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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  (Self Assessment Report : SAR)   

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
  
  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ตั้งอยู่  ณ  บริเวณท าเลเลี้ยงสัตว์  บ้านหนองขวาง  หมู่ที่  ๑๘  ต าบลแตล  
อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓ โทรศัพท์  ๑๔๔-
๕๘๖๑๒๗, ๐๘๘-๕๙๐๙๖๓๔   e-mail  :  taelsiri@hotmail.com  website http://www. taelsiri.ac.th  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีบุคลากรสายบริหาร  จ านวน  ๑  คน  
บุคลากรครู  จ านวน  ๒๖  คน   ครอัูตราจ้าง  จ านวน  ๕  คน  ครูต่างชาติ  ๑  คน  ครูผู้ทรงคุณค่า  จ านวน  ๑  
คน  และครูธุรการ   จ านวน  ๑  คน  รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๓๕  คน มีนักเรียน  จ านวน  ๕๒๐  คน  
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่  ๑๑ – ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  และได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนแตลศิริวิทยา  โดยภาพรวม  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
 

กระบวนการพัฒนา 

   โรงเรียนแตลศิริวิทยาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสพผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้/ประเด็นพิจารณา   ผลการประเมินสรุปได้ว่า  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  มีคุณภาพใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  คือ ผลการประเมินมาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  และ
มาตรฐานที่  ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    
   สืบเนื่องจากโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ  มีกระบวนการท างานแบบ  PDCA 
มีการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๓  ด้าน  ซึ่งทั้งสามด้านมีความเชื่อมโยงกัน  
สอดคล้องกัน  โรงเรียนจึงจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีแผนงาน  โครงการ  
และกิจกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  โรงเรียนด าเนินงาน  กิจกรรม  โครงการได้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ     
การเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
สนเทศและการสื่อสารได้ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีเลิศ  
ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  อยู่ที่ระดับคุณภาพ  ดี  
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่โรงเรียนก าหนดในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการบริหารและ     
การจัดการ  โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ด้วยโรงเรียนใช้กระบวนการ  PDCA 
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และ 6P  Modle  เป็นระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีการสร้างความตระหนัก  ให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพ  ร่วมก าหนดเป้าหมาย  วางแผนงาน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่าย  โดยใช้ผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาตามเป้าหมายที่ก าหนด  
มีการก ากับติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงาน  ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ด าเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนครบถ้วนสมบูรณ์จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มาตรฐานที่  ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีผลการประเมินตนเองในระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  วิเคราะห์หลักสูตร  
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดประสงค์และความต้องการของหลักสูตร จัด
บริบทและสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด  วิเคราะห์  เน้นการปฏิบัติจริงแบบมีส่วนร่วม  ร่วมประเมินผล
และใช้การประเมินตามสภาพจริง   ติดตามตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนและดูแลเอาใจใส่ ช่วยแก้ไขปัญหาอย่าง
สม่ าเสมอ   น ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ( PLC )  มาใช้ในการพัฒนางานสู่นวัตกรรม มีการนิเทศ
การเรียนการสอนและสะท้อนผลแก่ผู้สอน  โดยกรรมการนิเทศภายในและจากหน่วยงานต้นสังกัดนอกจากนี้  
โรงเรียนยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมและโครงการพิเศษ  เช่น  โครงการธนาคารขยะ  กิจกรรมศูนย์     การเรียนรู้
การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน  ซึ่งต่อยอดเป็นโครงการสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ท าให้นักเรียน
มีทักษะอาชีพที่สร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และกิจกรรมที่โรงเรียนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอีกหนึ่งกิจกรรม ก็คือ การได้เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาด
กลาง  ระดับจังหวัด  เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ซึ่งเป็นเกียรติและเป็น ความภาคภูมิใจของ
โรงเรียน  ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   ผลการประเมินความพึงพอใจและมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนแตลศิริวิทยา  
พบว่า  ครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา  อยู่ที่ระดับมากถึงมากที่สุด  ร้อยละ  ๙๑.๙๑ 
 

จุดเด่น 

 ๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีความเป็นผู้น าในการบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   ๒.  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นักเรียนและชุมชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะ  มีความรักสามัคคี     
   ๓.  นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเรียนรู้  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
   ๔. นักเรียนด าเนินชีวิตบนความแตกต่างของกลุ่มชนที่มีภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้       
อย่างยอดเยี่ยม 
   ๕.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
   ๖.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ใช้กลไกการบริหารจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   มีการระดมความคิดและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน  

ข 
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      ๗.  โรงเรียนมีการวางแผนและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีศูนย์การเรียนรู้บริการนักเรียนและสถานศึกษาอ่ืน  
      ๘.  โรงเรียนเป็นต้นแบบสถานศึกษารางวัล  IQA  AWARD  ระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ 
   ๙.  โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน  ซึ่ง
นักเรียนสามารถผลิตผลงานและจ าหน่ายมีรายได้ช่วยครอบครัว 
   ๑๐.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญ
และร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง    
  

จุดควรพัฒนา 

๑. ควรพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกวิชา  

๒.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษให้ 
มากยิ่งขึ้น  
   ๓.  พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของครูและผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๔.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศให้มากข้ึน 
   ๕.  จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทุกห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
   ๖.  ควรพัฒนาครูในการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC   การสร้างและพัฒนานวัตกรรม       
การวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ 
    

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

   ๑.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ให้สูงขึ้นมีคะแนน เฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ท่ี  สพฐ.  ก าหนด 
   ๒.  พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของครูและผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
   ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างความรู้และทักษะอาชีพอย่างหลากหลายเพ่ือให้นักเรียน
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
   ๔. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
( PLC ) พัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนานวัตกรรมและจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
   ๕.  สนับสนุนส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการเรียน
การสอนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 ๖.   รณรงค์การมีนิสัยรักการอ่าน และบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
      ๗.  สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะการใช้สื่อ  
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๘.  พัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว.  
๙. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  

ค 
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ค าน า 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีข้อมูลพ้ืนฐาน
ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  การพัฒนาบุคลากร  
อาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้  ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นศักยภาพที่
มีอยู่ในปัจจุบัน  อันเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  นอกจากนี้ยังมีผลการวิเคราะห์  จุดเด่น  จุดที่ควร
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือน าเสนอผลการจัดการศึกษาใน
รอบปีที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
     หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้  จะอ านวยประโยชน์ต่อผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จะได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือพัฒนางาน  และขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคน  ที่ได้ร่วมมือจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
                              โรงเรียนแตลศิริวิทยา  
                             ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓ 
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ส่วนที่  ๑ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน  
๑.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแตลศิริวิทยา 

 
        

 
                
 
 
 
 
 
 
-งานส านักงานวิชาการ          -งานพัฒนาระบบเครือข่าย      -งานส านักงาน               -บริหารงานงบประมาณ 
-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    - ข้อมูลสารสนเทศ              - งานวางแผนอัตราก าลัง        -งานจัดท าแผนงบประมาณ 
-งานวางแผนบริหารวิชาการ         -งานประสานงานและ            และการก าหนดต าแหน่ง      -งานแผนปฏิบัติการ 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้      พัฒนาเครือข่ายการศึกษา     -งานจัดสรรอัตราก าลัง           -งานขออนุมัติงบประมาณ 
-งานทะเบียนวัดผล-ประเมินผล     -งานวางแผนการบริหาร          ข้าราชการครูและ            -งานขอโอน/เปลี่ยนแปลง 
-งานประกันคุณภาพภายใน        -งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย     บุคลากรทางการศึกษา    งบประมาณ 
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้             -งานจัดระบบบริหาร          -งานพัฒนาบุคลากร          -งานเบิกจ่ายงบประมาณ 
  สื่อเทคโนโลย ี              และพัฒนาองค์กร           -งานเลื่อนขั้นเงินเดือน          -งานติดตามตรวจสอบ 
-งานนิเทศการศึกษา          -งานพัฒนามาตรฐาน          -งานจัดระบบและการจัดท า      การใช้จ่ายงบประมาณ 
-งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน            การปฏิบตัิงาน                  ทะเบียนประวัต ิ            - การระดมทรัพยากร 
-งานแนะแนวการศึกษา       -งานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา   -การด าเนินการทางวินัย  และการลงทุน 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ    -งานธุรการ                 และการลงโทษ                  - การบริหารทรัพยากร  
-งานขับเคลื่อนหลักปรัชญา         -งานอาคารสถานท่ี           -งานลาทุกประเภท                เพื่อการศึกษา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง         -งานส ามะโน/รับนักเรียน       -งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     - การวางแผนพัสดุ   
-งานส่งเสริมชุมชนให้ม ี         -งานระดมทรัพยากร          -งานยกย่องเชิดชูเกียรติ         - การก าหนดรูปแบบรายการ 
  ความเข้มแข็งทางวิชาการ        - งานการศึกษาในระบบ      -งานมาตรฐานวิชาชีพ   ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
-งานประสานความร่วมมือกับ        นอกระบบและตามอัธยาศัย   และจรรยาบรรณวิชาชีพ        - การจัดหาพสัด ุ
  องค์กรอื่น             - งานทัศนศึกษา                  -งานขอใบประกอบวิชาชีพ     -การควบคุม รักษาพัสด ุ
-ส่งเสรมิงานวิชาการแก่บุคคล      -งานกิจการนักเรียน          -งานประเมินผลการปฏิบตัิงาน -การเบิกเงินจากคลัง 
 ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน       -งานระบบดูแลนักเรียน          -งานอ่ืนที่สถานศึกษาก าหนด   -การเก็บรักษาเงิน 
-งานคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน -งานประชาสัมพันธ์                                      -การน าเงินส่งคลัง                                                                                    
-งานห้องสมุด            -งานสนับสนุนการจดัการศึกษาชุมชน                         -การท าบัญชีการเงิน                   
-ครูพี่เลี้ยงนักเรียน LD                -งานระบบควบคมุภายใน                                -รายงานการเงิน/งบเงิน 
-งานทะเบียนนักเรียน                 -งานกิจกรรมสหกรณ์                                -จัดท าและจดัหาแบบพิมพ ์
-งานอ่ืนท่ีสถานศึกษาก าหนด      -งานอ่ืนท่ีสถานศึกษาก าหนด                 -งานอ่ืนท่ีสถานศึกษาก าหนด 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
       

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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วิสัยทัศน์ 
   โรงเรียนแตลศิริวิทยา สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล  เป็นพลโลก 
ตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทยภายในปี  ๒๕๖๕ 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ให้สะอาด  ร่มรื่น 

สวยงาม  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒. พัฒนาและจัดการระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน “โรงอาหาร  อาหาร น้ าดื่ม  น้ าใช้และห้องสุขา”   

ให้ถูกสุขลักษณะ 
    ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสู่การเป็นพลโลก 
       ๔.  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
          ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ  งานอาชีพที่ตอบสนองความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๖.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
    ๗.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 

๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ดี ปลอดขยะ สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่ 
มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๒. โรงอาหาร  อาหาร  น้ าดื่ม  น้ าใช้และห้องสุขา  ถูกสุขลักษณะ 
๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

และเป้าหมายคุณภาพที่ก าหนด 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น ครมูืออาชีพ  
๕. โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีทักษะชีวิตบนพ้ืนฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

      ๗.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในบริหารจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

อัตลักษณ์ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  
เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นคุณภาพผู้เรียน 
ปณิธาน  บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล  
 
 
 
 
 
 

๒ 
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๒.  ข้อมูลทั่วไป  

 

  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ตั้งอยู่  ณ  บริเวณท าเลเลี้ยงสัตว์  บ้านหนองขวาง  หมู่ที่  ๑๘  ต าบลแตล  
อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓   โทรศัพท์          
๐๘๘-๕๙๐๙๖๓๔  e-mail  :  taelsiri@hotmail.com  website  http://www. taelsiri.ac.th  เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  -  ๖  มีเนื้อที่  ๖๐  ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่  ต าบลแตล     

 

       ๒.๑  ข้อมูลผู้บริหาร 
           ผู้บริหารโรงเรียนแตลศิริวิทยา คือ นางจารุวรรณ  บุญโต  ย้ายมาด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่  ๒๓  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  
๐๘๑ – ๘๗๖๗๘๗๒  e-mail :  Jaruwanboon@hotmail.com   และย้ายไปด ารงต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๑  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ปัจจุบัน  
นายวัน  หยิบล้ า  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
  

         ๒.๒  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

บุคลากร/ปีการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
คร ู

อัตราจ้าง 
ครู

ต่างชาติ 
ครูผู้ทรง 
คุณค่า 

เจ้าหน้าที่ 
อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ๑ ๒๖ ๕ ๑ ๑ ๑ 
      

     จ าแนกตามเพศและระดับการศึกษา 
 
 

 
  

 
       ประเภท 

      เพศ ระดับการศึกษาสูงสูด 

ชาย หญิง ต่ ากว่าป.ตร ี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ  (ชพ.) - ๑ - - ๑ - 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - 
ครูช านาญการพิเศษ ๖ ๑๒ - ๑๑ ๕ ๒ 
ครูช านาญการ ๒ ๒ - ๑ ๓ - 
คร ู ๒ - - ๒ - - 
ครูผู้ช่วย ๑ ๑ - ๒ - - 
ครูรายเดือน ๑ ๑ - ๒ - - 
ครูธุรการ - ๑ - ๑ - - 
ครูอัตราจ้าง ๓ - - ๓ - - 
ครูต่างชาติ(ครูจ้าง) ๑ - - ๑ - - 
ครูผู้ทรงคุณค่า ๑ - - ๑ - - 

รวม ๑๗ ๑๘ - ๒๔ ๙ ๒ 
ร้อยละ ๔๘.๕๗ ๕๑.๔๓ - ๖๘.๕๗ ๒๕.๗๑ ๕.๗๑ 

๓ 

mailto:taelsiri@hotmail.com
mailto:Jaruwanboon@hotmail.com%20%20%20และย้าย
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กราฟแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๓๕  คน  คิดเป็นร้อยละ 

 
 

กราฟแสดงต าแหน่ง / วิทยฐานะของบุคลากรครูจ านวน ๒๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  
 

 
   

ปริญญาตรี, ๖๘.๕๗

ปริญญาโท, ๒๕.๗๑

ปริญญาเอก
๕.๗๑

ครูคศ.๓  ๗๖.๙๒

ครู คศ.๒  ๑๑.๕๔

ครู คศ.๑ ๗.๖๙

ครูผู้ชว่ย, ๗.๖๙

๔ 
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        ๒.๓   ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒)  
    จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๕๒๐   คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.๑ ๓ ๔๗ ๓๙ ๘๖ ๒๙ 
ม.๒ ๔ ๕๕ ๗๐ ๑๒๕ ๓๒ 
ม.๓ ๓ ๕๑ ๕๒ ๑๐๓ ๓๕ 
รวม ๑๐ ๑๕๓ ๑๖๑ ๓๑๔ ๓๒ 
ม.๔ ๒ ๒๐ ๓๙ ๕๙ ๓๐ 
ม.๕ ๒ ๒๓ ๓๓ ๕๖ ๒๘ 

ม.๖ ๓ ๓๕ ๕๖ ๙๑ ๓๑ 

รวม ๗ ๗๘ ๑๒๘ ๒๐๖ ๓๐ 
รวมทั้งหมด ๑๗ ๒๓๑ ๒๘๙ ๕๒๐  

   

๒.๔  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
   ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๒.๐๐  ขึ้นไป (ระดับดี ขึ้นไป) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ชั้น จ านวน ระดับคุณภาพ ระดับ ๓  ร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ขึ้นไป  

ม. ๑ ๗๙ ๗ ๕๒ ๑๒ ๘ ๐ ๗๑ ๘๙.๘๗ 
ม. ๒ ๑๑๐ ๑๕ ๔๖ ๓๖ ๑๓ ๐ ๙๗ ๘๘.๑๘ 
ม. ๓ ๙๐ ๘ ๒๐ ๔๒ ๒๐ ๐ ๗๐ ๗๗.๗๘ 
ม. ๔ ๕๒ ๕ ๑๙ ๒๒ ๖ ๐ ๔๖ ๘๘.๔๖ 
ม. ๕ ๕๓ ๒ ๑๓ ๒๙ ๘ ๑ ๔๔ ๘๓.๐๒ 
ม. ๖ ๙๐ ๓ ๒๘ ๔๓ ๑๕ ๑ ๗๔ ๘๒.๒๒ 

รวม ๔๗๔ ๔๐ ๑๗๘ ๑๘๔ ๗๐ ๒ ๔๐๒ ๘๔.๘๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๘.๔๔ ๓๗.๕๕ ๓๘.๘๒ ๑๔.๗๗ ๐.๔๒ ๘๔.๘๑  
ระดับคุณภาพ ๓  ขึ้นไป   ร้อยละ  ๘๔.๘๑   แปลผล   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

   
              หมายเหตุ จ านวนนักเรียน  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓    
 

๕ 
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              ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๔๑.๐๔ ๑๘.๓๙ ๒๙.๗๖ ๓๓.๕๖ ๒๓.๙๗ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๒.๓๓ ๒๒.๒๗ ๒๘.๔๙ ๓๕.๓๖ ๒๕.๘๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 

      

หมายเหตุ   
๑. คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
๒ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  และวิชาภาษาอังกฤษ   

ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

๔๑
.๐

๔

๑๘
.๓

๙

๒๙
.๗

๖ ๓๓
.๕

๖

๒๓
.๙

๗

๔๒
.๓

๓

๒๒
.๒

๗ ๒๘
.๔

๙ ๓๕
.๓

๖

๒๕
.๘

๙

๔๒
.๒

๑

๒๕
.๔

๑ ๒๙
.๒

๐ ๓๕
.๗

๐

๒๙
.๒

๐

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

๔๐.๐๐

๔๕.๐๐

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๖ 
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   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
                                           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๔๙.๙๗ ๒๕.๐๐ ๒๙.๕๔ ๓๔.๘๕ ๒๖.๑๒ 

 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔๑.๐๔ ๑๘.๓๙ ๒๙.๗๖ ๓๓.๕๖ ๒๓.๙๗ 

 
เพ่ิม / ลด -๘.๙๓ -๖.๖๑ +๐.๒๒ -๑.๒๙ -๒.๑๕  

 
 
 
 
 
 
 

๔
๙

.๙
๗

๒
๕

.๐
๐

๒
๙

.๕
๔ ๓
๔

.๘
๕

๒
๖

.๑
๒

๔
๑

.๐
๔

๑
๘

.๓
๙

๒
๙

.๗
๖

๓
๓
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ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

ปีการศกึษา ๒๕๖๑

ปีการศกึษา ๒๕๖๒

๗ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

      

      

 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

           
              
            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
                                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

      

        ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ๖๑.๑๔ ๒๓.๕๙ ๓๐.๕๙ ๒๙.๗๕ 

 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๕.๖๒ ๒๕.๖๖ ๒๙.๘๖ ๓๑.๐๕ 

 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕  
      

หมายเหตุ   
๑. คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  และวิชาวิทยาศาสตร์  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
๒. คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ  ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวดั

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

๘ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
                                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ปีการศึกษา/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๕๗.๑๓ ๒๘.๔๑ ๓๙.๔๗ ๒๖.๕๓ 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๖๑.๑๔ ๒๓.๕๙ ๓๐.๕๙ ๒๙.๗๕ 
 

เพ่ิม / ลด +๔.๐๑ -๔.๘๒ -๘.๘๘ +๓.๒๒  
      

          
 ๒.๕  ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ ประเภท จ านวน/
หลัง/สนาม ที ่ ประเภท จ านวน/

หลัง/สนาม หมายเหตุ 

๑ อาคารเรียน ๓ ๗. โรงอาหาร ๒ อาคารทุกหลัง
อยู่ในสภาพดี ๒ อาคารประกอบ ๒ ๘ บ้านพักครู ๔ 
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๗๐.๐๐

ภาษาไทย คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศกึษา ๒๕๖๑

ปีการศกึษา ๒๕๖๒

๙ 

๑๐ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

๓ ห้องน้ า-ห้องส้วม ๓ ๙. ศาลาอเนกประสงค์ ๑ 
๔ สนามฟุตบอล ๑ ๑๐ อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑ 
๕ สนามบาสเก็ตบอล ๒ ๑๑ อาคารโดมอเนกประสงค์ ๑ 
๖ หอประชุม ๑     

 

  ๒.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
            ๑)  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
                  ๑.๑) ห้องสมุดโรงเรียนแตลศิริวิทยามีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๐๐  ตารางเมตร  มีหนังสือจ านวนทั้งสิ้น  
๑๘,๐๔๐  เล่ม  เฉลี่ยจ านวนหนังสือต่อจ านวนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  ๓๒  เล่ม/คน 

   สรุปการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนแตลศิริวิทยา (พฤษภาคม  ๒๕๖๒ –  มีนาคม  ๒๕๖๓)   
 

ระดับชั้น จ านวนการใช้บริการห้องสมุด(ครั้ง) 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๒,๕๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๒,๒๕๒ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๒,๓๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๑,๖๑๘ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๑,๔๙๘ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๓,๕๙๒ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑,๐๕๔ 
รวม ๑๔,๙๑๔ 

 

       สรุปการใช้บริการยืม-คืน  ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
      (พฤษภาคม  ๒๕๖๒ –  มีนาคม  ๒๕๖๓)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ชั้น จ านวนที่ยืม/รายห้อง จ านวนที่ยืม/สายชั้น เฉลี่ย : สายชั้น(เล่ม) 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑/๑ ๔๐๕ 
๑,๑๙๙ ๓๙๙ มัธยมศึกษาปีที่  ๑/๒ ๕๙๖ 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑/๓ ๑๙๘ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑ ๒๑๕ 

๖๘๕ ๑๗๑ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒/๒ ๒๒๘ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒/๓ ๑๕๒ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒/๔ ๙๐ 

ชั้น จ านวนที่ยืม/รายห้อง จ านวนที่ยืม/สายชั้น เฉลี่ย : สายชั้น(เล่ม) 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓/๑ ๒๙๕ 

๗๐๐ ๒๓๓ มัธยมศึกษาปีที่  ๓/๒ ๓๑๕ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓/๓ ๙๐ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๔/๑ ๒๘๒ ๔๐๓ ๒๐๑ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

มัธยมศึกษาปีที่  ๔/๒ ๑๒๑ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕/๑ ๑๙๔ 

๓๗๐ ๑๘๕ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕/๒ ๑๗๖ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖/๑ ๓๔๔ 

๑,๐๘๓ ๓๖๑ มัธยมศึกษาปีที่  ๖/๒ ๔๙๕ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖/๓ ๒๔๔ 
ครูและบุคลากร ๓๗๐ ๓๗๐ ๑๑ 

 

จ านวนผู้ใช้บริการยืม – คืน  หนังสือทั้งสิ้น  จ านวน  ๕๕๕  คน โดยแยกเป็นนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
คือ ๑) จ านวนนักเรียนที่ยืม – คืนหนังสือทั้งสิ้น จ านวน  ๔,๔๔๐  เล่ม คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๔ เล่ม/คน             ๒) 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียืม – คืนหนังสือทั้งสิ้น  ๓๗๐ เล่ม คดิเป็นร้อยละ  ๑๐.๕๗ เล่ม/คน 
             ๑.๒)  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน  จ านวน  ๔๓  เครื่อง  มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
เพ่ือการสืบค้นและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  จ านวน  ๑๒  เครื่อง 
              ๑.๓)  สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ภายในโรงเรียนแตลศิริวิทยา  มีดังนี้ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแตลศิริวิทยา สถิติการใช้(ครั้ง/ปี) 
๑.  ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
๒.  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ตลอดปีการศึกษา 
๓.  สหกรณโ์รงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
๔.  ห้องแนะแนว ตลอดปีการศึกษา 
๕.  ห้องดนตรี  ศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 
๖.  ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย ตลอดปีการศึกษา 
๗.  ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 
๘.  ห้องพิพิธภัณฑ์ ตลอดปีการศึกษา 
๙.  หอประชุม ตลอดปีการศึกษา 
๑๐.  ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา 
๑๑.  ห้องจริยธรรม ตลอดปีการศึกษา 
๑๒.   ธนาคารขยะ ตลอดปีการศึกษา 
๑๓.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  ตลอดปีการศึกษา 
๑๔.  ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดปีการศึกษา 

            
       ๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ดังนี้  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.  ปราสาทศีขรภูมิ  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
๒.  วัดในหมู่บ้านเขตพ้ืนที่ต าบลแตล  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 

๑ 
๔ 

๑๑ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 
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๓.  ร้านค้าชุมชนบ้านแตล  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
๔.  ศูนย์ผลิตชิ้นงานจากผ้าไหม  ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ 
๕.  การเลี้ยงไหม  การทอผ้าไหม  บ้านประทุน  ต าบลแตล  
อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
๖.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่บ้านห้วยเจริญ  ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
๗. ร้านตัดผม  นายอุดร  เอี่ยมสะอาด  บ้านอาวุธ  ต าบลแตล   
อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
๘.  ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์  อ าเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์ 
๙. ศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ โรงเรียน 
เบิดพิทยาสรรค์  ต าบลเบิด  อ าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ 
๑๐.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กกับโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  โรงเรียนนาดีวิทยา 
โรงเรียนสุรวิทยาคาร  และ โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์  

๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

 

  ๓)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   ๑. ชื่อ-สกุล  นายบุญสม  เหง่างาม  บ้านโนนจารย์  ต าบลแตล  ให้ความรู้เรื่อง  การท าบายศรี      
สู่ขวัญในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๒. ชื่อ-สกุล  นางเยาวนา   โพธิสาร  บ้านแตล  ต าบลแตล  ให้ความรู้เรื่อง  ผลิตผลจากผ้าไหม  ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๒  ครั้ง/ปี 
   ๓. นายสุพัฒน์  โพธิสาร  บ้านแตล  ต าบลแตล  ให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๔  ครั้ง/ปี 
   ๔. นายอภิรักษ์  เจือจันทร์  บ้านหนองบัวน้อย  ต าบลแตล  ให้ความรู้  เรื่อง  การออกแบบลายผ้า
ไหมมัดหมี่  โดยใช้คอมพิวเตอร์  ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๔  ครั้ง/ปี 
   ๕. นายพีระพงษ์  โพธิสาร บ้านแตล  ต าบลแตล  ให้ความรู้เรื่อง  งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  ๘  ครั้ง/ปี 

  ๖. นายเฉลิม  บุญยงค์ และ นายพจน์  บุญยงค์  บ้านประทุน  ต าบลแตล   ให้ความรู้  เรื่อง การทอ
ผ้าไหม  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  ๔  ครั้ง/ปี 

 
   ๒.๗  ข้อมูลงบประมาณปี  ๒๕๖๒ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง - 
เงินนอกงบประมาณ ๓,๙๒๒,๑๔๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

๑๒ 

๑๓ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

รวมรายรับ ๓,๙๒๒,๑๔๐ รวมรายจ่าย - 
 
     ๒.๘  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

   ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านประกอบด้วย  ๒๒  หมู่บ้าน  มีจ านวน  
๒,๙๘๖  ครัวเรือน  ประชากรประมาณ  ๑๒,๕๙๒  คน  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ร้อยละ  ๙๕  ท าการเกษตร  
ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพรับราชการ  ค้าขาย  รับจ้าง  เป็นต้น  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ใช้ภาษา
ถิ่นกูย  ลาว  และเขมร  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   
วันลอยกระทง  ประเพณีวันสงกรานต์  แซนโดนตา  ร าแกลมอ  ฯลฯ 
    ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  อาชีพหลัก คือ  ท าการเกษตร  นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพเสริม  คือ  การเลี้ยงสัตว์  การทอผ้าไหม  การค้าขาย  โดยมีรายได้เฉลี่ย
ประมาณ  ๘๕,๐๐๐  บาท/คน/ปี  มาตรฐานการครองชีพอยู่ในระดับดี 
 

        ๒.๙  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ (โรงเรียนที่รับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗) 

มาตรฐาน/    
กลุ่มตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑  ผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

๑.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐ ๙.๗๑ ดีมาก 
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

๑๐ ๙.๔๒ ดีมาก 

๓.  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐ ๙.๔๖ ดีมาก 
๔.  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐ ๘.๖๔ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

๕.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
๒๐ ๑๐.๖๗ พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้       
อัตลักษณ์ 

๙.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

๕ ๔.๐๐ ดี 

๑๐.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๔.๐๐ ดี 

 

มาตรฐาน/    
กลุ่มตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา 
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กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๑.  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้

พ้ืนฐาน 
๗.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕ ๔.๘๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๒.  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

๖.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๐ ๘.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๔  การประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

๘.  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม/ผลการประเมิน ๑๐๐ ๘๓.๗๐ ดี 
 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       รับรอง   ไม่รับรอง 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

   จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (กรณีได้รับ      
การประเมินในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔-๒๕๕๕) 
   จุดเด่น 
     ๑.  ผู้ เรียนส่วนมากมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณลักษณะความมีวินัย  เป็นผู้              
มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
     ๒.  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดี  โดยยึดสถานศึกษาเป็นฐาน 
     ๓.  มีการจัดการประกันคุณภาพภายในได้ครอบคลุมมาตรฐานและด าเนินการโครงการพิเศษ 
ได้ดีมาก   
     ๔.  สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ชุมชนมีความกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือสนับสนุน 
ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาทุกด้าน 
 
 

   จุดที่ควรพัฒนา 
     ๑.  ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มุ่งเน้นที่ผลการสอบ  O-Net 

๑๔ 

๑๕ 
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     ๒.  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากไปรับจ้างต่างถิ่น ท าให้ผู้เรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นขาดความอบอุ่น
และขาดการดูแลเอาใจใส่ 
   ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 
     ๑.  มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมขึ้นจากการจัดกิจกรรม        
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น  การเรียนโดยโครงงาน  การศึกษาค้นคว้าทดลองใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ควรจัดกิจกรรมเสริมความคิดเพ่ิมเติม 
     ๒.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
       ๑)  สถานศึกษาควรมีการวิจัย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและน าผลมาใช้ในส่วนที่ยัง
ไม่ได้มาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ  สมศ. 
       ๒)  ครูมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ 
ขึ้นไปภายใน  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันประชุม 
     ๓.  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       สถานศึกษาควรก าหนดให้มีการประเมินแบบทดสอบ  แบบวัดผลของครู  โดยก าหนด
เกณฑ์การประเมินและแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน  และก าหนดให้มีการประเมินอย่างน้อยภาคเรียนละ  
๑  ครั้งและน าผลการประเมินแบบทดสอบ  แบบวัดผลที่ครูใช้มาวิเคราะห์  สังเคราะห์  น าไปสู่ก าหนด            
การปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
     ๔.  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ  ให้มีความเที่ยงตรง
แม่นย าต่อสิ่งที่ต้องการวัด  ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า  มีการทดลองใช้และการประเมินค่า  น าผล 
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑๐  ผลงานดีเด่น  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

๑) ผลงานดีเด่นระดับประเทศ 

๑๖ 
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ประเภทโรงเรียน 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนแตลศิริวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนขนาด

กลาง  ระดับจังหวัด  เข้ารับการประเมิน
เพ่ือรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี
การศึกษา  ๒๕๖๒ 

- 

เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง 
การประกวดภาพยนตร์สั้น  ระดับ  
ชั้น ม.๑-๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (TSIP) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ ร่วมกับ
คุรุสภาและบริษัทเชฟร่อน 

 

                    ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางจารุวรรณ  บุญโต 
 

โล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นของ  
สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายประจวบ  ค าใจ 
นายสุวพันธุ์  อุส่าห์ดี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับ เหรียญทอง  การประกวด
ภาพยนตร์สั้น  ระดับ ชั้น ม.๑-๓  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จังหวัด ศรีสะเกษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายเกียรติพงศ์  สมศรี เกียรติบัตร เป็นวิทยากร 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 
“PLC เพ่ือพัฒนาความฉลาดรู้ใน
ชั้นเรียน”(รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ) 

ส านักงานคุรุสภา 

  



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเภทนักเรียน 
ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายภูริณัฐ     หิรัญโกเมนทร์ 
เด็กหญิงศิริพร     พิมพ์จันทร์ 
เด็กหญิงสงกรานต์   มุมทอง 
เด็กหญิงโสภิตตา    เจือจันทร์ 
เด็กชายธนภัทร     ไขรัมย์ 
 

เกียรติบัตรรางวัลระดับ  
เหรียญทอง  การประกวด
ภาพยนตร์สั้น  ระดับ ชั้น ม.๑-๓  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
จังหวัด ศรีสะเกษ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

    
๒) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับจังหวัด 

 

   ประเภทโรงเรียน 

 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
โรงเรียนแตลศิริวิทยา รางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง 

การประกวดภาพยนตร์สั้น  ระดับ  
ชั้น ม.๑-๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายชินวัฒน์    มะสันเทียะ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   

การน าเสนอผลงานการออกแบบหน่วย
และแผนการจัดการเรียนรู้ Best 
Practice (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
“มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  สพม.
๓๓ (สุรินทร์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 
 
 

  

นางสุภริน  บุญพั่ว 
นางสาวอนงค์นาถ ศรีวิเศษ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง   กิจกรรม การแข่งขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ระดับ 
ชั้น ม.๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

     

๑๗ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายภูษิต  ผาสุก 
นายพีรพงษ์    โพธิสาร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
ท าอาหารน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง  
ระดับชั้น ม. ๑ – ๓  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายภูษิต  ผาสุก 
นายพีระพงษ์    โพธิสาร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กิจกรรม การแข่งขันท าอาหารน้ าพริก  
ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น ม.๔ –๖ 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางสุภริน  บุญพั่ว 
นางสาวอนงค์นาถ ศรีวิเศษ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญเงิน   กิจกรรม การแข่งขัน
ท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ   ระดับ 
ชั้น ม.๑-๓    การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางหทัยภัทร    บุราคร 
นายสิทธิชัย    นิมิตรัตน ์

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 ระดับชั้น ม.๑ – ๓  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางหทัยภัทร    บุราคร 
นายสิทธิชัย    นิมิตรัตน ์

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  
ระดับ เหรียญทองแดง  กิจกรรม 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา  ระดับชั้น ม.๔ – ๖ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 

๑๘ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายบุญส่ง   งามสะอาด 
นายสุทัศน์    ศรีหาลุน 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น  ระดับชั้น ม.๑ – ๓  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายบุญส่ง   งามสะอาด 
นายสุทัศน์    ศรีหาลุน 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง  การแข่งขันการจักสานไม้ไผ่  
ระดับชั้น ม.๑ – ๓  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางอรพินท์ สมาธิกุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ - ๓การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางอรพินท์  สมาธิกุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น  
ม.๑ – ๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น  
ม.๔ - ม.๖  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน  การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 

๑๙ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 
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ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญเงิน  การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ – 
 ม.๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางจิราวรรณ บุญยงค์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางจิราวรรณ บุญยงค์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางจิราวรรณ บุญยงค์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน 
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางเสาวนีย์ หยิบล้ า ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขัน 
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที ่๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 

๒๐ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 
 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางเสาวนีย์ หยิบล้ า ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางเสาวนีย์ หยิบล้ า ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพินิจ
วรรณคดีระดับชั้น ม.๔ - ม.๖   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางสุกัญญา     ทองแย้ม 
นางอรพินท์     สมาธิกุล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น  
ไม่ก าหนดช่วงชั้นการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายภานุ   ลับโกษา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  
ระดับ เหรียญเงิน  กิจกรรม 
การแข่งขันวาดภาพ  ระดับชั้น 
 ม.๑ – ๓ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ว่าที่ร้อยตรีมนัส คงปรีเปรม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  
ระดับ เหรียญทอง  กิจกรรม 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ระดับชั้น  ม.๔ – ๖ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 
 
 
 
 

๒๑ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ว่าที่ร้อยตรีมนัส คงปรีเปรม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 

เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยว 
ซออู้ ระดับชั้น  ม. ๔ – ๖ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ว่าที่ร้อยตรีมนัส คงปรีเปรม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง 
ระดับชั้น  ม.๑ – ๓ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายภานุ   ลับโกษา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย  ระดับชั้น  
ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายภานุ   ลับโกษา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล   ระดับ 
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  ระดับชั้น  
ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายดิเรก   บุญเชิด ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญทองแดง  กิจกรรม การแข่งขันขับ
ร้องเพลงสากล ประเภทชาย  ระดับชั้น  
ม.๑ – ๓  และรางวัลระดับ เหรียญเงิน  
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย  ระดับชั้น  ม.๔ – ๖       
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 

 

 

๒๒ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายดิเรก   บุญเชิด ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 

เหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทหญิง  ระดับชั้น   
ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายภานุ   ลับโกษา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญเงิน  กิจกรรม กาแข่งขันเขียน
ภาพไทยประเพณี   ระดับชั้น  ม.๑ – ๓ 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

ว่าที่ร้อยตรีมนัส คงปรีเปรม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย 
ระดับชั้น ม.๑ – ๓  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางส ารวย  กองกาญจน์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)    ระดับชั้น 
ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายชินวัฒน์   มะสันเทียะ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันซูโด
กุระดับชั้น ม.๔ – ๖  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายเกียรติพงษ์   สมศรี 
นายโชคชัย   ส านักนิตย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญเงิน  กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.๔ – ๖ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓  

นางจิรัฐวรรณ  เจือจันทร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ ( Impromptu ) ระดับชั้น 
ม.๑ – ๓ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางจิรัฐวรรณ  เจือจันทร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน 
( Story Telling )   ระดับชั้น 
 ม.๔ – ๖  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางจิรัฐวรรณ  เจือจันทร์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ( Skit )   ระดับชั้น  
ม.๔ – ๖  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางสาววชิราพรรณ หาษ
พิทักษ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาววชิราพรรณ  
                    หาญพิทักษ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔ – ๖ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางศิรินทิพย์ ทรัพย์ครองขัย 
นายมานิต  ทรัพย์ครองขัย 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันต่อ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด )   
ระดับชั้น  ม.๑ – ๓ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางศิรินทิพย์ ทรัพย์ครองขัย 
  

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   
กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ( ครอสเวิร์ด )  ระดับชั้น  
ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายสุวพันธ์    อุส่าห์ดี 
นายพีรพล      เผ่าพันธุ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล  ระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอ
นิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น  ม.๑ 
– ๓   การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางอุรา     กันพานิชย์ 
นายพีรพล      เผ่าพันธุ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
เรื่องสั้น(Comic Strip)  ระดับชั้น  
 ม.๑ – ๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 
 
 
 

๒๕ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 

ชื่อผู้รับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางอุรา    กันพานิชย์ 
นายสุวพันธ์    อุส่าห์ดี 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันการ
สร้าง  Webpage ประเภท Web 
Editor  ระดับชั้น ม.๑ – ๓  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางอุรา    กันพานิชย์ 
นายสุวพันธ์    อุส่าห์ดี 

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ  
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง   
Motion  Infographic  ระดับชั้น  
 ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางอุรา    กันพานิชย์ 
นายสุวพันธ์    อุส่าห์ดี 
 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
เหรียญทอง  กิจกรรม การแข่งขัน
การการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น   
ม.๔ – ๖การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นายสุวพันธ์    อุส่าห์ดี 
นายพีรพล      เผ่าพันธุ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับ 
ระดับ เหรียญเงิน  กิจกรรม การ
แข่งขันการการตัดต่อภาพยนตร์ 
ระดับชั้น  ม.๔ – ๖   การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

นางกนกวรรณ    สมสุระ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล  ระดับ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การ
ประกวดกล่าวค าอาราธนาและถวาย
ทานในพุทธศาสนพิธี  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะสงฆ์อ าเภอศีขรภูมิ 
ร่วมกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
และวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 

      

๒๖ ๒๖ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 ประเภทนักเรียน 
ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายภูริณัฐ   หิรัญโกเมนทร์ 
เด็กหญิงศิริพร     พิมพ์จันทร์ 
เด็กหญิงสงกรานต์   มุมทอง 
เด็กหญิงโสภิตตา    เจือจันทร์ 
เด็กชายธนภัทร     ไขรัมย์ 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด
ภาพยนต์สั้น  ระดับชั้น ม.๑ – ๓   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวสุธิตา  ศรีวิเศษ   
นางสาววรัญญา   เจือจันทร์ 
นางสาวธัญวีร์    เจือจันทร์ 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรม การแข่งขันท าอาหารคาว
หวาน  ระดับชั้น ม.๔ – ๖   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กหญิงปัญญพร   ภิญโญพันธ์ 
เด็กหญิงจิราวรรณ  พิมพ์จันทร์ 
เด็กชายกฤตภัทร   วงเวียน 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรม การแข่งขันท าอาหารคาว
หวาน  ระดับชั้น ม.๑ – ๓  การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กชายจิรเมธ   เทินไพร 
เด็กชายอนุชา  เอี่ยมสะอาด 
เด็กหญิงเนตรชนก   เที่ยงดา 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรม การแข่งขันท าอาหารน้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง  ระดับชั้น ม.๑ – ๓  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวฐิตินันท์    อุส่าห์ดี 
นางสาวศิริโสภา     โสภา 
นางสาวสุนิศา   ค าตา 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันท าอาหารน้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง  ระดับชั้น ม.๔ – ๖ 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

 

 

 

๒๗ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายปกรณ์กานต์   สายสุด 
นายปัญญาวัฒน์   กรวยทอง 
นายเฉลิม    กรวยทอง  

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น   ระดับชั้น ม.๑ – ๓  
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายชัยวัฒน์   อุดมดัน 
นายธนภัทร   กรวยทอง 
นายภูมิพัฒน์  พิมพ์จันทร์ 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรม การแข่งขันการจักสานไม้ไผ่   
ระดับชั้น ม.๑ – ๓  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กหญิงศศิกาญจน์  วงเวียน 
เด็กหญิงสิริกร    เจือจันทร์ 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น ม.๑– 
๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวฉัตรตะวัน  เจือจันทร์ 
นางสาวสุพัตรา    เจือจันทร์ 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทองแดง 
 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหา 
สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้น  
ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กชายทวีชัย   คงนาค 
เด็กหญิงสุภาพร   ศรีแก้ว 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง   
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่ก าหนด
ช่วงชั้น การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

  

๒๘ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงปิยพร   ภูมิสุข ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม  
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย 
ระดับชั้น ม.๑ – ๓  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กชายก้องชาติ   สมานทอง ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.๑ – ๓  การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายพงศธร   แพ่นลิ้นฟ้า ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  ระดับชั้น  ม.๔ – ๖ 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายบรรทูรย์   บรรลือทรัพย์ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวซออู้   
ระดับชั้น  ม.๔ – ๖ การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กหญิงณัฐรินทร์  สุทธิเนติ
โรจน ์

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  กิจกรรม  
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น  
ม.๑ – ๓ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

  

๒๙ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายกิตติพงษ์   บุญเหมาะ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง    

กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น 
  ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวจิราภา  อุส่าห์ดี ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง    
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น 
  ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวสุพรรษา   บุญเหมาะ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง    
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น 
  ม.๔ – ๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กชายพิชิตชัย  พันธ์ศรี ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทองแดง    
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ระดับชั้น  ม.๑ – ๓ 
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายจักรพล  ฉิมมาลี ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน    
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ระดับชั้น  ม.๔ – ๖  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

  

๓๐ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวอรยา   ศรีแก้ว ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน    

กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับชั้นม.๔ – ๖  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
 
 
 
 

เด็กหญิงทัศนีย์   บรรลือทรัพย์ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน    
กิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี  ระดับชั้น  ม.๑ – ๓      
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายตะวันฉาย  เจือจันทร์ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทองแดง  
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๔–๖   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวกาญจนา   จอมหงษ์ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทองแดง  
กิจกรรม การแข่งขันซู โดกุระดับชั้น  
ม.๔ – ๖   การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวกัญญารัตน์  อุส่าห์ดี 
นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีแก้ว 
นางสาวนุจรีย์   ลินลา 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน  
กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.๔ – ๖   การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

  

๓๑ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายศราวุธ   เสนาะเสียง ได้รับรางวัล ระดับ ระดับ เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒   กิจกรรม 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 ( ครอสเวิร์ด ) ระดับชั้น ม.๔ – ๖  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวทิพย์สุดา  สืบตระกูล
ทอง 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
กิจกรรมประกวดแข่งขัน พูดสุนทร
พจน์ ภาษาจีน โครงการโรงเรียนสุจริต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กหญิงปิยพร  ภูมิสุข ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
กิจกรรมประกวดแข่งขัน พูดสุนทร
พจน์ ภาษาอังกฤษ โครงการโรงเรียน
สุจริต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายณัฐวุฒิ     ผมน้อย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒
เหรียญทอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กิจกรรมประกวดแข่งขัน  
พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน  โครงการ
โรงเรียนสุจริต  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวฟ้าใส  เจือจันทร์ ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมประกวดแข่งขัน พูดสุนทร
พจน์ ภาษาอังกฤษ โครงการโรงเรียน
สุจริต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กขายจักรพรรดิ    อุ้มพิมาย 
เด็กหญิงนวภัทร์    ศรีแก้ว 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  การแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation)  ระดับชั้น ม.๑ – ๓   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

๓๒ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงกวีณา    เจือจันทร์ 
เด็กหญิงปุณยาพร  เจือจันทร์ 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  การแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic 
Strip)  ระดับชั้น  ม.๑ – ๓   การ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 
 

เด็กชายคณากร    บันลือทรัพย์ 
เด็กชายสุเทพ      ผมน้อย 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน   
การแข่งขันการสร้าง  Webpage 
ประเภท Web Editor  ระดับชั้น   
ม.๑ – ๓   การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายฐณัติพงศ์    กันพานิชย์ 
นายเพชรระวี   รักใคร่กลาง 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  การแข่งขัน
การสร้าง   Motion  Infographic  
ระดับชั้น  ม.๔ – ๖   การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายราชันย์      กันยาดี 
นางสาวอรัญญา    เสนาะเสียง 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญทอง  
การแข่งขันการการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้น  ม.๔ – ๖   การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กหญิงกลิกา   สุขวงศ์ษา  ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้น ม.๑ -.๓  
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

๓๓ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสุภาวิดา  กรวยทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  ใน 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นางสาวแพรวพรรณ วงศ์พิพันธ์  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กหญิงชนินาถ บันลือทรัพย์ 
เด็กหญิงสิริยากร ทิวาพัฒน์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรม 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรลือ-
ทรัพย์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  กิจกรรม 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น  
ม.๑ - ม.๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

 นางสาวนภัสวรรณ  เหง่างาม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
การแข่งขันพินิจวรรณคดีระดับชั้น  
ม.๔ - ม.๖  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

  

๓๔ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 

ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงผกามาศ   เหลาเลิศ 
เด็กหญิงศุภกร พินยนต์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้น  
ม.๑-ม.๓  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กหญิงสุวิมล ศรีวิเศษ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

เด็กหญิงชณิชา แกมกล้า ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓      
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายชินวัตร พรหมขันธ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖       
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายธนาวัฒน์  ใจเกษม 
นางสาวอริสา  จาบทอง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่โคลงสี่สุภาพ(๔บท) ระดับชั้น 
ม.๔-ม.๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

 

 

๓๕ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 

ชื่อผู้รับ รับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายทักษิณ    กรวยทอง 
นายสหชาติ   ศรีแก้ว 

ได้รับรางวัล ระดับ เหรียญเงิน  
กิจกรรม การแข่งขันการการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น  ม.๔ – ๖   
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๓ 

นายตะวันฉาย   เจือจันทร์ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  
การแข่งขัน A – Math ระดับ  
ม. ๔-๖ การแข่งขัน The ๔th Sirin 
 A – Math & Sudku Challenge, 
๒๕๖๒ 

โรงเรียนสิรินธร จังหวัด
สุรินทร์,ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

นางสาวจิตต์ลัดดา   สมฤทธิ์
นางสาววณารัตน์  เกียรติแก้ว
อุดม 
นางสาวนภัสวรรณ   เหง่างาม 
นางสาวนิสา     อุส่าห์ดี 
นางสาวนันทิกานต์   บุญเยี่ยม 

ได้รับรางวัลระดับ รองชนะเลิศอันดับ 
๑ การประกวดกล่าวค าอาราธนา
และถวายทานในพุทธศาสนพิธี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา ครั้งที่ 
๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนรักษาศีล 
๕ คณะสงฆ์อ าเภอศีขรภูมิ” 

คณะสงฆ์อ าเภอศีขรภูมิ 
ร่วมกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สุรินทร์และวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์ 

นางสาวนณัฐธิดา  เจือจันทร์ 
นางสาวสุภาวิดา    กรวยทอง 
นางสาวอรยา     ศรีแก้ว 
นางสาววราภรณ์    ไพรจันดา 
นางสาวจิราภา   อุส่าห์ดี 

ได้รับรางวัลระดับ  รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  โครงการส่งเสริมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา 
ครั้งที่ ๙ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนรักษาศีล 
๕ คณะสงฆ์อ าเภอศีขรภูมิ” 

คณะสงฆ์อ าเภอศีขรภูมิ 
ร่วมกับส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
สุรินทร์และวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์ 

  

๓๖ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

  ๒.๑๑  ข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแตลศิริวิทยา   
    โดยการเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒๒ 

 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
ไม่อบรม อบรม 

(ครั้ง) 
จ านวน
(วัน) 

จ านวน 
(ชั่วโมง) 

เฉลี่ย(ชั่วโมง) 
/คน 

๑.  ฝ่ายบริหาร - ๑๒ ๑๖ ๙๖ ๙๖ 
๒.  ภาษาไทย - ๑๖ ๓๐ ๑๘๐ ๔๕ 
๓.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ๑๕ ๓๑ ๑๘๖ ๓๗ 
๔.  คณิตศาสตร์ - ๑๖ ๓๔ ๒๐๔ ๔๐ 
๕.  วิทยาศาสตร์ - ๒๖ ๕๕ ๓๓๐ ๓๗ 
๖.  ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) - ๑๔ ๒๖ ๑๕๖ ๓๑ 
๗.  สุขศึกษาและพลานามัย - ๔ ๘ ๔๘ ๒๔ 
๘.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ๔ ๘ ๔๘ ๒๔ 
๙.  ดนตรี ศิลปะ - ๔ ๘ ๔๘ ๒๔ 
๑๐.  ครูการเงิน - ๔ ๘ ๔๘ ๔๘ 
๑๑. ครูธุรการ - ๔ ๘ ๔๘ ๔๘ 
๑๒. ครูบรรณารักษ์ - - - - - 
๑๓.  ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียน LD - - - - - 

รวม - ๑๑๙ ๒๓๒ ๑๓๙๒ ๔๐ 
 
  

๒.๑๒  สรุปรายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา   ๒๕๖๒   ที่ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
 

สถาบัน/จ านวน ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (๑) นายทักษิณ กรวยทอง วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (๑) นายพีระนันท์ เจือจันทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ

นฤมิตศิลป์สาขาสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(๑) 

นายชินวัตร พรหมขันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (๓) นางสาวชิดชนก พิมพ์จันทร์ วิทยาการจัดการสาขาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 

นายเพชรระวี รักใคร่กลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขา
อังกฤษธุรกิจ 

นางสาววราพร บูรณะ วิทยาศาสตร์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
  

๓๗ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

สถาบัน/จ านวน ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (๒) นางสาวดั่งดวงฤทัย วงเวียน 

นายเทิดศักดิ์ เจือจันทร์ 
วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (๑) นางสาวรัชนีกร เจือจันทร์ บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการตลาด
สมัยใหม่ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง  (๑๑) นายราชันย์ กันยาดี ปิโตรเคมี 
นานเจษฎา ดาศรี ปิโตรเคมี 
นางสาวศิราณีแสวงดี ปิโตรเคมี 
นางสาวจันจิรา เจือจันทร์ โลจิสติกส์ 
นางสาวสุพัตรา เจือจันทร์ โลจิสติกส์ 
นางสาวฉัตรตะวัน เจือจันทร์ โลจิสติกส์ 
นางสาวนุชจรี ลินลา โลจิสติกส์ 
นางสาวสุดารัตน์ ศรีวิเศษ โลจิสติกส์ 
นางสาวสุพรรษา บุญเหมาะ โลจิสติกส์ 
นางสาวรุ้งฟ้า บรรลือทรัพย์ โลจิสติกส์ 
นายเจษฎาภรณ์ เจือันทร์ โลจิสติกส์ 

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  (๔) นายชุติพล ศรีแก้ว แม่พิมพ์พลาสติก 
นายธีรภัทร พลีใส ช่างยนต์ 
นายพิเชษฐ์ ศรีวิเศษ แม่พิมพ์โลหะ 
นายธราทิป แก้วหล้า ก่อสร้าง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  (๔) นางสาวอรัญญา เสนาะเสียง โลจิสติกส์ 
นางสาวสุภัสทรา ยันตะภัณฑ์ โลจิสติกส์ 
นางสาวกมลรัตน์ บุญยง บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

ส านักงาน 
นางสาวพิยดา เครือวัลย์ สาขาการจัดการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  (๓) นางสาวนันทิกา เอ่ียมสะอาด การบัญชี 
นางสาวสุดาพร ดวงศรี การบัญชี 
นายกัลยากร สังสวัสดิ์ ช่างยนต์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  (๓) นางสาวธาราทิพย์ ภูดี 
นายธนวัฒน์  เครือวัลย์ 

สาธารณสุขศาสตร์ /สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ 

นางสาวชมพูนุช เครือวัลย์ บริหารธุรกิจ/สาขาบริหารธุรกิจ
สมัยใหม่ 

  

๓๘ 
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สถาบัน/จ านวน ชื่อ-สกุล คณะ/สาขา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพานิชย์
บริหารธุรกิจ  (๑) 

นางสาวศศิกานต์ บุญยง สาขาการตลาด 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี-เทค)  (๔) 

นางสาวสุจิรา อุส่าห์ดี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นาเกื้อกูล อุส่าห์ดี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสาวสรินรัตน์ ทิวาพัฒน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นายภราดร เครือวัลย์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ (๒) 

นางสาวปิยธิดา  สายวิเศษ 
นางสาวศิริวรรณ  เกตุดิษฐ์ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ   
สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสาวแพรวพรรณ  วงศ์พิพันธ์ สาขาประถมศึกษา 
โรงเรียนจ่าอากาศกรุงเทพมหานคร นายสราวุธ  เสนาะเสียง จ่าอากาศ 
โรงเรียนอัฒฑกรณ์บริรักษ์ สุรินทร์  
(๕) 

นางสาววิภาดา  ศรีวิเศษ 
นางสาวลลิตา  ดีสม 
นางสาวพจนา  ชัยนิจ 
นางสาวสุกัญญา  จิตรหาญ 
นางสาวมาริษา  ยอดศรีเพ็ง 

สาขาบริบาล 
สาขาบริบาล 
สาขาบริบาล 
สาขาบริบาล 
สาขาบริบาล 

 
       จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ  ๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๓๓ 
 

 หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 
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ส่วนที่  ๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ต าบลแตล  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยครูได้ด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล มีการประเมินความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน 
เช่น ประเมินการอ่านออกเขียนได้   การอ่านคล่องเขียนคล่อง  ทดสอบพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถทั่วไป  เพ่ือจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรให้มี        
ความหลากหลายตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมวางแผนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งมี
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  การเรียนรู้แบบโครงงาน  การเรียนรู้แบบสืบเสาะส่งเสริมการค้นคว้า  มีการเรียน
การสอน IS  ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง   เน้นกระบวนการคิด  วิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การน าเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และตรงตามศักยภาพ  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  
ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ครูมีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ร่วมคิด ร่วม
ออกแบบการจัดกิจกรรม  ร่วมนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนและสะท้อนผล  เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัด        
การเรียนการสอนในครั้งต่อไป  นอกจากนี้  โรงเรียนได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกฝนการประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุเหลือใช้  การออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่และการทอผ้าไหม รวมทั้งมีศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์ที่
ประสพความส าเร็จในชีวิตเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจแก่นักเรียนในการศึกษาต่อหรือท างาน  โรงเรียนจัดโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารในกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทย  กิจกรรมรักการอ่าน  โรงเรียนจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิดค านวณและการคิดวิเคราะห์เน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  ส่งเสริมการคิดค านวณด้วยโครงการค่ายคณิตศาสตร์  โครงการอบรมพัฒนานักเรียนใช้โปรแกรม  
GSP  จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยสามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม  เชื่อมโยง
องค์ประกอบและประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้แก่  รายงานการศึกษาค้นคว้า (IS)   โครงงาน 
ชิ้นงาน ให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โรงเรียนส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับ     
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เหรียญทอง  เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓  เข้าร่วมประกวดระดับภาค  ส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย   โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการแนะแนวจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ส าหรับการศึกษาต่อทุกสาขา
อาชีพ  ส่งเสริมและให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อจาก
ศิษย์เก่าที่ก าลังศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ จากหลายมหาวิทยาลัย เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นอกจากนี้  โรงเรียน
ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะชีวิตที่จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  โรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ดีเยี่ยม  เช่น  การเยี่ยม
บ้าน  การคัดกรองนักเรียนยากจน  นักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  มีการให้ขวัญและกลังใจ
นักเรียนกลุ่มเรียนดี  นักเรียนประพฤติดี  นักเรียนมีจิตสาธารณะ  และนักเรียนมีความเป็นผู้น า  เป็นต้น 
   ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์   โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายตลอดปี  
เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยและค่านิยมที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเป็นไทย  รักท้องถิ่นของ
ตน และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้  เรื่อง  ค่านิยม  ๑๒  
ประการ  การน าเสนอความรู้  ค าคม  หลังเคารพธงชาติทุกเช้า  จัดกิจกรรมวิถีพุทธให้นักเรียนได้สวดมนต์  นั่ง
สมาธิทุกเช้าหลังเข้าแถวหน้าเสาธงทุกวันจันทร์  กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเองทุกวัน  ได้แก่  
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งนักเรียนทุกคนรับผิดชอบท าความสะอาดเขตรับผิดชอบและห้องเรียน  ห้องน้ า  
ทุกวัน  การตรวจเครื่องแต่งกายและเช็คเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน  การสวดมนต์ไหว้พระ  การเดิน
เป็นแถว  และการท าความเคารพคุณครูเวรประจ าวันก่อนเลิกเรียนกลับบ้าน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกมากมาย  เช่น  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันนักขัตฤกษ์ ๆ  จัด
กิจกรรมท าบุญตักบาตร  จัดกิจกรรมเวียนเทียน  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมใน        
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  การแต่งกายชุดพ้ืนบ้านทุกวันศุกร์  
การไหว้ท าความเคารพรุ่นพ่ีรุ่นน้องหลังเคารพธงชาติ  ส่งเสริมผู้เรียนให้ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  อันได้แก่  ภาษาวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งกลุ่มชนต าบลแตล  ใช้ภาษาท้องถิ่น  ๓  ภาษา  คือ
เขมร ภาษาส่วย (กูย) และภาษาลาว  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกายและสุขภาพจิต
ที่ดี  โดยจัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด  กิจกรรมวิ่งเพ่ือน้อง  กิจกรรมตรวจสุขภาพ  กิจกรรมบริจาคโลหิต  
เป็นต้น 
 
๒.  ผลการพัฒนา 
   ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
โรงเรียนแตลศิริวิทยา  จากการที่โรงเรียนด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทุกด้านของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๑ ของผู้เรียน
ทั้งหมด  โดยผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  ตามเกณฑ์
ในแต่ละระดับชั้น   สามารถคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได ้    

๔๑ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  เลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะในการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย  ๒.๐๐  ขึ้นไปเป็นไปตามเป้าหมายอยู่ที่
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   วิชาภาษาไทย
และวิชาวิทยาศาสตร์  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  รายวิชาวิทยาศาสตร์  
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอยู่  ที่ระดับคุณภาพ  ดี  ดังมี  
กิจกรรม  งาน  โครงการ  และหลักฐานอ้างอิง  ต่อไปนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

โรงเรียนใช้กระบวนการพัฒนา
ด้วยวิธีการที่หลากหลายผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการคัดกรอง
นักเรียนและใช้กิจกรรมสอนเสริม
นักเรียนกลุ่มอ่อนและส่งเสริม
นักเรียนกลุ่มเก่ง  มีกิจกรรม
ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนอยู่
เสมอ  โรงเรียนมีการจัดห้องเรียน
แบบคละความรู้ความสามารถ
และตามความสนใจของผู้เรียน  
ซึ่งท าให้สามารถจัดการความรู้ได้
ตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๙๕.๕๗ ของ
นักเรียนทั้งหมดมีความสามารถใน
การอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดค านวณ สูงกว่าเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด  มีระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม 
หลักฐานอ้างอิง 
-รายงานการคัดกรองนักเรียน 
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
-รายงานการสอนเสริมและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ 
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่และ 
วันภาษาไทย 
-ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
-กิจกรรมส่งเสริมการคิดเลขเร็วโดย
ใช้ ตาราง 100 ช่อง 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  ด้วยกิจกรรม 
การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ   
การสอนแบบ Active Learning  
แบบ Think  pair  share  

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๙๙.๕๘ ของ
นักเรียนทั้งหมดมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ซึ่ง
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า  จัดท า
รายงานเชิงวิจัยและน าเสนอผลงาน   

  

๔๒ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

แบบสืบเสาะ  การสอนแบบ
โครงงาน และการสอนด้วย
กระบวนการวิจัย (IS) ส่งเสริม 
การคิด กระบวนการแก้ปัญหา
และการแสวงหาองค์ความรู้ 
-ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียน
ได้ปฏิบัติจริง 
 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ 
ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด  มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
หลักฐานอ้างอิง 
-ผลงานการศึกษาค้นคว้า (IS) 
-แผนการจัดการเรียนรู้  
-โครงงานนักเรียน 
-ผลงานนักเรียน เช่น  แผนผัง
ความคิด  หนังสือเล่มเล็ก 
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
-การแสดงทางศิลปะการร่ายร า 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนได้ร่วมคิดร่วมท างาน 
เป็นกลุ่ม  ศึกษาพัฒนางานด้วย
กระบวนการที่สร้างสรรค์  เช่น  
การสร้างแผนผังความคิด   
การผลิตชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์  
การจัดท าโครงงาน  การศึกษา
ค้นคว้าวิจัย  การน าเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๘๙.๐๓ ของ
นักเรียนทั้งหมดมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมอยู่ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หลักฐานอ้างอิง 
-ผลงาน /ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่
สร้างสรรค ์
-รายงานการจัดท าโครงงาน 
-รายงานการศึกษาค้นคว้า / วิจัย 
-ผลงานด้านการออกแบบโดยใช้
อินเทอร์เน็ต -ออกแบบลายผ้าไหม 

๔. ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรให้กับ
นักเรียนทุกคน  ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการสอนและให้
นักเรียนศึกษาค้นคว้า  ผลิตผล
งานอย่างสร้างสรรค์  นอกจากนี้
ยังมีกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๙๗.๖๘ ของ
นักเรียนทั้งหมด  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
อยู่ที่ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หลักฐานอ้างอิง 
-ผลงาน /ชิ้นงานการเขียนเว็บไซด์ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-รายงานการศึกษาค้นคว้า / วิจัย 

 

๔๓ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

-ส่งเสริมการแข่งขันทักษะการใช้
เทคโนโลยีทั้งในและนอกโรงเรียน 

-ผลการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ใช้กระบวนการนิเทศ
ชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  ในการแก้ปัญหา ร่วมแสดง
ความคิดเห็น นิเทศแผนการจัด 
การเรียนรู้  นิเทศการเรียน     
การสอนและสะท้อนผลการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อน าไปพัฒนา
ในการสอนต่อไป 
-มีการสอนเสริมเติมเต็ม (ติ้วเข้ม) 
ตลอดทั้งมโีครงการคลินิกวิชาการ 
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน   
-ประสานงานผู้ปกครองเพ่ือ 
ร่วมกันแก้ปัญหาทางการเรียน  
โรงเรียนมีการมอบรางวัล และ
ทุนการศึกษาเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
แก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่
มีจิตสาธารณะ 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ ๘๔.๘๑ ของ
นักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเกรดเฉลี่ย ๒.๐๐ขึ้นไป 
อยู่ที่ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และมีผล 
การทดสอบโอเน็ตเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ  อยู่ที่ร้อยละ
๓๖.๑๒  ระดับคุณภาพ  ดี 
โดยสรุป  ผลการประเมินผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  อยู่ที่ระดับคุณภาพ  ดี 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
หลักฐานอ้างอิง 
-สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
-สรุปผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
-ตารางสอนเสริมเติมเต็ม(ติวเข้ม) 
-สรุปผลการนิเทศการเรียนการสอน 
-รายงานการประชุมผู้ปกครอง 
-เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 
-รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

๖. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

โรงเรียนมีกิจกรรมแนะแนวโดยมี
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวและ
ครูปรึกษาคอยช่วยเหลือเอาใจใส่
ในทุกด้าน  มีการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนทุกคน  ประเมิน SDQ  
และคัดกรองนักเรียน  เพ่ือให้ 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ  ๙๘.๑๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด  มีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  

๔๔ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๖. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

 

การดูแลช่วยเหลือ  มีการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างอาชีพ 
ด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้  โดยมีการประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้  การประกอบอาหาร  
การเกษตรเพาะปลูกผลิตปุ๋ยหมัก 
โรงเรียนมศีูนย์การเรียนรู้ 
การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน
และชุมชนซึ่งมีส่วนช่วยให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพและการ
สร้างงานการมีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า 
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นอยู่เสมอ  
นอกจากนี้โรงเรียนยังมี 
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือแนะแนวด้าน
อาชีพและการศึกษาต่ออย่าง 
ต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่ดี
เป็นจ านวนมากเป็นที่น่าพอใจ 
และภาคภูมิใจของโรงเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
-รายงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  (สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
SDQ  คัดกรองนักเรียน) 
-ชิ้นงานนักเรียนประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ 
-บันทึกแนะแนวการศึกษาต่อ  
และการประกอบอาชีพ 
-ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูล
ฝอยในโรงเรียนและชุมชน 
-ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
-ภาพถ่าย 

 

   ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  มีความเป็นไทย  รักและภูมิใจ  
ในท้องถิ่นของตน  ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย  เช่น  กูย  ลาว  และเขมร  มีความรัก
สามัคคี  และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีจิตสาธารณะ  ช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนอยู่เสมอ ด้วยผล
การพัฒนาดังกล่าวข้างต้น  จึงท าให้นักเรียนมีระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  โดยมีกระบวนการพัฒนาด้วยกิจกรรม  
งาน โครงการและหลักฐานอ้างอิง  ต่อไปนี้ 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๑. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

ใช้กระบวนการพัฒนา PDCA 
ในการด าเนินงาน  โครงการ และ
กิจกรรมซึ่งมีนักเรียนร่วมกิจกรรม 
ดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
-นักเรียนร้อยละ ๙๙.๑๖ ของ
นักเรียนทั้งหมด มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

  

๔๕ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๑. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
หน้าเสาธง (เสนอความรู้,ข้อคิด) 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมชุมนุม 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด รด. 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-นักเรียนกล่าวค าสัตย์ปฏิญาณตน
ต่อต้านการทุจริต  ปรัชญาโรงเรียน 
คติพจน์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 
และค่านิยม  ๑๒  ประการ  ทุกวัน 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ 
ไหว้พระ  ท าสมาธิทุกเช้าวันจันทร์
หลังเลิกแถวเคารพธงชาติ 
- ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู 
- ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 
- ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา 

โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม  โดยนักเรียนแสดงออกถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ครบ ๘  ประการ ได้แก่ 
๑. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ สุจริต     ๓. มีวินยั 
๔. ใฝ่เรียนรู้    ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย   
๘. มีจิตสาธารณะ 
หลักฐานอ้างอิง 
- รายงานกิจกรรมหน้าเสาธง 
- รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- รายงานกิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรมและวันนักขัตฤกษ์ 
-รางวัลการประกวดการสวด
สรภัญญะ,  การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
- ภาพถ่าย 

๒. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น  ชุมขน 
-  กิจกรรมนักเรียนดูแลรักษา 
ความสะอาดเขตรับผิดชอบ 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนเป็นสมาชิกธนาคารขยะ 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา 
-  การแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นไทยทุกวันศุกร์ 

ผลการด าเนินงาน 
- นักเรียนร้อยละ ๙๙.๑๖ ของ
นักเรียนทั้งหมด  เป็นผู้มี 
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทยระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
- นักเรียนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทย   
หลักฐานอ้างอิง 
- สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
- แบบบันทึกธนาคารขยะ 
- รายงานกิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
-  รูปถ่ายการแต่งกาย  กิจกรรมอ่ืนๆ 

๔๖ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียน 
การสอนแบบกลุ่มทุกรายวิชาซ่ึง
นักเรียนมีความแตกต่างทางภาษา 
และวัฒนธรรม(ภาษากูย  ภาษา
เขมร  ภาษาลาว) 
- ร่วมเป็นคณะกรรมการสภา
นักเรียน  เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ท างานเป็นกลุ่มเสมอ 
- นักเรียนเรียนรู้ภาษาถ่ินจน
สามารถใช้ภาษาถ่ินในการสนทนา
ได้ 
-นักเรียนร่วมกิจกรรมชุมชนต่าง
ท้องถิ่น  เช่น  การเวียนเทียนที่วัด
ต่างหมู่บ้าน  การช่วยงานในชุมชน
ต่างๆ 

ผลการด าเนินงาน 
-ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐ ของนักเรียน
ทั้งหมด ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
หลักฐานอ้างอิง 
- สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
ด้านคุณลักษณะฯของผู้เรียน ข้อ ๓      
- รายงานกิจกรรมสภานักเรียน 
- รายงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
-  รายงานกิจกรรมร่วมชุมชน  เช่น 
วันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา  และ 
วันส าคัญต่าง ๆ 
- ภาพถ่ายการท างานกลุ่ม  
การช่วยงานชุมชน  การร่วมงานกับ
ชุมชน อบต.แตล  อสม.  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน 

๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

- จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาพล
ศึกษา  แก่นักเรียนทุกคน 
-ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง มีข้อมูล
สารสนเทศนักเรียนทุกคน 
-โรงเรียนดูแลอาหาร  น้ าดื่มให้ถูก
สุขลักษณะการโภชนาการ 
-ทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนทุกคน 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมกีฬาสีทุกคน 
- ครูและนักเรียนเล่นกีฬาและออก
ก าลัง-กายอย่างสม่ าเสมอ 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด 
- นักเรียนร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
วัฒนธรรม และสังคมท้องถิ่น 
 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  ของนักเรียน
ทั้งหมด  เป็นผู้มีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม  ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
หลักฐานอ้างอิง 
-  รายงานกิจกรรมกีฬาสี 
- รายงานกิจกรรมต้านยาเสพติด 
- ข้อมูลสารสนเทศ  สถิติของ
สถานศึกษา ได้แก่  การเจ็บป่วย  
การใช้ห้องพยาบาล  ข้อมูลน้ าหนัก  
ส่วนสูง  ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์ 
-  รายงานกิจกรรมกีฬาสี 
- รายงานกิจกรรมต้านยาเสพติด 
 

 

 

๔๗ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารีและยุวกาชาด   
กิจกรรม รด.  กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   กิจกรรมชุมนุม 
(กิจกรรมกลุ่ม) 
-นักเรียนได้สวดมนต์  ฝึกสมาธิ 
ทุกเช้าวันจันทร์หลังกิจกรรมเคารพ
ธงชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  ของนักเรียน
ทั้งหมด  เป็นผู้มีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม  ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
หลักฐานอ้างอิง 
- ข้อมูลสารสนเทศ  สถิติของ
สถานศึกษา ได้แก่  การเจ็บป่วย  
การใช้ห้องพยาบาล  ข้อมูลน้ าหนัก  
ส่วนสูง  ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายตามเกณฑ์ 
-  การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
-  โครงการ / กิจกรรมระบบดูแล 
-  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-  การบริจาคโลหิต 
-  ห้องพยาบาล  ยาประจ าบ้าน 
-  โครงการอบรมธรรมะ 
-  ภาพถ่าย   กิจกรรมสวดมนต์   
ฝึกสมาธิ   กิจกรรมกีฬา  กิจกรรม 
ท าบุญตักบาตร 
 

 

๓.  จุดเด่น 

   ๑. นักเรียนแสดงออกถึงความรัก  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เช่น  แต่งกายชุดผ้าไหม       
พ้ืนบ้าน  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๒. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓. นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
   ๔. นักเรียนด าเนินชีวิตบนความแตกต่างของกลุ่มชนที่มีภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้       
อย่างยอดเยี่ยม 
   ๕.  นักเรียนมีจิตอาสา  มีความรักสามัคคี ช่วยท างานให้โรงเรียนและชุมชนจนประสบความส าเร็จ
อย่างดียิ่ง  เช่น  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ   การตกแต่งสถานที่และเตรียมงานประเมินโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน  เป็นต้น    
   ๖. นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้  มีความสามารถในการอ่าน  เขียน  สื่อสาร  คิดค านวณ กล้าแสดงออก  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหาและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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   ๗.  นักเรียนมีทักษะในการท างาน เช่น งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   งานเกษตรกรรม  งาน
อุตสาหกรรม  และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๘. ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญและร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาตลอด
ทั้งดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา 
 

๔. จุดควรพัฒนา 

   ๑.  โรงเรียนแตลศิริวิทยาควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกวิชา   
   ๒.  พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศให้มากขึ้น 
   ๔.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการเรียนรู้และใช้ภาษาต่างประเทศท่ี ๒  (ภาษาจีน)ในการสื่อสาร 
   ๕.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษให้
มากยิ่งขึ้น  
   ๖.  จัดกิจกรรม  โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้หลากหลายและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น 
   ๗.  จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทุกห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ  6P  Modle  ซึ่งเป็นกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน  โรงเรียนมีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพ  และด าเนินการวิเคราะห์สภาพความจ าเป็นต้องการ  วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมา  สภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพปัจจุบัน  วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินภายนอก  
ก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับบริบท  
สภาพปัญหาความต้องการ  นโยบายของต้นสังกัดและนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มี     
การวางแผนและด าเนินงานทั้งด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เป็นรูปธรรม  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาวิชาที่ถนัดและต้องการน ามาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนางาน ส่งเสริมให้มี    
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  น ากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในพัฒนางานและการจัด     
การเรียนการสอน  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการนิเทศ  สะท้อนผลการนิเทศเพ่ือน าไปพัฒนากิจกรรม  การเรียนการสอนต่อไป  มี
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน  นอกจากนี้  ยังมี 
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ระบบงานวัดผลและเทียบโอนที่นักเรียนสามารถติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของตนได้  มีการบริหารและ
การจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบและน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการในทุกด้าน  เช่น  ด้าน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  การจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี  บริบทโรงเรียนและสิ่ งอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ  เป็นต้น  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
โรงเรียนด าเนินการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม  มีศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยทั้งในและนอกโรงเรียน  
โรงเรียนมีบรรยากาศ  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและซ่อมบ ารุงเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน  ธรรมชาติวิชา  เหมาะสมกับครูและผู้เรียน โดยจัดระบบสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้การได้ดี  โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  ภาคีเครือข่าย  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  พร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ   ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  

๒. ผลการพัฒนา 
         โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ                      

การจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา  มีโครงสร้างองค์กรใน การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แบ่งเป็น  ๔  กลุ่ม  ได้แก่   กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารงบประมาณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
น าแผนไปปฏิบัติหรือด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม  ครอบคลุม
ทุกประเด็นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผล    
การด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน  สม่ าเสมอ  โรงเรียนได้รับความร่วมมือร่วมใจจากครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง  ท าให้
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยด าเนินงาน / โครงการ /  กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ดังนี้  
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 ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 

๒. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 

-ประชุมสร้างความตระหนักความรู้
ความเข้าใจนโยบาย แผนงานที่จะ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนา
ตามมาตรฐานคุณภาพของ
สถานศึกษา  
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี  บรรจุ 
งาน โครงการหรือกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 
-เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ 
-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
-จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทุกคน  ตามกลุ่มงาน /กลุ่มสาระฯ 
-ด าเนินการตามแผนงานโครงการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามปฏิทิน
การนิเทศ 
- ประชุมครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาเพ่ือชี้แจงงานกิจกรรมและ
กระทงทีจ่ะท าการนิเทศ  ติดตาม 
ทุกครั้ง 
- มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- สรุปและรายงานผลการนิเทศ
ติดตาม 
-รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่น ๆ 
-เผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงเรียน 
-  ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและชุมชน 

ผลการด าเนินงาน   
การบริหารจัดการคุณภาพยู่ที่  ระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
-เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดกลาง
จังหวัดสุรินทร์  เข้ารับการประเมิน
โรงเรียนพระราชทานปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับ 
เหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์
สั้น  นักเรียนระดับชั้น ม. ๑-๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.๓๓                  
หลักฐานอ้างอิง 
-  บันทึกการประชุม 
-  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  คู่มือปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  โครงการ และกิจกรรม 
-  รายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการ  และกิจกรรม 
-  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ของโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
-สรุปผลการนิเทศ  ติดตาม 
การด าเนินงาน  โครงการ 
- สรุป/รายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

๕๑ 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๓.  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
 
 

-  มีการประชุมครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา วางแผน
พัฒนาคุณภาพวิชาการโดยประชุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ  วิเคราะห์ผลการจัดการเรียน
การสอน  มีการปรับหลักสูตรให้
เหมาะสม  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มี
แผนการเรียนแบบทั่วไป เน้นวิชาการ
และวิชาชีพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มี ๒  แผนการเรียน คือ 
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ 
แผนสังคมภาษา  มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรมากมายโดยเฉพาะ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ได้แก่  กิจกรรมแนะ
แนว  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและ
ยุวกาชาด  กิจกรรม รด.  
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม 
จิตอาสา  และกิจกรรมชุมนุม   
- มีการส่งเสริมคุณภาพวิชาการโดย
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  และร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบ
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (TSIP) 
-มีการนิเทศการเรียนการสอน 
สะท้อนผลการสอนและ PLC  เพ่ือ
หาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานพัฒนาวิชาการ 
อยู่ที่ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
-  ปรับหลักสูตรสถานศึกษา  
-  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพ ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
-  มีการนิเทศ  ก ากับติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
อย่างสม่ าเสมอ 
 
หลักฐานอ้างอิง 
-  หลักสูตรสถานศึกษา/กลุ่มสาระฯ 
-  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  รายงานกิจกรรม  งาน  โครงการ
ส่งเสริมวิชาการ 
-  รายงานการนิเทศการเรียน 
การสอน 
- รายงานผลการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLC 
-รางานการประชุม 
- รูปถ่ายการประชุม  การเปิดชั้น
เรียน  การสะท้อนผล และ 
การรายงานผลการเรียนการสอน 

๕๒ 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๑.  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ประชุมครู  บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหา  สภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความต้องการ  สภาพปัจจุบัน   
ผลการประเมินตนเองและผลการ
ประเมินภายนอก  เพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ
จุดเน้นของโรงเรียน  เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (SWOT) 

ผลการด าเนินงาน   
ผลการด าเนินงาน อยู่ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 
หลักฐานอ้างอิง 
-  รายงานการประชุม 
-  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  คู่มือปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-  ภาพถ่ายการประชุม 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๓.  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

 

-ส่งเสริมให้มีวิทยากรท้องถิ่นมาร่วม
จัดการเรียนรู้  เช่น  การทอผ้าไหม  
การออกแบบมัดหมี่ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  การท าอาหาร 
การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้  
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและน าไปใช้
ในชีวิตได้ 

- รูปถ่ายการประชุม  การเปิดชั้น
เรียน  การสะท้อนผล และ 
การรายงานผลการเรียนการสอน 
-รายงานการจัดสอนเสริม (ติวเข้ม) 
และสอนเสริมนักเรียน LD 
-รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

๔.  พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

-  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูเข้ารับ
การอบรมพัฒนาวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนา
ตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
ใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
-  พัฒนาครผูู้สอนในการวิเคราะห์
หลักสูตร  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการ
สอนที่หลากหลาย 
- ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
ใช้แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และท างานวิจัย 
-  ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล 
ที่หลากหลาย  
-  จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากร เช่น  ทัศนศึกษา จัดงาน
ปีใหม่  และมอบของขวัญวันเกิด 

ผลการด าเนินงาน 
-ครไูด้รับการพัฒนาให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
พัฒนาตนเองตามเกณฑ์ก าหนด 
อยู่ที่ระดับ  ยอดเยี่ยม 
-ครูพัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
ช านาญการ  ๒  คน และช านาญการ
พิเศษ  อีก  ๑  คน 
 หลักฐานอ้างอิง 
-  สารสนเทศการส่งครูเข้ารับ 
การพัฒนาและอบรม   
-  การนิเทศแผนฯ และการจัด 
การเรียนการสอน 
-  ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนรายวิชา และ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
-  เกียรติบัตรครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
-โครงการและภาพการจัดกิจกรรม 

  

๕๓ 
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ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๕.  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้
 
 

-  โรงเรียนได้ด าเนินงานแบบมีส่วน
ร่วมตามโครงการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม, โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ, กิจกรรมเขตรักษาความสะอาด
ของนักเรียนทุกห้องเรียน, กิจกรรม
นักเรียนกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม, 
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการ
ขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน, 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง,  
-  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จัดให้มีสวนหย่อม  ศาลา 
เพ่ือพักผ่อนและจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ได้ 
-จัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
-มีเวรประจ าวันตรวจตรา 
ความสะอาดอาคารสถานที่  ห้องน้ า
ห้องส้วมทุกวัน  
-  โรงเรียนมีบุคคลภายนอก 
มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียน
รู้อยู่เสมอ  เช่น  ศูนย์เรียนรู้การ
จัดการขยะมูลฝอย  สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ 
ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ 
น่าอยู่และใช้การได้ดี 
 

ผลการด าเนินงาน 
-โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ
สังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ที่
ระดับ 
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
-  นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
-  สภาพแวดล้อมสะอาด  ร่มรื่น น่า
อยู่อาศัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
-  ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชุมชนและองค์การที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักฐานอ้างอิง 
-  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา 
-  ทะเบียนคุมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
- ข้อมูลรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาดู
งานของโรงเรียน 
-  ภาพประกอบแหล่งเรียนรู้ 
-  ภาพถ่ายบริบทโรงเรียน 
-  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนเกี่ยวกับการใช้สถานที่และ
การจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ 
-สมุดบันทึกการตรวจตราความ
สะอาดของเวรประจ าวัน 

  

๕๔ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/เอกสารอ้างอิง 

๖.  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู ้
 

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน
สารสนเทศ 
-  ประชุมชี้แจง มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ / จัดท าผัง
โครงสร้างการบริหารงาน 
-  ติดตั้งอุปกรณ์/เครือข่ายงาน
สารสนเทศ 
-จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็น
หมวดหมู่เป็นปัจจุบันสะดวกใน
การเข้าถึงและสามารถเชื่อมโยง
เครื่องข่ายกับหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอก 
- จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงใน
ระบบเครือข่าย/เว็ปไซด์ 
- โรงเรียนยังจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศในรูปแบบออนไลน์
ให้คณะครูและผู้เรียนได้กรอก
ข้อมูลคะแนน  ข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-อ านวยความสะดวกในการใช้
งานเพ่ือศึกษา  ค้นคว้า  ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนของครู  
ใช้ในการเรียนรู้  สืบค้นข้อมูล 
 

ผลการด าเนินงาน 
-โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ อยู่ที่ระดับ  ยอดเยี่ยม 
-  ผู้รับผิดชอบได้จัดท าโครงสร้างและ
ข้อมูลสารสนเทศไว้ชัดเจนตรวจสอบได้ 
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
 
หลักฐานอ้างอิง 
-  ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ 
-  คู่มือการบริหารงานสารสนเทศ 
-  ข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่าย 
-  เอกสารข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
-  โปรแกรมการใช้งานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

 
๓. จุดเด่น 

 ๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีความเป็นผู้น าในการบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  
   ๒.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ใช้กลไกการบริหารจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   มีการระดมความคิดและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน  
      ๓. โรงเรียนแตลศิริวิทยาเป็นองค์กรที่มีการบริหารและการจัดการศึกษา มุ่งเน้นธรรมาภิบาล  มี
วัฒนธรรมองค์กรในการท างาน  มีเป้าหมายพัฒนา  มีความรักสามัคคีในการท างาน  มุ่งประโยชน์โรงเรียนเป็น
ส าคัญ   

๕๕ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 
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๔.  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้            
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการศึกษาของบุตรหลาน  จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจใน        
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
       ๕.  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
      ๖.  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ๗.  ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้ 
      ๘.  วางแผนและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้จนได้เป็น
โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนและเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและ
ชุมชน 
      ๙.  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบรางวัล  IQA  AWARD   กลไกการบริหารจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๔.  จุดควรพัฒนา 
         ๑. โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งนักเรียน มีการพัฒนานวัตกรรม 
และการวิจัยให้มากข้ึน 
       ๒.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
วิชาชีพ  (PLC)  เพ่ือให้บุคลากรสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
       ๓.  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดหา  จัดซื้อสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เพียงพอ  ครบทุกห้องเรียน 

  ๔.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบงานเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   ๕.  จัดหา  จัดจ้างครูบรรณารักษ์  เพ่ือบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นระบบมากกว่านี้  
      ๖.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากผู้ปกครองที่มีฐานะ
ยากจนไม่อยู่บ้านต้องไปรับจ้าง  ท างานต่างจังหวัด  ดังนั้นนักเรียนส่วนมากจึงอยู่ในการปกครองของ ปู่ ย่า ตา 
ยาย และญาต ิ ซึ่งท าให้นักเรียนอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
  
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
๑.  กระบวนการพัฒนา 

   โรงเรียนแตลศิริวิทยาสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยแต่งตั้ง
ครูปฏิบัติการสอนตรงตามความรู้ความสามารถและความถนัดของครู ซึ่งครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกัน      
วิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อย  จุดที่ควรพัฒนาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ได้แก่ งาน  โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  เช่น  โครงการพัฒนาหลักสูตร  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  โครงการงานสภานักเรียน โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

๕๖ 
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โครงการทัศนศึกษา   โครงการค่ายคณิตศาสตร์  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ต้านยาเสพติด  ฯลฯ  นอกจากนี้  โรงเรียนได้น าเอากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เข้ามาพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของครู  เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมศึกษา  ร่วมแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ
คิด  การท างานเป็นกลุ่ม  โดยครูผู้สอนได้ร่วมประชุม  PLC  และวางแผนการจัดกิจกรรมแก้ปัญหา  รวมทั้งมี  
การเปิดชั้นเรียน  มีการนิเทศ  ก ากับติดตาม  และสะท้อนผลกลับเพ่ือให้ครูได้น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนในครั้งต่อไป  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของนักเรียน ใช้เทคนิค Think pair  share  เพ่ือพัฒนาการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหา และ การท างานกลุ่ม  นอกจากนี้   ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยในรายวิชา IS  และกิจกรรมโครงงาน  การสอนแบบ Active  Learning  กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้   ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศห้องเรียน  จัดสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   เช่น  การจัดป้ายนิเทศ  การท าความสะอาดและจัดบรรยากาศทั้งใน
และนอกห้องเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  เช่น  การศึกษาดูงาน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มาศึกษาดูงาน  ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย  
รวมทั้งการประเมินโดยสภาพจริง ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและประเมินเพ่ือน  มีการสรุปผล
การประเมินและสะท้อนผลทุกครั้ง  เพื่อให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจและปรับปรุงตนเอง 
 
๒. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงาน  โครงการและกิจกรรม  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  
เป็นส าคัญ  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
มีคุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม  ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียน  วิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  จัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละ เนื้อหาวิชา  ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม  ประเมินผลได้ตรงตามสภาพจริงและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยเป็น
ฐาน  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าได้เป็น
ระบบ  นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์งานอาชีพผ่านกิจกรรมบูรณาการการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  จนสามารถ
ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ได้มากมายหลายประเภท  สามารถสร้างอาชีพ  มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว  นอกจากนี้  
ครูและนักเรียนยังเป็นผู้จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยด าเนินงาน / โครงการ /  กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                                      
 

-  ครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
โดยนักเรียนมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการเรียน
สอนตามความถนัดและ   ความสนใจ
ของผู้เรียน  
 

ผลการด าเนินงาน 
ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
อยู่ที่ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

๕๗ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                                      
 

-  ครวูิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบการ
เรียนรู้  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียน    การสอนเน้น
กระบวนการคิด     การปฏิบัติจริง 
ผ่านกระบวนการPLC  และการนิเทศ
การเปิดชั้นเรียน 
-ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานด้วย
กระบวนการกลุ่ม  เช่น  กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  การเรียนรู้แบบ
โครงงาน  การเรียนรู้วิชาการศึกษา
ค้นคว้า (IS)  และการเรียนการสอน
แบบ  Active learning   
 -  ฝึกทักษะการสดงออก การน าเสนอ
ผลงาน  การน าเสนอความรู้  ข่าวสาร
เกร็ดความรู้หน้าเสาธง 
-  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เช่น  โครงงาน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้า (IS) 
- ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นและออกแบบชิ้นงาน 
- ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกท างานอาชีพใน
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น  ท าขนม  
ปลูกผัก  สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้มีการจัดจ าหน่ายท าให้มี
รายได้เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 

หลักฐานอ้างอิง 
- เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
(CAR ๑) 
-  สรุปและรายงานผลการคัดกรอง
นักเรียน 
-การวิเคราะห์หลักสูตรและหน่วย
การเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
หลักฐานอ้างอิง 
-  แผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ ที่หลากหลาย 
-  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
-  สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
-  ผลงานและชิ้นงานที่หลากหลาย 
-  ฐานการเรียนรู้ และ แหล่งเรียนรู้ 
การจัดการขยะมูลฝอยทั้งในและ
ชุมชน  ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-บันทึกการนิเทศการเรียนการสอน 
การเปิดชั้นเรียน 

๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

-ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัด 
การเรียนการสอน  ส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
ออกแบบลายผ้าไหม และชิ้นงานอื่น ๆ 
-ส่งเสริมนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน เช่น  ห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องกลุ่มสาระฯ  
ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย 
 

ผลการด าเนินงาน 
ครูร้อยละ ๑๐๐  ใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  อยู่ที่ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
หลักฐานอ้างอิง 
-  แผนการจัดการเรียนรู้  
-  ชิ้นงานนักเรียน 
-   รายงานการน านักเรียนไป 

๕๘ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ในโรงเรียนและชุมชน  ศูนย์เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ได้แก่   
การชมภาพยนตร์  เรื่อง นางนอน ที่
โรงภาพยนตร์โรบิลสัน จังหวดัสุรินทร์ 
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่
โรงเรียนสุรวิทยาคารและโรงเรียน 
สิรินธร  จังหวัดสุรินทร์ 

ทัศนศึกษานอกสถานที่ 
- สถิติการใช้คอมพิวเตอร์,  ห้องสมุด 
และศูนย์การเรียนรู้ 
-  ข้อมูลการใช้สื่อ  เทคโนโลยี 
-  ข้อมูลการนิเทศการเรียนการสอน 
-  ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม 

๓. มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

-ครู  นักเรียน ทุกคนมีห้องเรียนที่
รับผิดชอบ มีการจัดการดูแลให้สะอาด  
ปลอดภัย  จัดป้ายนิเทศ โดยนักเรียนมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ 
-ส่งเสริมให้มีสื่อ  เทคโนโลยีใน
ห้องเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน 
อย่างพอเพียง 
-มีการนิเทศการจัดการเรียน 
การสอน เพื่อพัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
-ครูและนักเรียนมีความเป็นกันเอง 
มีการดูแลนักเรียนให้มีระเบียบวินัย 
-ครูสอนสอดแทรกคุณธรรมอยู่เสมอ 

ผลการด าเนินงาน 
ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  
หลักฐานอ้างอิง 
- ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ 
- คอมพิวเตอร์  โทรทัศน์ 
- โปรเจคเตอร์ 
- ป้ายนิเทศ 
- ห้องเรียนที่สะอาด  ปลอดภัย 
- โต๊ะเก้าอ้ีเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 
-ภาพถ่าย  การ PLC   
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-สรุปการนิเทศการเรียนการสอน 
 

๔.ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

-ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
-มีการประเมินพ้ืนฐานความรู้ของ
นักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
-มีการประเมินพฤติกรรมระหว่างการ
เรียนการสอน 
-ประเมินตามสภาพจริง 
-ประเมินหลังการเรียนการสอน  เพื่อ
วัดองค์ความรู้ของนักเรียน 

 

ผลการด าเนินงาน 
ครูร้อยละ ๑๐๐  มีการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  อยู่ที่
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
หลักฐานอ้างอิง 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม 
-รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
 

๕๙ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ประเด็นพิจารณา กระบวนการพัฒนา ผลการด าเนินงาน/หลักฐานอ้างอิง 
๔.ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

-ใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย 
-มีการรายงานผลการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 
-เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การวัดและประเมินผล 

-บันทึกการนิเทศการเรียนการสอน 
-งานวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ 
-ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
-ปพ ๕  (หลักฐานการแสดงผล 
การเรียน 
-โปรแกรม SGS ตรวจสอบผล     
การเรียน 
-ภาพถ่าย 
 

๕.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้

-ครูใช้กระบวนการชุมชนแห่ง   การ
เรียนรู้ (PLC)  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมหาแนวทาง  วิธีการแก้ปัญหา
ในการพัฒนาผู้เรียน 
-มีการนิเทศการเรียนการสอนและ
สะท้อนผล  เพื่อปรับปรุงและน าไป
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอก
สถานที่  เช่น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นที่มาศึกษาดู
งาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูใน
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
-มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ดีเด่นของโรงเรียน   
ด้วยเอกสารประชาสัมพันธ์ 
รายสัปดาห์  ทางเว็ปไซต์ โรงเรียน  
ออนไลน์ และเฟสบุ๊ค 

ผลการด าเนินงาน 
ครูร้อยละ ๑๐๐  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ที่ระดับ  ยอดเยี่ยม 
หลักฐานอ้างอิง 
-บันทึกการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ข้อมูลการศึกษาดูงานของโรงเรียน
และหน่วยงานอื่น 
-ผลการประเมินครูผู้สอน 
-บันทึกการนิเทศการเรียนการสอน 
การสะท้อนผล  และ การ PLC 
-เกียรติบัตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
- รายงานการจัดการเรียนการสอน 
-ภาพถ่ายการนิเทศการเรียนการสอน 
-ภาพถ่าย  PLC   
 

 
๓. จุดเด่น 
   ๑. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณวุฒิและวิทยฐานะสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
   ๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้ จัดท าแผน       การ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย
ก าหนด 

๖๐ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

             ๓. ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนที่
หลากหลายอยู่เสมอ 
   ๔.  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งด้านวิชาการและการงานอาชีพ  ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  กล้าแสดงออก  และมีทักษะชีวิตที่ดี 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
   ๑. ครูควรพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC ในการสร้างนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนให้
เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ 
   ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะการใช้สื่อ  
เทคโนโลยี  การผลิตสื่อ  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ๓.   ควรสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  เช่น  บรรณารักษ์  ศิลปศึกษา  และนาฏศิลป์   
   ๔.  ครูควรพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

   จากผลการด าเนินงาน  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสพผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ จากผลการประเมินสรุปได้
ว่า  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  มีคุณภาพในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม คือ ผลการประเมินมาตรฐานที่  ๑  ด้าน
คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่  ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    
   สืบเนื่องจากโรงเรียนแตลศิริวิทยา  มีการร่วมวางแผน  ร่วมคิดร่วมท าโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย    
ท าให้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย  สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ความสามารถใน  การคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสสารสนเทศและการสื่อสารได้ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในระดับดีเลิศ  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รายวิชาภาษาไทย  รายวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และรายวิชา
วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  รายวิชาภาษาอังกฤษ  มี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปี ๒๕๖๑   นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  อยู่ที่
ระดับคุณภาพ  ดี  ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนดในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการ
บริหารและ    การจัดการ  โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  ด้วยโรงเรียนใช้
กระบวนการ  PDCAและ 6P  Modle  เป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน         
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการสร้างความตระหนัก  ให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ

๖๑ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ของการพัฒนาคุณภาพ  มีการร่วมก าหนดเป้าหมาย  วางแผนงาน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผน
แบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยใช้ผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  มีการติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงาน  มีการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
กระบวนการ  PDCA  มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนครบถ้วนสมบูรณ์  
จนเกิดคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC )  ใน
การพัฒนางานสู่นวัตกรรมอีกด้วย  มาตรฐานที่  ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
มีผลการประเมินตนเองในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  โดยครูมืออาชีพ  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
วิเคราะห์หลักสูตร  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามจุดประสงค์และความต้องการ
ของหลักสูตร จัดบริบทและสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด  วิเคราะห์  เน้นการปฏิบัติจริงแบบมีส่วนร่วม  
ร่วมประเมินผลและใช้การประเมินตามสภาพจริง   ติดตามตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนและดูแลเอาใจใส่ ช่วย
แก้ไขปัญหาอย่างสม่ าเสมอ  มีการนิเทศการเรียนการสอนและสะท้อนผลแก่ผู้สอน   โดยกรรมการนิเทศภายใน
และจากหน่วยงานต้นสังกัด  เป็นระยะตามปฏิทินปฏิบัติงาน  จากผลการประเมินความพึงพอใจและมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนแตลศิริวิทยา  พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจผล          
การบริหารและการจัดการศึกษาระดับมากถึงมากท่ีสุด  ร้อยละ  ๙๑.๙๑ 
 

   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
โรงเรียน  แตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔     ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ 
   ๕.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 
๕ 
๓ 

 
ยอดเยี่ยม 

ดี 
๖) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๕ ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ยอดเยี่ยม 

๖๒ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่  ๒ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่  ๓ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ๕ ยอดเยี่ยม 
  

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  โดยภาพรวม  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

         

๖๓ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ส่วนที่  ๓ 
 

สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นับเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญยิ่ง   เพราะ
สถานศึกษาจะไดน้ าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยการวิเคราะห์  สังเคราะห์และ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ  จากผลการประเมินคุณภาพภายของโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
ได้สรุปผลการประเมินในภาพรวม  จุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต และความต้องการการช่วยเหลือ  ดังนี้ 
 

สรุปผลมาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  

จุดเด่น 

   ๑. นักเรียนแสดงออกถึงความรัก  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เช่น  แต่งกายชุดผ้าไหม       
พ้ืนบ้าน  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๒. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๓. นักเรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
   ๔. นักเรียนด าเนินชีวิตบนความแตกต่างของกลุ่มชนที่มีภาษา และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้       
อย่างยอดเยี่ยม 
   ๕.  นักเรียนมีจิตอาสา  มีความรักสามัคคี ช่วยท างานให้โรงเรียนและชุมชนจนประสบความส าเร็จ
อย่างดียิ่ง  เช่น  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ   การตกแต่งสถานที่และเตรียมงานประเมินโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน  เป็นต้น 
   ๖. นักเรียนมีวินัยในการเรียนรู้  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดค านวณ  
กล้าแสดงออก  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหาและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
   ๗.  นักเรียนมีทักษะในการท างาน เช่น งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   งานเกษตรกรรม  งาน
อุตสาหกรรม  และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๘. ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความส าคัญและร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาตลอด
ทั้งดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา 
 

จุดควรพัฒนา 

   ๑.  โรงเรียนแตลศิริวิทยาควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกวิชา   
   ๒.  พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศให้มากขึ้น 
   ๔.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการเรียนรู้และใช้ภาษาต่างประเทศท่ี ๒  (ภาษาจีน)ในการสื่อสาร 
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   ๕.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษให้
มากยิ่งขึ้น 
   ๖.  จัดกิจกรรม  โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้หลากหลายและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น 
   ๗.   จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทุกห้องเรียนอย่างเพียงพอ 
 
สรุปผลมาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

จุดเด่น 
   ๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ใช้กลไกการบริหารจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   มีการระดมความคิดและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ  เป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน  
      ๒. โรงเรียนแตลศิริวิทยาเป็นองค์กรที่มีการบริหารและการจัดการศึกษา มุ่งเน้นธรรมาภิบาล  มี
วัฒนธรรมองค์กรในการท างาน  มีเป้าหมายพัฒนา  มีความรักสามัคคีในการท างาน  มุ่งประโยชน์โรงเรียนเป็น
ส าคัญ   

๓.  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้            
ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการศึกษาของบุตรหลาน  จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจใน        
การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
       ๔.  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
      ๕.  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ๖.  ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนได้ 
      ๗.  วางแผนและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้จนได้เป็น
โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนและเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและ
ชุมชน 
      ๘.  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาต้นแบบรางวัล  IQA  AWARD   กลไกการบริหารจัดการคุณภาพตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

จุดควรพัฒนา 
         ๑. โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งนักเรียน มีการพัฒนานวัตกรรม 
และการวิจัยให้มากข้ึน 
       ๒.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
วิชาชีพ  (PLC)  เพ่ือให้บุคลากรสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
       ๓.  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดหา  จัดซื้อสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เพียงพอ  ครบทุกห้องเรียน 

  ๔.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบงานเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   ๕.  จัดหา  จัดจ้างครูบรรณารักษ์  เพื่อบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นระบบมากกว่านี้  

๖๕ 
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      ๖.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนางานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากผู้ปกครองที่มีฐานะ
ยากจนไม่อยู่บ้านต้องไปรับจ้าง  ท างานต่างจังหวัด  ดังนั้นนักเรียนส่วนมากจึงอยู่ในการปกครองของ ปู่ ย่า ตา 
ยาย และญาต ิ ซึ่งท าให้นักเรียนอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
  
สรุปผลมาตรฐานที่  ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

จุดเด่น 
   ๑. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณวุฒิและวิทยฐานะสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
   ๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการเรียนรู้ จัดท าแผน       การ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย
ก าหนด 
            ๓. ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนที่
หลากหลายอยู่เสมอ 
   ๔.  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งด้านวิชาการและการงานอาชีพ  ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  กล้าแสดงออก  และมีทักษะชีวิตที่ดี 
  
จุดควรพัฒนา 
   ๑. ครูควรพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC ในการสร้างนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนให้
เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ 
   ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะการใช้สื่อ  
เทคโนโลยี  การผลิตสื่อ  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      ๓. ควรสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  เช่น  บรรณารักษ์  ศิลปศึกษา  และนาฏศิลป์   
   ๔.  ครูควรพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
    
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 
   ๑.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ให้สูงขึ้นมีคะแนน เฉลี่ย
ผ่านเกณฑ์ท่ี  สพฐ.  ก าหนด 
   ๒.  พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   ๓.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการเรียนรู้และใช้ภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนใน
การสื่อสาร 
   ๔.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และคิดแก้ปัญหาแก่  
นักเรียนอย่างหลากหลาย   

๖๖ 
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   ๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างความรู้และทักษะอาชีพอย่างหลากหลายเพ่ือให้นักเรียน
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
   ๖. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
( PLC ) พัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนานวัตกรรมและจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
   ๗.  สนับสนุนส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการเรียน
การสอนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

 ๘.   รณรงค์การมีนิสัยรักการอ่าน และบริหารจัดการห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
      ๙.   สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดแคลน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
   ๑๐.  สนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะการใช้สื่อ  
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๑๑.  พัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้สะดวกรวดเร็วขึ้น  
   ๑๒.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
   ๑.  สนับสนุนการจัดหา  จ้างครู  หรือบรรจุอัตราต าแหน่งครูบรรณารักษ์  ครูศิลปะ  ดนตรี 
นาฏศิลป์  และอ่ืน ๆ ตามความต้องการของโรงเรียน 
   ๒.  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
การผลิตสื่อ  การพัฒนานวัตกรรม  การวิจัย  การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ  
    ๓.  สนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนบริหาร   
จัดการ โดยพิจารณาตามความถนัดและความต้องการของโรงเรียน 

       ๔.  หาแนวทาง/วิธีการลดภาระครูผู้สอนจากการท างานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน  
ซึ่งมีจ านวนมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อเวลาในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน   
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       ข้อมูลแสดงจ านวน /วุฒิการศึกษาของครู  ครูรายเดือนและครูอัตราจ้างท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่จริง 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา 

รวม 
ภาระงานสอน 

เฉลี่ย ชม./สัปดาห์ 
ชาย หญิง ต่ ากว่า

ตรี 
ตรี โท เอก 

๑.  ฝ่ายบริหาร - ๑ - - ๑ - ๑ - 
๒.  ภาษาไทย - ๔ - ๒ ๒ - ๔ ๑๙ 
๓.   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๑ - ๒ ๑ ๒ ๕ ๒๒ 
๓.  คณิตศาสตร์ ๓ ๒ - ๓ ๒ - ๕ ๒๑ 
๕.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๕ - ๖ ๒ - ๘ ๒๒ 
๖.   ภาษาต่างประเทศ ๒ ๓ - ๕ - - ๕ ๒๓ 
๗.  สุขศึกษาและพลานามัย ๑ - - - ๑ - ๑ ๒๑ 
๘.  การงานอาชีพ ๑ ๑ - ๒ - - ๒ ๒๘ 
๙.  ดนตรี ศิลปะ ๒ - - ๒ - - ๒ ๒๐ 
๑๑. ครูการเงิน - ๑ - ๑ - - ๑ ๒๓ 
๑๑. ครูธุรการ - ๑ - ๑ - - ๑ - 
๑๒. ครูบรรณารักษ์ - - - - - - - - 
๑๓. ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียน LD - - - - - - - - 

รวม ๑๖ ๑๙ - ๒๔ ๙ ๒ ๓๕ - 
 

       ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 
 
  จ านวนครูที่สอนไม่ตรงตามวิชาเอก จ านวน  ๒   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕.๗๑ 
  สัดส่วน  ครู :  นักเรียน  ๑ : ๒๐    (ครูจริงจ านวน  ๒๖ คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๙ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 
                                                                     
 

 

ประกาศโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
.................................................. 

 

   โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูปการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท าแนวปฏิบัติ               
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  ดังนั้น
โรงเรียนแตลศิริวิทยา  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 

   โรงเรียนแตลศิริวิทยา  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   
 

           ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
                                                      

                                                             
               (นางจารุวรรณ   บุญโต) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
 

หมายเหตุ 
 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1)      ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ  

     ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน              

1)      ๑)  การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
 

มาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
 

      ๑.  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน    
2)       ๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
3)       ๓.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
 

4)       ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
      ๕.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   
      ๖.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้     
 

มาตรฐานที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                      
 

     ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

 

     ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 

๗๑ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หมายเหตุ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                       
     ๔.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
     ๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

 

 
 

การก าหนดเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เกณฑ์การพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน                   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)    ๑)  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน   
2) การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 

จ านวนนักเรียนร้อยละ ๙๔.๐๐  
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
   จ านวนนักเรียนร้อยละ 
๙๐.๐๐-๑๐๐     = ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐-๘๙.๙๙  = ดีเลิศ 
๖๐.๐๐-๗๔.๙๙  = ดี 
๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  = ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐.๐๐   = ก าลังพัฒนา 

    ๒)  นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

จ านวนนักเรียนร้อยละ ๙๔.๐๐  
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

    ๓)  นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

จ านวนนักเรียนร้อยละ ๖๐.๐๐  
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

    ๔)  นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จ านวนนักเรียนร้อยละ ๑๐๐   
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

    ๕)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   

    ๖)  นักเรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

จ านวนนักเรียนร้อยละ ๙๙.๐๐  
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนร้อยละ 
๙๐.๐๐-๑๐๐     = ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐-๘๙.๙๙  = ดีเลิศ 
๖๐.๐๐-๗๔.๙๙  = ดี 
๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  = ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐.๐๐   = ก าลังพัฒนา 

 

 

 

 

๗๒ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เกณฑ์การพิจารณา 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 

จ านวนนักเรียนร้อยละ 
๙๐.๐๐-๑๐๐     = ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐-๘๙.๙๙  = ดีเลิศ 
๖๐.๐๐-๗๔.๙๙  = ดี 
๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  = ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐.๐๐   = ก าลังพัฒนา 

๑) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม 
ที่ดตีามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

จ านวนนักเรียนร้อยละ ๙๘.๕๐  
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

๒) นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

จ านวนนักเรียนร้อยละ ๙๘.๕๐  
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

๓) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

จ านวนนักเรียนร้อยละ ๙๘.๕๐  
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

๔) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ 
จิตสังคม 

จ านวนนักเรียนร้อยละ ๙๘.๐๐  
ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ         ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
     ๑. มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
๙๐.๐๐-๑๐๐     = ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐-๘๙.๙๙  = ดีเลิศ 
๖๐.๐๐-๗๔.๙๙  = ดี 
๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  = ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐.๐๐   = ก าลังพัฒนา 
 

     ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

     ๓.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

    ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
๙๐.๐๐-๑๐๐     = ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐-๘๙.๙๙  = ดีเลิศ 
๖๐.๐๐-๗๔.๙๙  = ดี 
๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  = ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐.๐๐   = ก าลังพัฒนา 
 

3)     ๕.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
4) และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

5)     ๖.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

6) การเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
7)     ๑.  ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ครูร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับ 
คุณภาพดีขึ้นไป 

จ านวนครูร้อยละ 
๙๐.๐๐-๑๐๐     = ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐-๘๙.๙๙  = ดีเลิศ 
๖๐.๐๐-๗๔.๙๙  = ดี 
๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  = ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐.๐๐   = ก าลังพัฒนา 

8)     ๒.  ครใูช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ครูร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับ 
คุณภาพดีขึ้นไป 

๗๓ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เกณฑ์การพิจารณา 

9)   ๓. ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับ 
คุณภาพดีขึ้นไป 

จ านวนครูร้อยละ 
๙๐.๐๐-๑๐๐     = ยอดเยี่ยม 
๗๕.๐๐-๘๙.๙๙  = ดีเลิศ 
๖๐.๐๐-๗๔.๙๙  = ดี 
๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  = ปานกลาง 
ต่ ากว่า ๕๐.๐๐   = ก าลังพัฒนา 

  ๔. ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับ 
คุณภาพดีขึ้นไป 

  ๕.  ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ ๑๐๐  ได้ระดับ 
คุณภาพดีขึ้นไป 

 
       หมายเหตุ   เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ   เฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ข้อ ๕ 
 
   ๕.๑  นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลการเรียนระดับ  ๒.๐๐  ขึ้นไป 
      ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๑๐๐      =   ยอดเยี่ยม  ระดับ  ๕ 
     ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙    =  ดีเลิศ     ระดับ  ๔ 
      ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙    =   ดี     ระดับ  ๓ 
      ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙    =   ปานกลาง    ระดับ  ๒ 
      ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐.๐๐        =   ก าลังพัฒนา  ระดับ  ๑ 
   ๕.๒  นักเรียนมีคะแนนทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
     ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๑๐๐      =   ยอดเยี่ยม   ระดับ  ๕ 
     ร้อยละ ๔๐.๐๐ - ๔๙.๙๙    =   ดีเลิศ    ระดับ  ๔ 
     ร้อยละ ๓๐.๐๐ - ๓๙.๙๙    =   ดี     ระดับ  ๓ 
     ร้อยละ ๒๐.๐๐ - ๒๙.๙๙   =   ปานกลาง   ระดับ  ๒ 
     ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐.๐๐    =   ก าลังพัฒนา   ระดับ  ๑ 
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โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 
ค าสั่งโรงเรียนแตลศิริวิทยา 

ที่  ๑๖ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

………………………………………………………………….. 
             ด้วยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบ  ทบทวน  และการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (๓  มาตรฐาน) อาศัยพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  มาตรา  ๓๙  สถานศึกษาและส่วนราชการมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้  เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าแนะน า  เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ    
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  ประกอบด้วย 
    ๑.๑  นางจารุวรรณ   บุญโต   ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ   
    ๑.๒  นายวัน  หยิบล้ า     ครู  คศ. ๓          รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓  นางส ารวย  กองกาญจน์   ครู  คศ. ๓                     กรรมการ 
    ๑.๔  นางสุภริน  บญพ่ัว    ครู  คศ. ๓                             กรรมการ 
    ๑.๕  นางหทัยภัทร  บุราคร   ครู  คศ. ๓                             กรรมการ 
    ๑.๖  นายมานิต  ทรัพย์ครองชัย    ครูผู้ทรงคุณค่า                      กรรมการ   
    ๑.๗  นางเสาวนีย์  หยิบล้ า    ครู  คศ. ๓               กรรมการและเลขานุการ    
    ๑.๘  นางอาภากร  แก้วหล่อ   ครู  คศ. ๓           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒.  คณะกรรมการด าเนินงานและประเมินคุณภาพภายใน  มีหน้าที่ศึกษาท าความเข้าใจ  ระบบ
ประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือก าหนดมาตรฐาน  ค่าเป้าหมายในการพัฒนา  
ด าเนินการประเมินตนเอง  วิเคราะห์  เทียบเกณฑ์ ตัดสินผลการประเมิน  และจัดเก็บข้อมูล  ร่องรอย          
การปฏิบัติงาน  เพ่ือรับการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัดและรับการประเมินภายนอกต่อไป   
         ๒.๑  คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
            ข้อ  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              ประเด็นที่  ๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
            ประเด็นที่  ๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
            ประเด็นที่  ๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
            ประเด็นที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๗๕ 
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            ประเด็นที่  ๕  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            ประเด็นที่  ๖  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

๑. นางเสาวนีย์  หยิบล้ า   ครู  คศ. ๓      ประธานกรรมการ 
๒. นายภูษิต   ผาสุก      ครู  คศ. ๓              กรรมการ 
๓. นายสุริยา  เอี่ยมสะอาด  ครู  คศ. ๓          กรรมการ 
๔. นายทวีชัย  เสนาบูรณ์   ครู  คศ. ๓         กรรมการ 
๕. นางจิราวรรณ  บุญยงค์  ครู  คศ. ๓         กรรมการ 
๖. นางสังวาลย์  เจือจันทร์  ครู  คศ. ๓         กรรมการ 
๗. นายนนธิศักดิ์   หนักไหล่  นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ 
๘. นายพีรพล   เผ่าพันธุ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์      กรรมการ  
๙. นางอุรา  บุญยงค์    ครู  คศ. ๓        กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายชินวัฒน์  มะสันเทียะ  ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     ข้อ  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ประเด็นที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ประเด็นที่ ๒  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ประเด็นที่ ๓  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ประเด็นที่ ๔  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
          คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

๑. นางวัชรี  ยวงทอง       ครู  คศ. ๓     ประธานกรรมการ 
       ๒.  นางกนกวรรณ  สมสุระ   ครู  คศ. ๓                 กรรมการ 
    ๓.  นายประจวบ  ค าใจ    ครู  คศ. ๓                     กรรมการ 

          ๔.  นายสิทธิชัย  นิมิตรัตน ์   ครู  คศ. ๒                     กรรมการ 
          ๕.  นายอนันต์   บุญเหมาะ    ครู  คศ. ๒                     กรรมการ 
          ๖.  นายมนัส  คงปรีเปรม    ครูอัตราจ้าง                      กรรมการ 

     ๗.  นางสาวอุษณีย์  ธรรมดี     นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ           กรรมการ 
          ๘.  นางสาวอนงค์นาถ  ศรีวิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ          กรรมการ 
          ๙.  นายโชคชัย  ส านักนิตย์    ครู  คศ. ๑         กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๐. นางสาววชิราพรรณ  หาญพิทักษ์    ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๒.๒  คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ได้แก่ 
        ประเด็นที่  ๑  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     ประเด็นที่  ๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ประเด็นที่  ๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ประเด็นที่  ๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

๗๖ 
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     ประเด็นที่  ๕  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
     ประเด็นที่  ๖  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
     ประเด็นที่  ๗  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้  
    คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

๑. นางศิรินทิพย์  ทรัพย์ครองชัย    ครู  คศ. ๓         ประธานกรรมการ 
๒. นางเสาวนีย์  หยิบล้ า            ครู  คศ. ๓            กรรมการ 
๓. นางส ารวย  กองกาญจน์          ครู  คศ. ๓           กรรมการ 
๔. นางหทัยภัทร  บุราคร           ครู  คศ. ๓            กรรมการ 
๕. นางอาภากร  แก้วหล่อ           ครู  คศ. ๓             กรรมการ  
๖. นายบุญส่ง  งามสะอาด           ครู  คศ. ๓                     กรรมการ 
๗. นายสุทัศน์  ศรีหาลุน              นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ       กรรมการ 
๘. นางสุภริน   บุญพ่ัว            ครู  คศ. ๓          กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาววรีเรศ  เจือจันทร์       ครูธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

      ๒.๓  คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  ได้แก่ 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

การเรียนรู้  
    คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

๑. นางส ารวย   กองกาญจน์     ครู  คศ. ๓             ประธานกรรมการ 
๒. นางหทัยภัทร    บุราคร     ครู  คศ. ๓             กรรมการ 
๓. นางจิรัฐวรรณ   เจือจันทร์   ครู  คศ. ๒                     กรรมการ 
๔. นายเกียรติพงศ์  สมศรี    ครู  คศ. ๑                     กรรมการ 
๕. นายภาณุ     ลับโกษา    ครูรายเดือน                     กรรมการ 
๖. นางสุกัญญา   ทองแย้ม   ครูรายเดือน                     กรรมการ 
๗. นายสุวพันธ์   อุส่าห์ดี    อัตราจ้าง                         กรรมการ  
๘.  นางสาวเพชรรัตน์  ศรีแก้ว        นักศึกษาฝึกประสบการณ์        กรรมการ 
๙. นางสุภาพร  เจือจันทร์  ครู  คศ. ๓       กรรมการและเลขานุการ 

            ๑๐. นางนัยญนา   อุส่าห์ดี             ครู  คศ. ๒    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

๗๗ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

๓.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  (SAR)  มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองของ        
ทุกมาตรฐาน  เพื่อวิเคราะห์  สังเคราะห์   เขียนรายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ให้เสร็จสมบูรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงนามและเสนอต้นสังกัดต่อไป  ประกอบด้วย 

๑. นางเสาวนีย์    หยิบล้ า   ครู  คศ. ๓        ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภริน   บุญพ่ัว    ครู  คศ. ๓                  กรรมการ 
๓. นายสุริยา   เอ่ียมสะอาด  ครู คศ. ๓        กรรมการ 
๔. นายทวีชัย  เสนาบูรณ์   ครู คศ. ๓            กรรมการ 
๕. นางอุรา   กันพานิชย์   ครู คศ. ๓             กรรมการ 
๖. Mr.Victor  Oyimadu   ครูอัตราจ้าง            กรรมการ  
๗. นางอาภากร  แก้วหล่อ   ครู คศ. ๓         กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางจิราวรรณ  บุญยงค์  ครู คศ. ๓   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพ่ือประโยชน์ 

แก่โรงเรียนและทางราชการสืบไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
         

                   ลงชื่อ  
                (นางจารุวรรณ  บุญโต)  
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๘ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

              สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
โรงเรียน  แตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓   ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔     ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ 
   ๕.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 
๕ 
๓ 

 
ยอดเยี่ยม 

ดี 
๖) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๕ ยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ ๑ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๗๙ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลผล 

สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่  ๒ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่  ๓ ๕ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ๕ ยอดเยี่ยม 
  

   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
โรงเรียนแตลศิริวิทยา  โดยภาพรวม  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

 
   ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียน
และตรวจทานผลการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๓   
(Peer  Review)   จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน  เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
   
 
             ลงชื่อ                ประธานกรรมการ 
                        (นายวัน    หยิบล้ า) 
                                  ครูช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา  

                                   ลงชือ่      กรรมการ 
                                            (นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธ์) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
 

 
 

๘๐ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

 
ประกาศโรงเรียนแตลศิริวิทยา 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

...................................................................... 
ด้วยมีประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา  จัดให้มีการประเมินผล  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อต้นสังกัด  เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  มีการพิจารณาตัดสินผลการประเมินอย่างถูกต้อง  
น่าเชื่อถือ  โรงเรียนจึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนและผู้ทรงวุฒิจาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๓  เพ่ือตรวจทานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 
(Peer  Review)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้ 

 

๑. นายวัน  หยิบล้ า           รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ       ประธานกรรมการ 
๒. นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธุ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม         กรรมการ 

                               ผู้ทรงคุณวุฒิ  สังกัด  สพม. ๓๓ 
 
             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
                    

(ลงชื่อ)  
                                (นายวัน    หยิบล้ า) 
                       ครูช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนเรียนแตลศิริวิทยา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

๘๑ 



      

 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒. 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 

   
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  โรงเรียน  แตลศริิวิทยา  อ าเภอ  ศีขรภูมิ  สหวิทยาเขต  ๔  ศรีส าโรง 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน
ระดับ๓
ขึ้นไป 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ระดับ

คุณภาพ 
 
๕ 

 
๔ 

 
๓ 

 
๒ 

 
๑ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการสื่อสาร และ 
การคิดค านวณ 

 
๔๗๔ 

 
๑๕๕ 

 
๒๐๖ 

 
๙๒ 

 
๒๐ 

 
๑ 

 
๔๕๓ 

 
๙๕.๕๗ 

 
ยอดเยี่ยม 

๒)  ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น   
และแก้ปัญหา 

๔๗๔ ๒๐๕ 

 
 

๒๓๒ 
 
 

 
 

๓๕ 
 
 

 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๔๗๒ 
 

 
 

๙๙.๕๘ 
 
 

ยอดเยี่ยม 

๓)  ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

๔๗๔ ๒๗ ๒๐๗ ๑๘๘ 
 

๕๐ 
 

๒ ๔๒๒ 
 

๘๙.๐๓ 
 

ดีเลิศ 

๔)  ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

๔๗๔ ๑๙๖ 
 
๑๕๒ 

 

 
๑๑๕ 

 

 
๗ 
 

 
๔ 
 

 
๔๖๓ 

 

 
๙๗.๖๘ 

 
ยอดเยี่ยม 

๕)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 
๕.๑ มผีลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ค่าเฉลี่ย ๘ กลุ่ม
สาระ 
๕.๒ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 

 
 

๔๗๔ 
 
 
 

๘๑๔ 

 
 

๔๐ 
 
 
 

๔ 

 
 

๑๗๘ 
 
 
 

๕๘ 

 
 

๑๘๔ 
 
 
 

๒๓๒ 

 
 

๗๐ 
 
 
 

๓๕๘ 

 
 

๒ 
 
 
 

๑๖๒ 

 
 

๔๐๒ 
 
 
 

๒๙๔ 

 
 

๘๔.๘๑ 
 
 
 

๓๖.๑๒ 
 

 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 
 
ดี 
 

๖)  มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคตติ่องานอาชีพ 

 
๔๗๔ 

 
๘๓ 

 
๒๐๑ 

 
๑๘๑ 

 
๙ 

 
๐ 

 
๔๖๕ 

 
๙๘.๑๐ 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ (ข้อที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  

ระดับคุณภาพ  ๔  แปลความหมาย  ดีเลิศ 
 

 

๘๒ 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน
ระดับ๓
ขึ้นไป 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ระดับ

คุณภาพ 
 
๕ 

 
๔ 

 
๓ 

 
๒ 

 
๑ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคณุลักษณะและค่านยิมที่
ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

๔๗๔ ๓๔๔ ๑๐๔ ๒๒ ๔ ๐ ๔๗๐ ๙๙.๑๖ ยอดเยี่ยม 

๒) ความภมูิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ๔๗๔ ๓๗๙ ๗๒ ๑๙ ๔ ๐ ๔๗๐ ๙๙.๑๖ ยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๔๗๔ ๘๒ ๓๒๐ ๗๒ ๐ ๐ ๔๗๔ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม ๔๗๔ ๑๑๑ ๒๔๐ ๑๒๓ ๐ ๐ ๔๗๔ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ (ข้อที่ ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน)  
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน  (ข้อ ๑.๑  และ  ๑.๒ ) 
ระดับคุณภาพ  ๕  แปลความหมาย  ยอดเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.๑ เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน /     
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา /     
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 /    

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ /     
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

/     

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

/     

สรุปผลการประเมิน  ภาพรวมมาตรฐานที่  ๒   ระดับคุณภาพ  ๕    แปลความหมาย  ยอดเยี่ยม 
 

๘๓ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ จ านวน
นักเรียน
ระดับ๓
ขึ้นไป 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ  

๕ 
 
๔ 

 
๓ 

 
๒ 

 
๑ 

 ๑. จัดการเรียนรู้ผา่น
กระบวนการคดิและปฏิบตัิ
จริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ ๓๘ 

 
 

๑๔ 

 
 

๑๖ 

 
 

๘ 

 
 

๐ 

 
 

๐ ๓๘ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
 ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้ ๓๘ 

 
๑๘ 

 
๑๖ 

 
๔ 

 
๐ 

 
๐ ๓๘ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 

 ๓. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ๓๘ ๑๕ ๑๕ ๘ ๐ ๐ ๓๘ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
 ๔. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน ๓๘ ๒๐ ๑๔ ๔ ๐ ๐ ๓๘ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
 ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้   ๓๘ ๑๖ ๑๕ ๗ ๐ ๐ ๓๘ ๑๐๐ ยอดเย่ียม 
                  

รวม ๑๙๐ ๘๓ ๗๖ ๓๑ ๐ ๐ ๑๙๐ ๑๐๐ 
 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ๕  แปลความหมาย  ยอดเยี่ยม 

 
 
   หมายเหตุ    จ านวนครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
                             รวม  ๓๘  คน 

 
 
 
 
 
 

๘๔ 
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                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         โรงเรียนแตลศิริวิทยา  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 
ที ่            -          วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓            
เรื่อง  การให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .......................................... 
เรียน   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแตลศิริวิทยา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  จ านวน  ๑  เล่ม 
 

   ด้วยโรงเรียนแตลศิริวิทยา  ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียนและเ พ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา             
และค่าเป้าหมายที่ก าหนด  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและสรุปผล  การประเมิน  ระบุ
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา  ตลอดทั้งมีการตรวจทานผลการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer  Review)  จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  ตามกระบวนการ  ซึ่งบัดนี้ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๒  ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                         (ลงชื่อ) 
                 (นายวัน   หยิบล้ า) 

            ครูช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ความเห็นของประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

   ข้าพเจ้า  นายสุพัฒน์  โพธิสาร  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนแตลศิริวิทยา     
ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนแตลศิริวิทยาและได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็น
ประจ าทุกปี นับว่าโรงเรียนมีการร่วมวางแผนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด 
ส่งผลให้โรงเรียนแตลศิริวิทยามีคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 

   จึงลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ไว้  ณ  ที่นี ้
 
                  
                                                                (นายสุพัฒน์  โพธิสาร) 
                                       ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนแตลศิริวิทยา   

๘๕ 


