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ค ำน ำ 

  

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 ฉบับนี้ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้จัดท าขึ้น
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ สรุปผล
การประเมินและแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจน
เพ่ือประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาซน) ต่อไป 

 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
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บทสรุปของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ข้อมูลพื้นฐำน  
ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
ชื่อผู้บริหำร : นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง  เบอร์โทรศัพท์ :  085-6827452   
ที่อยู่โรงเรียน  175 หมู่ 5 ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150  
จ ำนวนนักเรียน    167   คน     จ ำนวนครู   13   คน   จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 
1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ   อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ถือ 
เป็นหัวใจหลักของการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน โดยค านึงถึงเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนดคุณภาพที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแนวทางการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการเสริม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งด้าน วิชาการ ได้แก่ การเข้าค่ายวิชาการของกลุ่มสาระ 
การศึกษาเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมทางด้านทักษะและความสามารถด้านการคิด ความสามารถ
ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก  ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้ 
มอบนโยบายให้พัฒนาทั้งในห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการจัด 
กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ได้แก่ การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม การเข้าประชุมรับฟังแนวปฏิบัติที่ 
ดีจากผู้รู้ การร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 

ในด้านการบริหารจัดการ เป็นการบริหารคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพในทุกระดับปฏิบัติทั้งในระดับการ 
เรียนการสอน การจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งโดยทางตรงได้แก่ การประชุมรับฟังข้อคิดเห็น การใช้สื่อออนไลน์ 
และโดยทางอ้อมผ่านการน าเสนอความคิดเห็นตามประเด็นของแบบสอบถาม มีการน าผลสรุปจากข้อคิดเห็นมา
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
 ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มุ่งหวังในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการวิเคราะห์ 
หลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนา 
ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรและแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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2. หลักฐำนสนับสนุน :  
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ยังไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
     แต่ผลการเปรียบเทียบคะแนนกับปี 2562 มีผลการพัฒนาในระดับที่ดี ทั้งมัธยมศึกษาปีที่ 3  
     และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนบางรายวิชาเฉลี่ยสูงกว่า 
     ระดับประเทศ  
2.  นักเรียนได้ผ่านการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง  จ านวน ๑67 คน  

ด้ำนกำรบริหำรและจัดกำร โรงเรียนได้รับรำงวัล ดังนี้ 
  1.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
       ดีเด่น 
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมากข้ึน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คือ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พัฒนาในระดับที่ดี ทั้งมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนบางรายวิชาเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
 
3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น :  
แผนปฏิบัติงำนที่ 1  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 แผนปฏิบัติงำนที่ 2   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีและกีฬา 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 3  พัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน 
 แผนปฏิบัติงำนที่ 4   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ ๑ 
 ข้อมูลพื้นฐำน   
 

 1.  ข้อมูลทั่วไป 

     ชื่อสถำนศึกษำ     โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
     อักษรย่อ        ส.ม.ว. 
     คติธรรมประจ ำโรงเรียน   ปญฺญา โลกสมิ  ปชฺโชโต    
          ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก 
     ค ำขวัญของโรงเรียน   สามัคคี  เรียนดี  มีคุณธรรม 
     สีประจ ำโรงเรียน    ม่วง-ขาว 
     ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน   ต้นอินทนิล 
     สถำนที่ตั้ง     เลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก 
          จังหวัดบุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๕o  
     โทรศัพท์     ๐64-0374803 
               เว็บไซต์     www.somsamedwittaya.ac.th 

  
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ    

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา (เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม) สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมระดับต าบล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ( หนองหัววัว ) บ้านเลขท่ี ๑๗๕ หมู่
ที่ ๕ ต าบลชุมแสง อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอ าเภอสตึกเป็นระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๖๗ ไร่ 
๑ งาน ๓๒ ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตาโหงก บ้านเสม็ด บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านพง
แขม บ้านไร่โนนเจริญ บ้านหนองยาง บ้านหนองจาน บ้านหญ้าคา บ้านหนองหัวควาย บ้านห้วยน้อย บ้านเสม็ด 
บ้านพงแขม เปิดสอนมาตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๓๗  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
เมื่อวันที่ ๑o สิงหาคม ๒๕๔o และได้แต่งตั้งให้ นายสุรพล  ศรีภักดี ด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่ และ ด ารง
ต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาคนแรก  และปัจจุบันมี นางสาววรินทร  ปัดกอง เป็น
ผู้อ านวยการ  มีครูประจ าการ ๑๔ คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน อาคารชั่วคราว ๒ หลัง 
อาคารเรียน กึ่งถาวร ๑  หลัง อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๒๕๔๖ อีก ๑ หลัง 
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 แผนผังของโรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

 

 
   
 

 

 

 

 วิสัยทัศน์ 

 องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

  พันธกิจ 

 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ  
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงตามแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธ 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนด้วยกระบวนการตาม
แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

 เป้ำหมำย 

    1. พัฒนำผู้เรียนอย่ำงยั่งยืน 
    - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะ 
วิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3) 
  - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
  - พัฒนาผู้เรียนให้ใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) 
 - พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 
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 2. กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

    - หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
    - ห้องเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสะอาด 
น่าอยู่ น่าเรียน และมีความทันสมัย 
    -การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการมอบหมายชิ้นงาน โครงการ และการบ้านในหลากหลายวิชา 
    - มีการจัดการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้าให้เรียนได้ทันเพ่ือน   
สามารถปรับปรุงทักษะของตนเองให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนที่มีความสามารถสูงให้ 
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 3. กำรพัฒนำบุคลำกร 

    - บุคลากร 4.0 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความฉลาดทางด้านดิจิทัล (Digital 
Intelligence) 
    - ครู คือ Coach เพ่ือสร้าง “ต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคต” ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครูจาก 
ผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Coach) และเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้รับฟัง (Passive 
Learner) มาเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้ด้วยตัวเอง (Self-Learner) 
 - การพัฒนาตนเองผ่านระบบผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
 - การสร้างพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กรมีความตั้งใจทุ่มเทและละเอียดรอบคอบในการท างาน 
 - การสร้างพฤติกรรมของครู บุคลากร ภายในโรงเรียนด้วยหลักการวิถีพุทธ 

 4. กำรพัฒนำระบบบริหำร 

    - ระบบราชการ 4.0 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ วิเคราะห์และมองอนาคต (Foresight) เพ่ือเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก เปิดกว้าง เชื่อมโยงเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
    - โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาสุจริต เพ่ือมุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์การบริหารงานที่มีความโปร่งใส
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    - มาตรฐานโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  เพ่ือติดตามและประเมินมาตรฐานการท างานของโรงเรียนสม
เสม็ดวิทยา  ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง การ
เปรียบเทียบผลงานที่ท าได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผล
ได้มากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝนตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 
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 - ระบบ one stop service งานที่ให้บริการทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่ เดียวกัน 
ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือ เสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมี จุดประสงค์
เพ่ือให้การให้บริการมีความ รวดเร็วขึ้น 
 - โรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือมุ่งหวังการสร้างภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมให้เกิดในโรงเรียน 
 - มาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้
โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน เพ่ือให้โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานได้ 

 เป้ำประสงค์ 

  ๑. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๒. ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น 
  ๓. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสื่อสารภาษาท่ีสองได้ตามศักยภาพของตน 
  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเสริมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
  ๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่นและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา 
  ๖. ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

   กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน  

   โรงเรียนวิถีพุทธ  

 จุดเน้นของโรงเรียน 

  มารยาทดี  มีน้ าใจนักกีฬา 

 

2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 

 ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต 
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  - คน 

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(เช่น การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A , SBM ฯลฯ 
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เครือข่ำยผู้ปกครอง 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียน 

 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                           คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

                                                      ขั้นพ้ืนฐำน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผช.ผอ.กลุ่มงานวิชาการ  ผช.ผอ.กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป ผช.ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล 

๑. กลุ่มงานแผนงาน 
-  งานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
-  งานการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 
-  งานการค านวณต้นทุนผลผลิต 
-  งานการควบคุมภายใน 
-  งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
-  งานรายงานการประเมินตนเอง 
-  งานนิเทศติดตามโครงการ สรุป
โครงการ 
-  งานการประเมินผลการด าเนินงาน
แผนงาน งานการเงินและงานพัสด ุ
 ๒. กลุ่มงานการเงิน 
-  งานการบริหารการเงินและบัญชี 
-  งานระดมทรัพยากร 
-  งานสาธารณูปโภค,งานสวัสดิการ 
-  งานคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี 
 ๓. กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์
-  งานการบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
-  งานจัดซื้อจัดจ้า 
  ๔.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑.งานบริหารงานบุคคล 
๒.งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ
ข้าราชการครู 
๓.งานวินัยและการรักษาวินยั 
๔.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๕.งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
๖.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
๗.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๘.งานระดับชั้นเรียน  คณะสี  และครู
ที่ปรึกษา 
๙.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพ
ติด  เอดส์  และอบายมุข 
๑o.งานประเมินผลการด าเนินงาน
บุคคล 
๑๑.งานติดตาม ประเมิน สรุปผลการ
ด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑.งานจัดองค์กร 
๒.งานบริหารงานธุรการ 
๓.งานบริหารงานสารบรรณ 
๔.งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมสาธารณูปโภค 
๕.งานสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ ์
๖.งานยานพาหนะและพนักงาน
บริการ 
๗..งานสัมพันธ์ชุมชน 
๘..งานโภชนาการให้บริการน้ าดื่ม
และโรงอาหาร 
๙.งานอนามัยโรงเรียน 
๑o.งานโสตทัศนูประกรณ์ 
๑๑.งานเสร้างและเผยแพร่เกียรติ
ประวัติของโรงเรียนด้านทคโนโลย ี
๑๒.งานประเมินผลการด าเนินงาน
ธุรการ 
๑๓.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

๑.งานส านักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
๒.งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๓.งานวางแผนงานวิชาการ 
๔.งานบริหารวิชาการ 
๕.การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
๖.งานทะเบียนและส ามะโน
นักเรียน 
 ๗.งานวัดผล  ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ 
๘.งานแนะแนวการศึกษา 
๙.งานห้องสมุด 
๑o.งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๑.งานการประเมินผลการ
ด าเนินงานทางวิชาการ 
๑๒.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 



๘ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 
 ข้อมูลนักเรียน  (ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาทีร่ายงาน) 

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๘๕ คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ 2 22 21 43 21 

ม.๒ ๒ 18 15 33 16 

ม.๓ ๒ ๑๗ 23 40 20 

ม.๔ ๑ 9 ๑1 ๒0 ๒0 

ม.๕ ๑ ๖ ๑๐ ๑7 ๑7 

ม.๖ ๑ 4 ๑๑ 15 15 

รวมทั้งหมด ๘ 76 91     ๑67  

ตำรำงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ ๕ ปีย้อนหลัง 

 
 

จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน 
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๙ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ๑67  คน คิดเป็นร้อยละ ๑00 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัยคน  ๑67 คิดเปน็ร้อยละ ๑00 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน  คิดเป็นร้อยละ -  
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ - 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  - คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน - คน      คิดเป็นร้อยละ - 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น -  คน      คิดเป็นร้อยละ - 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.๓             จ านวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ม.๖             จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน  =  ๑ : ๒o 
 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  ๑67  คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    ๑67   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน      ๑67   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ  ๑67 คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ ๑67  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา        
๑67 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา   ๑67 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 ข้อมูลครูและบุคลำกร 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนครูและบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน 
 

หมำยเหตุ 
 

๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ๑  

๒ คร ู 14  

๓ พนักงานราชการ (ครู) 1  

๔ ลูกจ้างชั่วคราว 1  

รวมทั้งหมด 17  

 
ตำรำงแสดงรำยละเอียดข้อมูลครูและบุคลำกร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทย

ฐำนะ 
วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 

จ ำนวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่รับ
กำร

พัฒนำ/ปี 
๑ นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง 48 24 ผอ./  

ช านาญการ
พิเศษ 

 ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

- ๕๘ 

๒ นายยุนนท์  พละศักดิ ์ ๕๙ ๒๒ ครู/ช านาญ
การ 

ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ๔๗ 

๓ นางพัชราวลัย  เกรียรัมย ์ ๔๙ ๒๖ ครู/ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คหกรรม การงานอาชีพ 
คหกรรม 

๔๔ 

๔ นายสมพบ  เกรยีรัมย ์ ๔7 ๑๒ ครู /ช านาญ
การ 

คบ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

๔๘ 

๕ นายวินัย  ประชุมแดง 40 ๑๒ ครู/ช านาญ
การ 

ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๖๘ 

๖ นายธีระพล  อัตถปรัชญาเมือง ๕4 ๕ คร ู ร.บ. รัฐศาสตร์
การศึกษา 

สังคมศึกษา ๕๕ 

๗ นางสาววรรณธิดา ดินราบรัมย ์ ๓1 ๔ คร ู ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓๕ 



๑๑ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

๘ นางสาวภูรดิา  อุพลรัมย ์ ๒9 ๔ คร ู ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ๓๙ 

๙ นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ ์ ๒8 ๓ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๕๔ 

๑๐ นางสาววราภรณ์  ทานค า ๒8 ๓ ครูผู้ช่วย ค.บ. เคม ี เคม ี ๔๐ 

๑1 นางสาวนัชชา โรจน์บูรณาวงศ ์ 30 ๒ ครูผู้ช่วย วท.
บ.. 

สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร ์ ๖๐ 

๑2 นางสาวธนาภรณ์  สว่างศร ี ๒6 ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ๔๖ 

๑3 นายวรเชรษฐ์  รักษา ๒9 ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรสีากล ๒๕ 

๑4 นางสาวสุวิมล  เจรญิพันธุวงศ์ 39 ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๓ 

๑5 นางสาวผกามาศ  อาจจ านงค ์ 30 ๒ พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๔๘ 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   ๑5  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๑5  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรญิญาโท, 1, 

7%ปรญิญาตร,ี 14, 

93%

แผนภมิูแสดงจ ำนวนระดบักำรศึกษำของ
บคุลำกรโรงเรียนสมเสมด็วิทยำ



๑๒ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ –  ๓) 

 
 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  ๑๐๔๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์-กีฬา 
 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 

ม.๑ ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ม.๒ ภาษาอังกฤษโครงงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ม.๓ ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๑  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ๒ 

 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔– ๖) 

 จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี เท่ากับ  ๑๐๘๐ ชั่วโมง 
 แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ 

ม.๔ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๑เสริมทักษะคณิตศาสตร์๑, ฟิสิกส์๑,  เคมี๑,  ชีววิทยา๑ 
ม.๕ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๓, ฟิสิกส์๒,  เคมี๒,  ชวีวิทยา๒,  เสริมทักษะคณิตศาสตร์๔,ฟิสิกส์๓, 
เคมี๓,  ชีววิทยา๓ 
ม.๖ เสริมทักษะคณิตศาสตร์๓, ฟิสิกส์๔,  เคมี๔,  ชวีวิทยา๔,  เสริมทักษะคณิตศาสตร์๖,ฟิสิกส์๕, 

ชั้น ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ 
ภำษำต่ำง
ประเทศ 

ก.พัฒนำ
ผู้เรียน 

สำระ
เพิ่มเติม 

รวม 

ม.๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๐๔๐ 
ม.๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๐๔๐ 
ม.๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐ ๑๐๔๐ 
รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๒๐ ๓๑๒๐ 

ชั้น ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ 
ภำษำต่ำง
ประเทศ 

ก.พัฒนำ
ผู้เรียน 

สำระ
เพิ่มเติม 

รวม 

ม.๔ ๘๐ ๘๐ ๒๔๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๒๘๐ ๑๐๘๐ 
ม.๕ ๘๐ ๘๐ - ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๐๐ ๑๒๐๐ 
ม.๖ ๘๐ ๘๐ - ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๐๐ ๑๒๐๐ 
รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๘๘๐ ๓๔๘๐ 



๑๓ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

     เคมี๕, ชวีวิทยา๕ 
 ภาษาต่างประเทศที่จัดสอน คือ 

ม.๔ ภาษาอังกฤษ๑,  ภาษาอังกฤษ๒ 
ม.๕ ภาษาอังกฤษ๓,  ภาษาอังกฤษ๔ม.๖ภาษาอังกฤษ๕,  ภาษาอังกฤษ๖ 

 
 ข้อมูลอำคำรสถำนที่  

ที ่ อำคำร/สถำนที ่ จ ำนวน 
1 อาคารเรียน 1 หลัง 
2 อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 
3 ห้องน้ า ๒ หลัง 
4 โรงจอดรถ 1 หลัง 
5 โรงอาหาร   1 หลัง 
6 บ้านพักครู 3 หลัง 
7 สนามฟุตบอล   ๑ สนาม 
8 สนามบาสเก็ตบอล ๒ สนาม 
9 สนามวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม 

10 สนามตะกร้อ 1 สนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

 ๑) ห้องสมุด ขนาด  ๙๖  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๑,000 เล่ม 
   - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ค้นบัตรหัวเรื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  ๗๐ คน ต่อ วัน คิดเป็น  
                       ร้อยละ ๗๒.๖๑ ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๒) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสงจันทร์ ต.ยางโลน อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์ 
 ๓) แหล่งเรียนรู้ดูนกธรรมชาติ กุดซิม  อ.สตึก   จ.บุรีรัมย์  
 ๔) สนามบินนานชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 
 ๕) สนามไอโมบาย สเตเดียม 
 ๖) เขากระโดง 
 ๗) ปราสาทหินพนมรุ้ง 
 ๘) หาดปราสาททอง 
 ๙) วัดป่าโนนสมบูรณ์ 
 ๑๐) ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร         

๑๑) ห้องปฏิบัติการ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๑  ห้อง 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน  -  ห้อง 
   - ห้องจริยธรรม          จ านวน  ๑  ห้อง 
   - ห้อง (ระบุ).......................       จ านวน ..-.. ห้อง 
 ๑๒) คอมพิวเตอร์  จ านวน  19   เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน   10  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  6 เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย ๑๒๗ คน ต่อ
วัน   คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของนักเรียนทั้งหมด 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 3 เครื่อง 
  
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 ๑๓) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญำท้องถิ่น สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
๒. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษวัสดุ 
๓. ศูนย์บริการด้านวิชาการพันธุ์พืช 
๔. เขากระโดง 
๕. เขาพนมรุ้ง 
๖. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสงจันทร์ 
๗. แหล่งดูนกธรรมชาติ กุดซิม 
๘. หาดปราสาททอง  
9. วัดป่าโนนสมบูรณ ์

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
3 

 
ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีประชากรประมาณ ๑๒,ooo คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่หมู่บ้านเสม็ด หมู่บ้านตาโหงก อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา              
ท าการเกษตร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ            
งานแซนโฎณตา 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๔ อาชีพหลัก คือ ท านา ท าไร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕,oooบาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องสมุด 
๓. ห้องพยาบาล 
๔. ห้องโสตฯ 
๔. โรงเพาะเห็ด 
๘. แปลงเกษตร 

๑๗๐ 
               ๒๔๐ 

๒๑ 
๑๕o 
๖๗ 

๑๖๕ 
 



๑๖ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 

เกียรติยศและผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถำนศึกษำ - - 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
นางสาววรินทร  ปัดกอง 
 

 

 
- ครูดีศรี สพม.32  
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ครู 
นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ 

 
- ครูดีศรี สพม.32  
ประเภท ครูผู้สอน 
 

 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 
 

นายวรเชษฐ์  รักษา - ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  - ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 
 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาววรรณธิดา  ดินราบรัมย์ - ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น - สมาคมผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 

นางสาวธนาภรณ์  สว่างศรี   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น - สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 

 
 

 

 



๑๗ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

4.00

3.21

2.22

3.09 3.00
3.53 3.52

2.73 2.64

ผลการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ ผลการเรียนเฉลี่ย

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00
3.21

1.69

2.43

3.42
3.10

3.59 3.55

2.67
2.89

ผลการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ ผลการเรียนเฉลี่ย



๑๘ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 
 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2.21 2.01 2.06

2.82

3.54
2.91

3.42

2.39 2.63

ผลการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ ผลการเรียนเฉลี่ย

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00 3.51

1.80 1.98

2.77 3.00
3.46 3.20

2.00 2.25

ผลการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ ผลการเรียนเฉลี่ย



๑๙ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 
 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00 3.37

2.10 2.33

3.06
3.46 3.36 3.59

2.25
2.53

ผลการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ ผลการเรียนเฉลี่ย

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2.58
2.17 2.10

2.88 3.02 3.16 3.43

2.01
2.46

ผลการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ ผลการเรียนเฉลี่ย



๒๐ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

รำยวิชำ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ ำสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

ภาษาไทย ๗๕.๐๐ ๑๘.๐๐ ๔๕.๑๓ ๑๒.๒๓ 

ภาษาอังกฤษ ๔๒.๐๐ ๑๘.๐๐ ๒๖.๓๓ ๖.๒๔ 

คณิตศาสตร์ ๔๔.๐๐ ๘.๐๐ ๒๓.๑๗ ๑๐.๑๓ 

วิทยาศาสตร์ ๔๔.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๕๐ ๗.๒๙ 

 

จากตารางสรุปได้ว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ รายวิชาภาษาไทย และ
รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ รายวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉล่ีย 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๕.๑๓ ๕๔.๕๗ ๕๒.๘๙ ๕๔.๔๒ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๓๓ ๒๘.๓๓ ๒๗.๔๐ ๒๙.๔๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๑๗ ๒๙.๒๗ ๒๗.๙๕ ๓๐.๐๔ 

วิทยาศาสตร์ ๓๐.๕๐ ๓๖.๕๑ ๓๕.๕๗ ๓๖.๑๐ 

จากตารางสรุปได้ว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา โดยไม่มีรายวิชาใดมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 



๒๑ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

รำยวิชำ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ ำสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

ภาษาไทย ๕๑.๐๐ ๒๔.๐๐ ๓๙.๙๒ ๗.๑๖ 

สังคมศึกษา ๔๒.๐๐ ๒๒.๐๐ ๓๒.๓๓ ๕.๙๑ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๒๕ ๑๓.๗๕ ๒๐.๖๓ ๔.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๔๕.๐๐ ๗.๕๐ ๒๑.๐๔ ๙.๕๔ 

วิทยาศาสตร์ ๔๐.๐๐ ๘.๐๐ ๒๖.๗๐ ๘.๔๒ 

จากตารางสรุปได้ว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ รายวิชาภาษาไทย  และ
รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ รายวิชาภาษาอังกฤษ 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี ๖  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๓๙.๙๒ ๔๕.๔๖ ๔๕.๐๕ ๔๗.๓๑ 

สังคมศึกษา ๓๒.๓๓ ๓๔.๓๓ ๓๔.๑๙ ๓๕.๑๖ 

ภาษาอังกฤษ ๒๐.๖๓ ๒๖.๗๙ ๒๖.๖๓ ๓๑.๔๑ 

คณิตศาสตร์ ๒๑.๐๔ ๒๖.๓๕ ๒๖.๐๑ ๓๐.๗๒ 

วิทยาศาสตร์ ๒๖.๗๐ ๒๘.๙๔ ๒๘.๗๖ ๓๐.๕๑ 

จากตารางสรุปได้ว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  โดยไม่มีรายวิชาใดมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 



๒๒ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

รำยวิชำ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ ำสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

ภาษาไทย ๘๓.๐๐ ๒๓.๐๐ ๔๖.๒๙ ๑๒.๙๓ 

ภาษาอังกฤษ ๓๘.๐๐ ๑๒.๐๐ ๒๕.๖๘ ๖.๒๒ 

คณิตศาสตร์ ๔๐.๐๐ ๘.๐๐ ๒๒.๐๖ ๗.๓๒ 

วิทยาศาสตร์ ๔๒.๕๐ ๑๗.๐๐ ๒๗.๘๒ ๖.๔๗ 

จากตารางสรุปได้ว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ รายวิชาภาษาไทย และ
รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๖.๒๙ ๕๕.๒๕ ๕๔.๐๐ ๕๕.๑๔ 

ภาษาอังกฤษ ๒๕.๖๘ ๓๑.๖๙ ๓๐.๕๒ ๓๓.๒๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๒.๐๖ ๒๕.๙๑ ๒๔.๗๔ ๒๖.๗๓ 

วิทยาศาสตร์ ๒๗.๘๒ ๓๐.๑๒ ๒๙.๖๒ ๓๐.๐๗ 

จากตารางสรุปได้ว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา โดยไม่มีรายวิชาใดมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

 

 

 



๒๓ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

รำยวิชำ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ ำสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

ภาษาไทย ๔๙.๕๐ ๑๔.๐๐ ๒๙.๑๔ ๘.๙๓ 

สังคมศึกษา ๓๘.๐๐ ๑๙.๐๐ ๒๗.๓๓ ๔.๙๓ 

ภาษาอังกฤษ ๓๒.๕๐ ๑๐.๐๐ ๒๑.๔๓ ๕.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๓๐.๐๐ ๗.๕๐ ๑๖.๑๙ ๖.๓๐ 

วิทยาศาสตร์ ๔๖.๐๐ ๘.๐๐ ๒๔.๘๑ ๘.๔๕ 

จากตารางสรุปได้ว่ าผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)   ปีการศึกษา ๒๕๖๒                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ รายวิชาภาษาไทย  และ
รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๒๙.๑๔ ๔๐.๘๑ ๔๐.๕๒ ๔๒.๒๑ 

สังคมศึกษา ๒๗.๓๓ ๓๔.๗๗ ๓๔.๖๑ ๓๕.๗๐ 

ภาษาอังกฤษ ๒๑.๔๓ ๒๕.๓๘ ๒๕.๓๐ ๒๙.๒๐ 

คณิตศาสตร์ ๑๖.๑๙ ๒๑.๔๖ ๒๑.๒๒ ๒๕.๔๑ 

วิทยาศาสตร์ ๒๔.๘๑ ๒๗.๘๑ ๒๗.๖๘ ๒๙.๒๐ 

จากตารางสรุปได้ว่ าผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)   ปีการศึกษา ๒๕๖๒                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  โดยไม่มีรายวิชาใดมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 



๒๔ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

รำยวิชำ คะแนนสูงสุด คะแนนต่ ำสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 

ภาษาไทย 61.25 42.50 51.04 7.80 

ภาษาอังกฤษ 60.00 20.00 34.17 13.48 

คณิตศาสตร์ 40.00 12.00 20.67 10.25 

วิทยาศาสตร์ 41.60 23.20 33.03 7.18 

จากตารางสรุปได้ว่ าผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)   ปีการศึกษา ๒๕๖๓                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ รายวิชาภาษาไทย และ
รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ รายวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 51.04 57.80 54.03 54.29 

ภาษาอังกฤษ 34.17 36.52 32.65 34.38 

คณิตศาสตร์ 20.67 27.93 24.48 25.46 

วิทยาศาสตร์ 33.03 31.42 29.36 29.89 

จากตารางสรุปได้ว่ าผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา รายวิชาวิทยาศาสตร์มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

 



๒๕ 

 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

รายวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ภาษาไทย 55.00 16.00 30.92 11.98 

สังคมศึกษา 42.00 17.00 28.08 6.89 

ภาษาอังกฤษ 28.75 13.75 18.85 4.07 

คณิตศาสตร์ 25.00 6.25 16.41 6.00 

วิทยาศาสตร์ 45.90 15.25 25.77 8.65 

จากตารางสรุปได้ว่ าผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)   ปีการศึกษา ๒๕๖๓                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ รายวิชาภาษาไทย  และ
รายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 30.92 41.79 41.43 44.36 

สังคมศึกษา 28.08 34.78 34.66 35.93 

ภาษาอังกฤษ 18.85 25.75 25.60 29.94 

คณิตศาสตร์ 16.41 22.40 22.17 26.04 

วิทยาศาสตร์ 25.77 30.88 30.64 32.68 

จากตารางสรุปได้ว่ าผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET)   ปีการศึกษา ๒๕๖๓                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา  โดยไม่มีรายวิชาใดมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 



๒๖ 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๓ 
ระหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๔๕.๑๓ ๔๖.๒๙ 51.04 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๓๓ ๒๕.๖๘ 34.17 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๑๗ ๒๒.๐๖ 20.67 

วิทยาศาสตร์ ๓๐.๕๐ ๒๗.๘๒ 33.03 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๓  
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓



๒๗ 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๖ 
ระหว่ำงปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

 

รำยวิชำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๓๙.๙๒ ๒๙.๑๔ 30.92 

สังคมศึกษา ๓๒.๓๓ ๒๗.๓๓ 28.08 

ภาษาอังกฤษ ๒๐.๖๓ ๒๑.๔๓ 18.85 

คณิตศาสตร์ ๒๑.๐๔ ๑๖.๑๙ 16.41 

วิทยาศาสตร์ ๒๖.๗๐ ๒๔.๘๑ 25.77 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรสอบ O- NET ระดับช้ันมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๖  
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการสอบ O- NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓



๒๘ 
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แผนภูมิแสดงกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๑ - มัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๖ 

 

 
 

แผนภูมิแสดงกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๑ - มัธยมศึกษำชั้นปีท่ี ๖ 
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แผนภูมิแสดงกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๑ - มัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๖

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน
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แผนภูมิแสดงกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๑ - มัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๖

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน

ร้อยละที่ได้ 

ร้อยละที่ได้ 
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ส่วนที่ ๒ 

 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

 

ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม 

๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
  

     โรงเรียนสมเสม็ดวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกัน เรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่องและเขียนคล่อง ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเอง พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิคการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณา
การ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย
ผู้เรียน และตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เรื่องการขับเคลื่อนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มาตรฐาน การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเพ่ือการ
มีงานท า จากรุ่นพ่ีที่จบไปประกอบอาชีพแล้ว ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สร้าง
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยจัดกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ท าให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคที่
ปลอดภัย น าไปปฏิบัติท าให้เกิดทักษะการดูแลสุขภาพที่ ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาทางเพศ เกมคอมพิวเตอร์ ถูกต้อง สิ่งเสพติดและอบายมุขต่ างๆ ส่งเสริมการเล่น
ดนตรีพ้ืนเมือง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
วันส าคัญเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ วันส าคัญของรัฐ งานบุญประเพณีท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆของไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยความร่วมมือระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหน่วยงานอ่ืนๆ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
อ่านคล่องเขียนคล่อง ให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล โดยจัดแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดให้จัดท า
โครงงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 

   มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน  
 
 



๓๐ 
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๘ กลุ่มสาระ จัดการเรียนรู้และจัดท าแบบทดสอบอิงมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.๒๕๕๑ 
กิจกรรมติวเข้มพิชิต O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกันเป็นทีม มีลักษณะผู้น าและผู้ตามท่ีดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และค้นหาอาชีพที่
ตนสนใจ โดยงานแนะแนวได้น านักเรียนชั้น ม.๖ ไปศึกษาอาชีพตามหน่วยงานที่จัดแสดง เช่น Open House ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 
 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน และมีการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี ศิลปะ และกีฬา นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางวัด และร่วมพัฒนาวัด ให้มีความสะอาด เพ่ือปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ ให้เกิดกับนักเรียน นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุดและสื่อต่างๆรอบตัว มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง พูด เขียน และสื่อสารด้วยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ และตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระ มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามสถานศึกษา
ก าหนด มีผลการสอบระดับชาติยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่ผลการเปรียบเทียบโอเน็ตในระดับเขต
พ้ืนที่ จังหวัด และประเทศ มีผลการพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น และบางรายวิชาได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
ได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีทักษะการท างานอย่างเป็นระบบ  มี
นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานเยาวชนวิถีพุทธ แกนน าวิถีไทย ในโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ณ ส านัก
สงฆ์โนนสมบูรณ์ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย นักเรียนส่วนมากได้ผ่านการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงในระดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก 
นักเรียนมีการท างานเป็นทีม มีลักษณะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รักการท างาน ท างานอย่างมีความสุข มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  นักเรียนได้จัดแสดงโครงงาน ผลงาน ตาม
ความชอบและความสนใจของตนเอง และได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน ชุมชนและ
ตนเอง 

 
๓. จุดเด่น 
 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนของตนเอง มีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน การท างานและมีผลงานด้าน
งานฝีมือ ท ากระทง ดอกไม้ธูปเทียนแพและพานบายศรี นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักการออกก าลังกาย 



๓๑ 
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มีสมรรถนะทางกายและน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีผลงานด้านกีฬาตะกร้อหญิงระดับจังหวัดบุรีรัมย์ 
นักเรียนมีระเบียบวินัยและเป็นที่ชื่นชมและยอมรับของชุมชน 

 
๔. จุดควรพัฒนำ 
 ผู้เรียนต้องเร่งพัฒนา การใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือให้คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูง

กว่าระดับชาติ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองด้านการพัฒนาการเรียนให้มากยิ่งขึ้น ปลูกฝังค่านิยม
ความเป็นไทย ให้เลือกรับวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
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๑. ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

๒. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือ
วางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
 โดยพัฒนาวิชาการเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุน
การอบรม เพ่ิมความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนในด้านการใช้สื่อไอซีที และแอพพลิเคชันใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การเรียนการสอน พร้อมจัดปัจจัยพ้ืนฐาน บุคลากร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
 ๑) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ เชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคม ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๓) โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ 
 ๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

   มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
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 ๕) โรงเรียนมีแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖) โรงเรียนมีรูปแบบการบริหาร และการจัดการศึกษาเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรร
มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๔. จุดเด่น 
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดท า SWOT โรงเรียน
ปรับเปลี่ยนและก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการาเรียนรู้ ตามหลักสูตร
โรงเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงาน ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจั ย ในการรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

๕. จุดควรพัฒนำ 
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๖. แผนกำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึน 
    ๑)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ผู้มีส่วนร่วม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ขึ้น  
    ๒)  จัดสรรทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและเพียงพอ 
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๑. ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

๒. กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและการประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับนักเรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตภายในชุมชน ด้านงานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน มีการบูร
ณาการภาระงานชิ้นงานโดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง และ
โรงเรียนวิถีพุทธ ปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
โดยการใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี น าไปใช้สอนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดี สามารถเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับต่าง ๆ ได้รับ เกียรติบัตรและ
รางวัล เช่น รางวัลวิถีพุทธพระราชทาน  มีการจัดแสดงผลงานวิชาการนิทรรศการ กิจกรรม Open House  มี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ให้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๒ 
เรื่อง ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา มีการวัดและประเมิลผลตามสมรรถนะ ตามหลักสูตร โดยประเมินจากสภาพจริง 
มีขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
มีกระบวนการ PLC ระหว่างครูผู้สอนเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่ตลอด 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
 นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้ โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถ
น าความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และชุมชนได้  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ใช้
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลการ
เรียนที่อยู่ในระดับตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

๔. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
หานวัตกรรมส าหรับแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และได้รับการนิเทศติดตามจากวิชาการ
โรงเรียน 

   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 



๓๕ 
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๕. จุดควรพัฒนำ 
 ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ิมขีดความสามารถให้สามารถสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เน้น 
ทักษะต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของจริยธรรม และความรับผิดชอบ เป็นไปในรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดการ
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน โดยมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างมี
คุณภาพ  

๖. แผนกำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึน 
    ๑)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา ผู้มีส่วนร่วม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ขึ้น  
    ๒)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสังคม
ปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
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สรุปคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำในภำพรวม 
 

๑. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยรวม ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 
๒. วิธีกำรพัฒนำ/กระบวนกำร ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์  
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ได้ด าเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา ๒๕๖3 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยาได้ด าเนินการพัฒนา
และยกระดับในแต่ละมาตรฐาน สรุปโดยรวมได้ดังนี้ 
 ๒.๑ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน และมีความสามารถในการสื่อสาร 
 ๒.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒.๓ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม ร่วมกิจกรรมทางวิถีพุทธและกิจกรรมจิตอาสา 
 ๒.๔ มีการสอนทักษะอาชีพและการด าเนินตามแนวทางพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทและชุมชนของนักเรียน ได้แก่ การท าน้ าพริก การแกะสลัก การเย็บปัก ถัก ร้อย การท าสวน
เกษตรแบบผสมผสาน งานช่างต่าง ๆ   
 ๒.๕ นักเรียนผ่านการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง   
 ๒.๖ นักเรียนจบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ทุกคน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐) 
 ๒.7 มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง มีการประสานความร่วมมือระหว่างครูที่
ปรึกษาและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านโดยตลอด 
 ๒.8 ครูจัดกระวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือความเหมาะสมของลักษณะวิชา และเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 ๒.9 ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ และน าความรู้มา
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลของผู้เรียนอย่า งมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๑0 ผู้บริหารมีสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชน วัด และสถานศึกษาใกล้เคียง มีการแสวงหาความร่วมมือใน
การจัดสรรและใช้ทรัพยากรจากชุมชน วัด เพื่อด าเนินการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

๒. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด
และจบการศึกษาทุกคน  
๔. มีการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้อง 

๑. การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 

๒. การพัฒนาความาสารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 

๓ .  ก า ร พัฒน า ผ ล สั ม ฤทธิ์ ก า ร ทด ส อบ ร ะ ดั บ ช า ติ 
 (O-NET) ของนักเรียน 

 
แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพมำตรฐำนให้สูงข้ึน 
 ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

          ๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นดนตรแีละกีฬา 

          ๓. พัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดกิจกรรมส่งเสริม ประสทิธิภาพ

ระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน 

           4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
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สรุปแนวทำงพัฒนำและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ สิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมามี
สุนทรียภาพเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มี
คุณลักษณะของ การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนไม่มีปัญหาด้านการ
ปกครอง มีความสุภาพนอบน้อม มีจิตใจโอบอ้อมอารี รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจิต
อาสาช่วยดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของส่วนรวม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทยมีการบ าเพ็ญ
ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สามารถคิดวางแผน ก าหนดกิจกรรมและ
ด าเนินการโดยผ่านสภานักเรียน รู้จักการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จากการฟัง การลงมือปฏิบัติและการ
ทัศนศึกษา มีความสามารในการปรับปรุงตัวเข้ากับสังคม การท ากิจกรรมเสริมทักษะทางสังคมและผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ คือ “ยิ้มง่าย ทักทาย สวัสดี” ท าให้มีความสุภาพนอบน้อม มี
สัมมาคารวะ มีมารยาทงาม มีระเบียบวินัยในตนเองและวินัยต่อส่วนรวม สถานศึกษามีเอกลักษณ์ คือ 
“โรงเรียนร่มรื่น” ผู้เรียนมีจิตอาสาบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอนุรักษ์ ป่า 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามโครงการพิเศษของสถานศึกษา 
 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 
 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานด้านวิชาการ มีการจัดท าแผนงานด้านวิชาการและโครงการ
พัฒนางานวิชาการ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและการจัดกลุ่มการเรียน การน านวัตกรรมเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงานด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร 
ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและการประเมินผลการเรียน การบริหารงบประมาณมีการจัดท าแผน
งบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายทางสถานศึกษาและการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาตาม
สภาพปัจจุบันและปัญหาของสาถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษา มีการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบราชการ บริหารงานบุคคลมีการพัฒนาบุคคลากรการปฐมนิเทศ
การปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรม การส่งครูและบุคลากรไปศึกษาดูงาน การเปิดโอกาสให้บุคคลากรเสนอความ
คิดเห็นในที่ประชุม มีการสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
การบริหารงานบริหารทั่วไป และสภาพแวดล้อมทางสถานศึกษา ประสานความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษา ได้ดูแลอาคารสถานที่และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้น าองค์กรท้องถิ่น และการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น



๓๙ 
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มาร่วมจัดการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลตามระเบียบการวัดผล สถานศึกษามีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ถูกต้อง และปฏิบัติตามระเบียบราชการ จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบราชการ ส่งเสริมให้
ครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานตามความเหมาะสมของงานที่รับผิดชอบ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บข้อมูล สถานศึกษามีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้นโดยมีการอนุรักษ์และดูแลสวนป่าธรรมชาติของ
สถานศึกษา 
 
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมในแต่ละเนื้อหาวิชา เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมี
ความสุข  
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 
     ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องพัฒนาให้สูงขึ้น 
๒. ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ไม่มี 
๓. ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

๑. สถานศึกษายังไม่น าผลการประเมินประเมินแผนจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ และประเมิน
แบบวัดแบบทดสอบของครูทุกคน ไปพัฒนาครูทุกคนอย่างเป็นระบบ 

๒. ครูมีการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครู
ท าได้ ไม่ครบทุกคน 

 
โอกำส 
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตั้งอยู่ในชุมชนและมีองค์กรที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรท้องถิ่นมีความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสและพระภิกษุในวัดบ้านโนนสมบูรณ์ วัดศิริมงคล(บ้านเสม็ด) ใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน มีเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า และผู้เรียนส่วนมากมีความช านาญและมีทักษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ สร้างชื่อเสียงให้
สถานศึกษาและได้รับความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นหน่วยงานราชการ เอกชน 
 
อุปสรรค 



๔๐ 
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 ประชากรในเขตบริเวณของสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนยังชีพด้วยการท านา และรับจ้างตัด
อ้อยปลูกอ้อย เป็นอาชีพหลัก ต้องโยกย้ายแหล่งที่อยู่บ่อยครั้ง บิดา มารดา ของผู้เรียนต้องไปท างานรับจ้างใน
ต่างพ้ืนที่ต่างอ าเภอ หรือต่างจังหวัด ผู้เรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย มักเกิดปัญหาการพูดจาสื่อสารและ
ช่องว่างระว่างวัย ความอบอุ่นในครอบครัวส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมที่ตามมา เช่น การรวมกลุ่มของวัยรุ่นใน
หมู่บ้านและเที่ยวกลางคืน การแข่งขับรถเร็ว 
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ส่วนท่ี ๓ 
 

ผลงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จ (Best Practice) 
 

 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
    : รำงวัลครูดีศรี สพม.32  ประเภท ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
             จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ ไดแ้ก่  

                             นางสาววรินทร  ปัดกอง 

 
ครูผู้สอน 
    : รำงวัลครูดีศรี สพม.32  ประเภท ครูผู้สอน  
             จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ ไดแ้ก่  
 
                              นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ 
 
    : รำงวัลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

             จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรรีัมย์ ได้แก ่
             
                              นายวรเชษฐ์  รักษา 
 
    : รำงวัลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น 

               จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรมัยแ์ละส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
               เขต 32 ได้แก ่
 

                                1. นางสาววรรณธิดา  ดินราบรมัย ์

                                2. นางสาวธนาภรณ์  สว่างศร ี
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ภำคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕61 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 21 ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  

 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา จึงประกาศการใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับ
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่ 2 / 256๓ เมื่อวันที่   2๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๓ 

ของโรงเรียนแล้ว 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒56๓ 

 

 

( นางสาววรินทร  ปัดกอง ) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับดี 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดีเลิศ 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

 ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 

 ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

ระดับดี 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

3. มีการบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลกำรประเมินต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ เพ่ือเป็นข้อมูลฐำนในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ระดับ 4 ดีเลิศ 
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 พอใช้  
  ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจำรณำ จะก าหนดเป็นระดับคุณภำพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

ที่  ๓๐ / 256๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบประกันภำยในสถำนศกึษำ 

โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ  ปีกำรศึกษำ 256๓ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
………………………………………….  . 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ ๒๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน ดังนั้นเพ่ือเป็นการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน
สมเสม็ดวิทยาจึงแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่จัดท ามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑. นายพีระพรรดิ์    อ่อนเรือง           ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายยุนนท์        พละศักดิ์  คร ู   กรรมการ 
๓. นายสมพบ        เกรียรัมย์  คร ู   กรรมการ 
๔. นางพัชราวลัย    เกรียรัมย ์  คร ู   กรรมการ 
๕. นายวินัย          ประชุมแดง  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
2.  คณะกรรมกำรก ำกับดูแล มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ประกอบด้วย  

๑. นายวินัย            ประชุมแดง  คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธนาภรณ์  สว่างศรี        คร ู   กรรมการ 
๓. นายวรเชษฐ์        รักษา            คร ู            กรรมการ 
4. นางสาวสุวิมล      เจริญพนัธุวงศ์  ครู          กรรมการ 
5. นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์            คร ู             กรรมการและเลขานุการ 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

  
     มีหน้าที่ ๑. จัดท าเอกสาร รวบรวม ประสานด าเนินการตามประเด็นตัวชี้วัด 

     ๒. จัดท ารายงานตนเองต่อผู้บังคับบัญชา 
3.  คณะกรรมกำรก ำกับดูแล มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประกอบด้วย 

๑. นายยุนนท์       พละศักดิ์        คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมพบ        เกรียรัมย์  คร ู   รองประธาน 
 ๓. นางพัชราวลัย    เกรียรัมย ์    คร ู   กรรมการ 

๔. นายธีระพล       อัตถปรัชญาเมือง ครู                    กรรมการ  
๕. นายเดชชาติ       วันทนาพิทักษ์ คร ู   กรรมการ 
6. นางสาวนัชชา     โรจน์บูรณาวงศ์ คร ู   กรรมการ 
7. นางสาวผกามาศ   อาจจ านงค์   ครู            กรรมการและเลขานุการ 

 
    มีหน้าที่ ๑. จัดท าเอกสาร รวบรวม ประสานด าเนินการตามประเด็นตัวชี้วัด 

    ๒. จัดท ารายงานตนเองต่อผู้บังคับบัญชา 
  
4. คณะกรรมกำรก ำกับดูแล มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ 
ประกอบด้วย  

๑.  นายสมพบ        เกรียรัมย์  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายวินัย          ประชุมแดง  คร ู   รองประธาน 
 ๓.  นางพัชราวลัย    เกรียรัมย์     คร ู   กรรมการ 
 ๔.  นายยุนนท์        พละศักดิ์        คร ู   กรรมการ 

๕.  นายธีระพล      อัตถปรัชญาเมือง ครู                    กรรมการ  
๖.  นางสาวภูริดา     อุพลรัมย์  คร ู   กรรมการ 
๗.  นายเดชชาติ      วันทนาพิทักษ์ คร ู            กรรมการ 
๘.  นายวรเชษฐ ์      รักษา  คร ู   กรรมการ 
๙. นางสาววรรณธิดา  ดินราบรัมย์           คร ู   กรรมการ 
1๐. นางสาวนัชชา     โรจนบ์ูรณาวงศ์ คร ู   กรรมการ 
1๑. นางสาวธนาภรณ์  สว่างศรี  คร ู   กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุวิมล     เจริญพันธุวงศ์ คร ู            กรรมการ 
๑๓. นางสาวผกามาศ   อาจจ านงค์   คร ู   กรรมการ 
๑๔. นางสาววราภรณ์   ทานค า  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
    มีหน้าที่ ๑. จัดท าเอกสาร รวบรวม ประสานด าเนินการตามประเด็นตัวชี้วัด 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

    ๒. จัดท ารายงานตนเองต่อผู้บังคับบัญชา 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ี

ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความมานะ อุสาหะ อันจะส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. 256๔ 
 
 

 
ลงชื่อ    

 
(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง) 

                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

ที่  ๓๑ /256๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบคณะกรรมกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบ

ประกันภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ  ปีกำรศึกษำ 256๓ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
………………………………………………………………. 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ในหมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อ ๒๘ ให้

หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน ดังนั้นเพื่อเป็นการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน

สมเสม็ดวิทยาจึ้งแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดดังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนสม
เสม็ดวิทยา จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑. นายพีระพรรดิ์   อ่อนเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายยุนนท์        พละศักดิ์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นายสมพบ        เกรียรัมย์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางพัชราวลัย    เกรียรัมย์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นายวินัย          ประชุมแดง  ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

 

    มีหน้าที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ประกอบด้วย 

๑.  นายยุนนท์       พละศักดิ์        คร ู   ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวผกามาศ   อาจจ านงค์   คร ู   กรรมการ 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 3.  นางสาวภูริดา     อุพลรัมย์            คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

    มีหน้าที่ ๑. ประเมินมาตรฐานการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบเอกสารตามประเด็นพิจารณา 
     ๒. สรุปผลการประเมิน และน าเสนอตามล าดับขั้นตอนต่อไป 

    ๓. อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
3.  มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ประกอบด้วย 

๑. นายวินัย            ประชุมแดง  คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนัชชา      โรจน์บรูณาวงศ์ คร ู   กรรมการ 
3. นางสาววราภรณ์   ทานค า  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 
    มีหน้าที่ ๑. ประเมินมาตรฐานการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบเอกสารตามประเด็นพิจารณา 
     ๒. สรุปผลการประเมิน และน าเสนอตามล าดับขั้นตอนต่อไป 

    ๓. อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ประกอบด้วย 
 1. นางพัชราวลัย   เกรียรัมย์  คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นายวินัย         ประชุมแดง  คร ู   กรรมการ 
3. นายเดชชาติ     วันทนาพิทักษ์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 

    มีหน้าที่ ๑. ประเมินมาตรฐานการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบเอกสารตามประเด็นพิจารณา 
     ๒. สรุปผลการประเมิน และน าเสนอตามล าดับขั้นตอนต่อไป 

    ๓. อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
    
 สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. 256๔ 

ลงชื่อ  
 

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 
 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 
ภำพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ สิงหำคม ๒๕๖๓  กิจกรรมอบรมปลอดภัยจำกยำเสพติด  



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดป้ำยและอัญเชิญโลร่ำงวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน รุ่นที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘  สิงหำคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓ 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑ - ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๓  ผู้บริหำรและคณะครูโรงเรียนสมเสมด็วิทยำเข้ำร่วมโครงกำรประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำร
วำงแผนอย่ำงมืออำชีพ ส ำหรับผู้รับผิดชอบงำนแผน 

ของสถำนศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชมุทิวสน โรงเรียนบุรีรมัย์พิทยำคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนิเทศกำรสอน ครั้งท่ี ๑ ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓ 

 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

๓  กันยำยน ๒๕๖๓ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำเข้ำร่วมกำรเสวนำ 

กำรประชมุเชิงปฏบิัติกำรแนวทำงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ  
ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรรีัมย์พิทยำคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕  ตุลำคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสมเสม็ดววิทยำเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนโครงกำร บุรีรัมย์ บรุีรมย์ งำมเลิศ
ล้ ำตำมแนวทำงวิถีพุทธ วิถีคุณะรรมด้วยพลังบวร  

ณ ส ำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ อ ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ ร่วมท ำบุญทอดกฐินสำมัคคีอ ำเภอสตึก  
ณ วัดแก้วประชำนิมิตร บ้ำนตำโหงก ต ำบลสนำมชัย อ ำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕  ธันวำคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสมเสม็ดวิยำ ต้อนรับคณะศึกษำดูงำน 
โรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน จำกจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวนัคริสต์มำสและวันขึ้นปีใหม่ 

 

 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำร่วมกิจกรรมวันมฆบูชำ  
ณ วัดป่ำโนนสมบูรณ์และวัดศิรมิงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 มีนำคม ๒๕๖๔ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยำรับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศกำรศึกษำ จำกคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบรุีรมัย์  
 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

ที่ปรึกษำ 

 

นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง      ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

 

 

คณะท ำงำน 

 

  ๑.  นายยุนนท์  พละศักดิ์   ครูช านาญการ 
  ๒.  นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์        ครูช านาญการพิเศษ 
  ๓.  นายสมพบ  เกรียรัมย์             ครูช านาญการพิเศษ 
  ๔.  นายวินัย  ประชุมแดง   ครูช านาญการพิเศษ 
  ๕.  นายธีระพล  อัตถปรัชญาเมือง  ครู 
  ๖.  นางสาววรรณธิดา  ดินราบรัมย์ ครู 
  ๗.  นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์  ครู 
  ๘.  นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์  ครู 
  ๙.  นางสาววราภรณ์  ทานค า  ครู 
  ๑๑. นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ ครู 
  ๑๒. นางสาวธนาภรณ์  สว่างศรี  ครู 
  ๑๓. นายวรเชษฐ์  รักษา   ครู 
  ๑๔. นางสาวสุวิมล  เจริญพันธุวงศ์  ครูผู้ช่วย 
  ๑๕. นางสาวผกามาศ  อาจจ านงค์  พนักงงานราชการ 
 
 

รูปเล่ม/บรรณำธิกำร 
 
 

   ๑. นางสาววราภรณ์  ทานค า  คร ู
   ๒. นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์  คร ู

 

 



 
 

 
                รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนสมเสมด็วิทยา 
 

 

 


