายพีรวิชญ ์ สิงห์เสน่ห ์
เด็กหญิงยุพาพร  แซ่กือ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดมิ) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายวรเมธ  แสนเสนาะ เหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันการเลา่นิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงญาณิศา  ขุยข า 
เด็กหญิงเพญ็นภา  มณีวงค์ 

เหรียญทอง อันดับที่ 7 การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายอรรถพล  ยอดพรหม เหรียญทอง อันดับที ่8 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกานดา  หอยสังข ์
เด็กหญิงชไมพร  ไชยวิศาล 
เด็กหญิงนัฐณิชา  เดชสุภา 

เหรียญทอง อันดับที ่24 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
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เด็กหญิงพีรชญา  ขวัญศิริมงคล 
เด็กหญิงวราภรณ ์ เจริญสุข 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวจันที  สังข์ทอง 
เด็กหญิงบณุฑิตา  บุญช่วย 
เด็กหญิงพรนัชชา  โรจนศลิป ์
นางสาวยีง  นาง 
เด็กหญิงวรรณภา  เอียงอ่อน 
เด็กหญิงวรรณภา  สุขสวัสดิ ์
เด็กหญิงสุกัญญา  ล ี
นางสาวเกศิน ี รัตนวาลย ์
เด็กหญิงเซียงอ๊ี  อ๊อก 
เด็กหญิงเพีย  วิภา 

เหรียญทอง อันดับที่ 38 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเพชร  อินจรัญ เหรียญทอง อันดับที่  26 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงดารารตัน ์ บาทจิต 
นายวรชาต ิ มณีงาม 
เด็กชายศิฐา  รุ่งเรือง 
เด็กชายศุภวัฒน ์ สออนงค์ 
นายเนตร  สาวุฒิ 
เด็กหญิงแสงดาว  กิจนุเคราะห ์

เหรียญทอง อันดับที่ 9 การประกวดวงดนตรสีตริง ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมทุรปราการ 

 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนุจร ี หอม เหรียญทอง อันดับที่ 22 การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวน้องแหม่ม  ด ี เหรียญทอง อันดับที่ 13  การแข่งขันการขับร้องเพลง
ไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวจุฑารตัน ์ มายัน 
นางสาวพวงชมพู  ศรีจันทร ์
นางสาวลินดา  คุ้มปล ี

เหรียญทอง อันดับที่ 4 การแข่งขันการจัดท าหนังสือ
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายโบว ์ หอยสังข ์ เหรียญเงิน อันดับที่ 27 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมทุรปราการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายอริยะ  สุขเกษม เหรียญเงิน อันดับที ่30 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
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ช่ือ-สกุล รางวัลที่ไดร้ับ ระดับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวล่า  ยึน เหรียญทองแดง อันดับที ่35 การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงกษมา  โพธิ์ทอง 
เด็กชายจิรายุทธ  ลีลา 

เหรียญทองแดง อันดับที ่38 การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายพิมพ์สภุา  สุขสะอาด 
นายวศิน  ตรีประเสริฐศักดิ ์
นายสมชาย  อินค า 
เด็กชายอัฐษฎาวุต ิ หอยสังข ์
เด็กหญิงโสสุวรรณ  สังข์ทอง 

เหรียญทองแดง อันดับที ่26 การประกวดภาพยนตร์
สั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กหญิงชาลสิา  กรัญญิรตัน ์
เด็กหญิงธัญชนก  สร้างสม 

เหรียญทองแดง อันดับที ่47 การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 จังหวัด

สมุทรปราการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพัทธพล   สมศรี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น โดย สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กชายจักรกฤษ สุทธิมาลย์ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กชายธนัตภ์ สีนวล เด็กชายกฤตนัย สิงหพันธ์และนายวศิน ตรีประเสริฐศักดิ์ รางวัลดีเด่น อันดับที่ 8 ผลงาน
นวัตกรรมหรือผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ IS ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน Success Story 

SESA 17 Symposium : S-S-S-S 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลผู้แข่งขันหน้าใหม่ดีเยี่ยม รุ่นทั่วไป (โล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา) จากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิง
แชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 16 (TPAC : Thailand Paper Folded Airplane Competition) ณ อิมแพ็คอารีน่า 

เมืองทองธานี จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กชายกณวรรธน์  คุ้มปลี เด็กชายมนัส  ผลาเกตุ และเด็กชายศิวกร  ทาสงัด ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ชนะเลิศ  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี

การศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกวันศุกร์แรกของเดือน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง ให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญง่ายๆ ที่โรงเรียนกับครูและเพ่ือนๆ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตใจใฝ่ในการกุศล 

ได้ฝึกปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ โดยให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดในสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด
คลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการนำนักเรียนมาเรียนรู้ในด้านการทำอาหารและขนม เพื่อให้
นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและโรงเรียนเครือข่าย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชายหาดและป่าชายเลน 
เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักรักและรักษาธรรมชาติของบ้านเกิดตนเอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้จัดกิจกรรม open house 2019 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษากัมพูชา ครั้งที่5 
และการเสวนาทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการเผยแพร่งานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ของนักเรียน       



รวมรางวลัป�การศึกษา2560-2562
โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม

klongyai@ky.ac.th

039-581192


