
สวนทีไ  ํ   
ขຌอมูลพืๅนฐานของสถานศึกษา 

 

ํ.  ขຌอมูลทัไวเป 

ํ.ํ  ชืไอสถานศึกษา  รงรียนหนองบัวดงวิทยา  ตัๅงอยูลขทีไ ๏๓๑ หมูทีไ ๕  ถนนศุภวงศ์ร าลึก      
ต าบลหนองบัวดง  อ าภอหนองบัวดง  จังหวัดชัยภูมิ  รหัสเปรษณีย์  
๏๒๎ํ์    

                       ทรศัพท์  ์ ๐๐๔๓ ๎๔๎๓  ทรสาร  ์ ๐๐๔๓ ๎๐ํ๔     
                       e-mail : nw@nw.ac.th  website : www.nw.ac.th 

ํ.๎  สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ํ.๏  ขตพืๅนทีไการศึกษา  สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา  ขต ๏์ 

     ํ.๐  ปຂดสอน ตัๅงตระดับมัธยมศึกษาปทีไ  ํ  ถึงระดับมัธยมศึกษาปทีไ ๒ 
  ํ.๑  รงรียนมีขนาดพืๅนทีไ  ๑๐  เร  ๓๐  ตารางวา 

ํ.๒  ขตพืๅนทีไบริการการศึกษา  จ านวน   ๎ํ  รงรียน ิ๏ ต าบลี  ดังนีๅ 
            ํ.๒.ํ  ต าบลหนองบัวดง  จ านวน  ํ์  รงรียน  เดຌก 

            -  รงรียนบຌานลาด฿ตຌ                  -  รงรียนบຌานราษฎร์ด านิน 
            -  รงรียนบຌานหนองเฮ฿ตຌ             -  รงรียนบຌานลาดหนือ 
            -  รงรียนบຌานหนองเฮหนือ         -  รงรียนชุมชนบຌานหนองบัวดง 
            -  รงรียนหนองบในจริญวิทย์       -  รงรียนบຌานหนองหຌวพัฒนา 

                       -  รงรียนบຌานสกรัง                 -  รงรียนบຌานหนองนกออกประชาสรรค์ 
  ํ.๒.๎  ต าบลหนองวง  จ านวน  ๔  รงรียน  เดຌก 
            -  รงรียนบຌานหຌวยมวง                   -  รงรียนบຌานหຌวยหวຌา 
            -  รงรียนบຌานนารี                        -  รงรียนบຌานหຌวยเผ฿ตຌ 
            -  รงรียนบຌานสะพุงหนือ                -  รงรียนบຌานคกสงา 

                      -  รงรียนบຌานนาจริญ                   -  รงรียนบຌานหนองกุงบ ารุง 
  ํ.๒.๏  ต าบลกุดชุมสง  จ านวน  ๏  รงรียน  เดຌก 
            -  รงรียนบຌานนาทุง฿หญ  -  รงรียนบຌานหนองหอย 

               -  รงรียนบຌานหนองลุมพุก 
 

๎.  ประวัติ  คติพจน์ละค าขวัญรงรียน 
      รงรียนหนองบัวดงวิทยากอตัๅงขึๅนมืไอวันทีไ ๏์ พฤษภาคม  พ.ศ. ๎๑ํ๑  ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ป็นรงรียนมัธยมประภทสหศึกษา ปຂดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน  ดย฿ชຌศาลา
การปรียญวัด฿หมชัยมงคล ป็นสถานทีไรียนชัไวคราว ละยังเมมีครูประจ าการ ทางอ าภอเดຌสัไง฿หຌนายจรูญ  
จรจริญ  ศึกษาธิการอ าภอหนองบัวดงป็นผูຌรักษาการ฿นต าหนงครู฿หญ ตอมากรมสามัญศึกษาเดຌสง
นางสาวปຂยนันท์  ศิลปะอนันต์มาป็นครูประจ าการ  ละทางอ าภอเดຌมีค าสัไง฿หຌนายออนสี  บุราณ  
คร฿ูหญรงรียนบຌานหนองบัวดงมาชวยสอน 
      นอกจากนีๅ฿นการรียนการสอนทอมกลางเดຌรับความรวมมือจากหลายฝຆาย เดຌก นางสุมาลี ดังพนทอง  
พัฒนาการอ าภอชวยสอนวิชากษตร  นายปรามทย์ ขวัญชัยรัตนภูมิ  ครูรงรียนบຌานราษฎร์ด านิน  
สอนวิชาสังคมศึกษา ละจຌาอาวาสวัด฿หมชัยมงคล  ชวยสอนวิชาศีลธรรม ผูຌปกครองนักรียน  ดยการน า

mailto:nw@nw.ac.th
http://www.nw.ac.th/
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ของนายเพบูลย์ สมัตถะ นายหวัน  กิไงกຌว นายที หินมืองกา นายชาตรี  นราพล ละนายถวัลย์ บุสดีวรรณ 
เดຌจัดหา฿หຌมีตຍะ - กຌาอีๅนักรียนจ านวน ๎๐ ชุด ตຍะครู ํ ชุด กระดานด า ํ ผน ละสຌวมนักรียนจ านวน  
ํ หลัง ละวันทีไ ํ๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑ํ๑  นายคณิต ภิรมย์เกรภักดิ์ ครูรงรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  
ดินทางมาชวยราชการทีไรงรียน ละวันทีไ ํ พฤศจิกายน พ.ศ. ๎๑ํ๒ กรมสามัญศึกษา เดຌสัไง฿หຌนายทอง  
พิมพ์สมาน  มาด ารงต าหนง  ครู฿หญ 
       วันทีไ ํ๓ พฤษภาคม  พ.ศ. ๎๑ํ๒  ยຌายสถานทีไรียนมารียน  ณ  สถานทีไปัจจุบัน ซึไงตัๅงอยูยืๅองทีไวา
การอ าภอหนองบัวดง  ถนนศุภวงศ์ร าลึก  อ าภอหนองบัวดง  จังหวัดชัยภูมิ 
       ปการศึกษา  ๎๑๎๒  กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต฿หຌปຂดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากนัๅนมี
การปลีไยนปลง ปรับปรุงทัๅงการรียนการสอน ตลอดจนสิไงกอสรຌางรืไอยมาจนถึงปัจจุบัน มีผูຌด ารงต าหนง
ผูຌบริหาร  ตามล าดับดังนีๅ  
  ํ. นายจรูญ  จรจริญ  ศธ.อ.หนองบัวดง  พ.ศ.  ๎๑ํ๑  -  ๎๑ํ๒  
 ๎. นายทอง  พิมพ์สมาน   พ.ศ.  ๎๑ํ๒  -  ๎๑๏์ 
      ๏. นายพชรทียม  ทีจริญ   พ.ศ.  ๎๑๏์  -  ๎๑๏๎ 
      ๐. นายอ าพัน  รักษ์มณี   พ.ศ.  ๎๑๏๎  -  ๎๑๏๒ 
      ๑. นายบุญชู  ทองมี    พ.ศ.  ๎๑๏๒  -  ๎๑๐์  
      ๒. นายวงชัย  ชนะชัย   พ.ศ.  ๎๑๐์  -  ๎๑๐๏ 
      ๓. นายพิสิษฐ์  สืบนุการวัฒนา  พ.ศ.  ๎๑๐๏  -  ๎๑๑๏ 
      ๔. นายศราวุธ  สิงหาราท   พ.ศ.  ๎๑๑๏  -  ๎๑๑๔  
      ๕. นายชัยรัตน์  จริญสขุ   พ.ศ.  ๎๑๑๔  -  จนถึงปัจจุบัน 
          คติพจน์ของรงรียน 

ปญญา    นราน     รตน   ปัญญาป็นกຌวของนรชน 
  ค าขวัญของรงรียน 

ขยัน   ประหยัด   พัฒนา   สามัคคี   มีวินัย 
 

๏.  ปรัชญา วิสัยทัศน์  ละป้าประสงค์ของสถานศึกษา   
        

ปรัชญา 
      

     ปรัชญาของรงรียนหนองบัวดงวิทยา  คือ รงรียนมุงมัไนจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์฿หຌป็นผูຌมีพรຌอม
ดຌวยปัญญา คุณธรรม ท า฿หຌกิดความสุขตอตนอง ครอบครัว สังคม 
     ทีไมาของปรัชญา  มาจากตราสัญลักษณ์ประจ ารงรียน ป็นรูปดอกบัวสีดง  ๕  กลีบ  มีรูปคบพลิง
อยู฿นวงกลมดຌาน฿นระหวางรูปดอกบัว  ละคบพลิง 
 
 
 
 
 
 
  
     

 
 

คบพลิง  หมายถึง  ผูຌมีปัญญา 
ดอกบัวสีดง ๕ กลีบ  หมายถึง  ความดีพรຌอมซึไงคุณธรรม  ผูຌพรຌอมดຌวยนพรัตน์   

ผูຌป็นคนดีตอสังคม 
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วิสัยทัศน์ 
                 

      รงรียนหนองบัวดงวิทยา  พัฒนาสูมาตรฐานสากล  บนพืๅนฐานความป็นเทย ตามหลักปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง 

 

พันธกิจ 
 

 ํ.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพืไอ฿หຌผูຌรียนมีศักยภาพป็นพลลกละด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา  
ของศรษฐกิจพอพียง 

 ๎.  สงสริมผูຌรียน฿หຌคุณธรรมจริยธรรม คานิยมทีไพึงประสงค์ ปฏิบัติตามหลักประชาธิปเตยละ                                                    
          มีความป็นเทย 

 ๏. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  ละ฿ชຌหลักธรรมาภิบาล฿นการบริหารจัดการ 

 ๐. พัฒนาครู ละบุคลากรทางการศึกษา฿หຌป็นครูมืออาชีพ 

 ๑. พัฒนาภาคีครือขายการจัดการศึกษา฿หຌมีประสิทธิภาพ 
      

ป้าประสงค์ 
 

 ํ. ผูຌรียนป็นบุคคลหงการรียนรูຌ มีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนสูงขึๅนทุกกลุมสาระการรียนรูຌ 
 ๎. ผูຌรียน฿ชຌภาษาเทย  ภาษาอังกฤษละภาษาตางประทศอืไนโ฿นการสืไอสารเดຌอยางดีมีประสิทธิภาพ 
 ๏. ผูຌรียนเดຌลกปลีไยนรียนรูຌ จัดท าครงงานสนอนวคิดพืไอสาธารณประยชน์รวมกับนักรียน ละ 
          รงรียน฿นครือขาย หรือนานาชาติเดຌอยางมีคุณภาพ 
 ๐. ผูຌรียนน าทคนลยีมา฿ชຌ฿นการรียนรูຌ  ผลิตสรຌางสรรค์ผลงาน฿หมทีไมีประยชน์อยางมีคุณภาพ 
 ๑. ผูຌรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบตอสังคม ป็นพลมืองดี ละคานิยมทีไพึงประสงค์ 
         ด ารงตนตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 
 ๒. ผูຌรียนมีความตระหนักชืไนชม฿นวัฒนธรรม  ขนบธรรมนียม  ประพณีเทย ละความหลากหลาย                    
         ทางวัฒนธรรมประพณีของนานาชาติ 
 ๓. รงรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทียบคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 ๔. รงรียนมีครูละบุคลากรมืออาชีพ มีความชีไยวชาญ฿นการ฿ชຌสืไอ  นวัตกรรม ICT พืไอการรียน 
         การสอน ละการบริหารจัดการ 
 ๕. รงรียนมีการสงสริมละพัฒนากระบวนการวิจัยพืไอพัฒนาการศึกษา 
     ํ์. มีระบบบริหารจัดการ ละการประกันคุณภาพการศึกษาของรงรียนทีไมีประสิทธิภาพ 
 ํํ. น าระบบ ICT มา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ ละจัดท าระบบฐานขຌอมูลเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 
 ํ๎. รงรียนมีหลงรียนรูຌ สืไอทคนลยีนวัตกรรมทีไมีประสิทธิภาพทันสมัย ละมีบรรยากาศทีไอืๅอตอ 
           การรียนรูຌ 
     ํ๏. ผูຌปกครอง  ชุมชน  ละองค์กรภายนอก฿หຌความรวมมือ สนับสนุนการจัดการศึกษาของรงรียน      

ละเดຌรับความพึงพอ฿จ฿นการ฿หຌบริการของรงรียน 
 

 

 

 

 

 

 

อกลักษณ์ของสถานศึกษา  รงรียนสงสริมนิสัยรักการอาน 
 

อัตลักษณ์  สะอาด มารยาทดี มีความป็นเทย 
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๐.  ระบบครงสรຌางการบริหารของสถานศึกษา 

     รงรียนหนองบัวดงวิทยา  บงครงสรຌางกลุมการบริหารป็น  5  กลุม เดຌก กลุมบริหารวิชาการ 
กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทัไวเปละกลุมบริหารกิจการนักรียน  ผูຌบริหาร 
ยึดหลักการบริหารหรือทคนิคการบริหารบบการมีสวนรวม การบริหารดย฿ชຌรงรียนป็นฐาน การ
บริหารดยนຌนหลักธรรมาภิบาล  การบริหารชิงบูรณาการ 
๑.  ขຌอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     ๑.ํ  จ านวนบุคลากร  ํ๕๕  คน บงป็น 
 

บุคลากร ผูຌบริหาร 
ครู

ประจ าการ 

พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจຌาง 

จຌาหนຌาทีไ นักการ/
ภารรง 

ลูกจຌาง
ชัไวคราว 

ปการศึกษา ๎๑๒์ ๐ ํํ๎ ํ๑ ํ๎ ๏๐ ๐ ํ๔ 
 

     ๑.๎  ขຌอมูลดຌานการบริหาร 
      ๑.๎.ํ  ผูຌอ านวยการรงรียน     
                          

       นายชัยรัตน์  จริญสุข 
           

         วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
                                                                      การบริหารการศึกษา 

                                          ด ารงต าหนงทีไรงรียนหนองบัวดงวิทยา 
                                          ตัๅงตวันทีไ ํ๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๎๑๑๔ จนถึงปัจจุบัน 

         ทรศัพท์  ์๔ ๔๏๓๒ ๐๑์๔   
 
       

             ๑.๎.๎  รองผูຌอ านวยการรงรียน ิตามการตงตัๅงี 
       ภาครียนทีไ  ํ 
 

                  นายธนวัฒน์  จันดี 
    ด ารงต าหนง   
    รองผูຌอ านวยการรงรียน กลุมบริหารงบประมาณ 

                         วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
                          การบริหารการศึกษา 

    
 

                       
                                                             นายสุรชัย  บัวจูม 

 ด ารงต าหนง   
 รองผูຌอ านวยการรงรียน กลุมบริหารวิชาการ  

                                           วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.ี 
                                                             การบริหารการศึกษา 
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                  นายกศล  พชรประเพ 

                                                                ด ารงต าหนง   
                                                                รองผูຌอ านวยการรงรียน กลุมบริหารทัไวเป  
                                                                วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
                                                                                  การบริหารการศึกษา 

    
 
 

                                   นางศศิธร  รักษาชนม์ 
  ด ารงต าหนง  
  รองผูຌอ านวยการรงรียน 
       กลุมบริหารกิจการนักรียน 

                                                                 วุฒกิารศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   
                                                                               การบริหารการศึกษา 
     
 
                 นายดาวบาย  พรชัย 

         ครูปฏิบัติหนຌาทีไ   
                                                                 รองผูຌอ านวยการรงรียน กลุมบริหารทัไวเป 
                                                 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)   
                                                                                    สังคมศึกษา 
 

       

 

      ภาครียนทีไ  ๎ 

 

         นายสุรชัย  บัวจูม 

          ด ารงต าหนง   
   รองผูຌอ านวยการรงรียน กลุมบริหารงบประมาณ                                                               

วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.ี 
                                                                                    การบริหารการศึกษา 
 

 

 

         นางศศิธร  รักษาชนม์ 
           ด ารงต าหนง  
           รองผูຌอ านวยการรงรียน  กลุมบริหารวิชาการ 
                                                                วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   
                                                                          การบริหารการศึกษา 
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         นายกศล  พชรประเพ 

                                                              ด ารงต าหนง   
                                                                 รองผูຌอ านวยการรงรียน กลุมบริหารทัไวเป  
                                                                 วุฒกิารศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
                                                                                   การบริหารการศึกษา 
 

    
           

                                                              นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์ 
         ครูปฏิบัติหนຌาทีไ   
                                                                 รองผูຌอ านวยการรงรียน กลุมบริหารงานบุคคล 
                                                         วุฒิการศึกษา  ครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   
                                                                                    คณิตศาสตร์ 
 

 

 

         นายวันชัย  คงสมบูรณ์ 
         ครูรักษาการ฿นต าหนง 
         รองผูຌอ านวยการรงรียน  
                                                                     กลุมบริหารกิจการนักรียน 
         วุฒิการศึกษา  ครศุาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   
                                                                                   สังมศึกษา 
 

 

๑.๏  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษา 

ของบุคลากร 

ตไ ากวา 

ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาท ปริญญาอก รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ํ๕๕ ํํ ํ์ ๑๔ ๒๏ ํ๏ ๐๏ - ํ 

รวมป็นจ านวน ๎ํ ํ๎ํ ๑๒ ํ 
คิดป็นรຌอยละ ํ์.๑๒ ๒์.๔์ ๎๔.ํ๐ ์.๑์ ํ์์ 
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ผนภาพวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

     ๑.๐  จ านวนบุคลากรยกตามกลุมสาระการรียนรูຌละภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวนิคนี ภาระงานสอนฉลีไยของครู ํ คน 

฿นตละสาขาวิชาิชม./สัปดาห์ี 
ํ. ผูຌบริหารการศึกษา ๐ ๑ 

๎. คณิตศาสตร์ ๎๎ ๎๏ 

๏. วิทยาศาสตร์ ๏๐ ๎๎ 

๐. ภาษาเทย ํ๏ ๎๎ 

๑. ภาษาตางประทศ ํ๓ ๎๐ 

๒. สังคมศึกษา ๎๎ ๎๐ 

๓. การงานอาชีพ ๓ ๎์ 

๔. ทคนลยีคอมพิวตอร์ ๓ ๎์ 
๕. สุขศึกษาละพลศึกษา ๔ ๎์ 

ํ์. ศิลปะ ๕ ๎์ 

รวม ํ๐๏  คน 

 
  ครูสอนตรงตามวิชาอก จ านวน ํ๏๑  คน คิดป็นรຌอยละ  ๕๓.ํ๎ 
  ครูสอนตรงตามความถนัด จ านวน  ๐  คน  คิดป็นรຌอยละ  ๎.๔๔ 
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๒.  ขຌอมูลนักรียน 

     จ านวนนักรียนปการศึกษา  ๎๑๒์  รวม  ๎ุ๎๏๓  คน ิขຌอมูล ณ วันทีไ ํ์ พฤศจิกายน ๎๑๒์) 
 

ระดับชัๅนรียน ม.ํ ม.๎ ม.๏ ม.๐ ม.๑ ม.๒ 
รวม

ทัๅงสิๅน 

จ านวนหຌอง ํ๎ ํ์ ํ์ ํ์ ํ์ ๕ ๒ํ 

พศ 
ชาย ํ๓๓ ํ๕๎ ํ๒๕ ํ๐ํ ํ๎๕ ๕๓ ๕์๑ 
หญิง ๎ํ๒ ๎ํ๕ ๎๏๑ ๎๏๎ ๎ํ๑ ๎ํ๑ ํุ๏๏๎ 

รวม ๏๕๏ ๐ํํ ๐์๐ ๏๓๏ ๏๐๐ ๏ํ๎ ๎ุ๎๏๓ 
ฉลีไยตอหຌอง ๏๏:ํ ๐ํ:ํ ๐์:ํ ๏๓:ํ ๏๐:ํ ๏๑:ํ  

 

 จ านวนนักรียนทีไออกกลางคันิปัจจุบันี      ํ๎๔  คน คิดป็นรຌอยละ  ๑.๓๎ 
 จ านวนนักรียนทีไรียนซๅ าชัๅน    ๎  คน  คิดป็นรຌอยละ  ์.์๔๕  
 

 
๓. ขຌอมูลชุมชน อกาสละขຌอจ ากัดของรงรียน 

    สภาพชุมชนรอบบริวณรงรียน มีลักษณะป็นบบชุมชนมือง มีประชากรประมาณ  ๕๏ุ๓ํ์ คน  บริวณ
฿กลຌคียงดยรอบรงรียนจะอยูติดกับตลาดสดทศบาลละสถานีขนสงผูຌดยสาร ทีไวาการอ าภอหนองบัว
ดง  สถานีต ารวจภูธรอ าภอหนองบัวดง  รงรียนชุมชนบຌานหนองบัวดง อาชีพหลักของชุมชน คือ  คຌาขาย  
รับจຌางทัไวเป ขຌาราชการ ละกษตรกร นืไองจากป็นสังคมชุมชนมือง สวน฿หญนับถือศาสนาพุทธ  
ประพณ/ีศิลปวัฒนธรรมทຌองถิไนทีไป็นทีไรูຌจักดยทัไวเปคือ  ประพณีหกระธูป บุญออกพรรษา ,บุญผวด ,
บุญบัๅงเฟ  ละประพณีตาง โ ฿นวันส าคัญทางศาสนา 
    ผูຌปกครองสวน฿หญ  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
    ประกอบอาชีพ   กษตรกรรม,รับจຌาง  รຌอยละ  ๕์   รับราชการ  รຌอยละ  ํ์ 
    นับถือศาสนา     พุทธ  รຌอยละ ๕๑  อืไนโ รຌอยละ  ๑ 
    ฐานะทางศรษฐกิจ/รายเดຌดยฉลีไย ตอครอบครัว ตอป  ๏์ุ์์์  บาท 
    จ านวนคนฉลีไยตอครอบครัว  ๑  คน 
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     อกาสละขຌอจ ากัดของรงรียน 

     ดຌานอกาส  รงรียนตัๅงอยู฿นหลงชุมชน สามารถระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนเดຌดี ชุมชน
มีหลงรียนรูຌทีไหลากหลาย ทัๅงทีไป็นดຌานทคนลยี การบริหารจัดการ ภูมิปัญญาชุมชน ปราชญ์ชุมชน  
องค์กรทຌองถิไนละองค์กรภาครัฐสามารถน ามา฿ชຌ฿นการจัดการรียนรูຌเดຌ ชุมชน฿หຌการยอมรับละสนับสนุน
รงรียนป็นอยางดี 
     ดຌานขຌอจ ากัด  ชุมชนมีหลงอบายมุขละหลงสพติดจ านวนมาก  ยากตอการจัดระบียบ ละดูล
ชวยหลือนักรียนเดຌอยางทัไวถึง เมสามารถควบคุมสืไอทีไเมหมาะสม฿นชุมชนเดຌ สถานภาพทางครอบครัว
สวน฿หญ  บิดามารดาเมเดຌอยูบຌานออกเปท างานตางจังหวัด  หรือหยารຌางกัน บุตรจะอยูกับผูຌปกครองคน฿ด
คนหนึไงหรือผูຌปกครองทีไเม฿ชบิดา-มารดา ชุมชนมีฐานะยากจน 

๔.  ครงสรຌางหลักสูตร  
     รงรียนหนองบัวดงวิทยา  จัดการรียนการสอนตามหลักสูตร  ํ  หลักสูตร คือ หลักสูตรสถานศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ิหลักสูตร฿หมี 
     หลักสูตรสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  พุทธศักราช ๎๑๑ํ ิหลักสูตร฿หมี 
     รงรียนหนองบัวดงวิทยา  จัดการรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช 
๎๑๑ํ กระทรวงศึกษาธิการ รงรียนเดຌจัดท าหลักสูตรรงรียนหนองบัวดงวิทยา พุทธศักราช ๎๑๑๎  
ตามหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช ๎๑๑ํ ละรงรียนเดຌจัดสัดสวนสาระการรียนรูຌ
฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานการรียนรูຌ  สาระมาตรฐาน  ตัวชีๅวัด  ละสัดสวนวลารียน  ดังนีๅ 
   ๔.ํ การจัดสัดสวนวลาตามสาระการรียนรูຌทุกชัๅนป  
          ตารางสดง  วลารยีนของสาระการรียนรูຌ ระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนตຌน  ิม.ํ – ๏ี ละ 
                          ระดับชัๅนมัธยมศึกษาตอนปลาย ิม.๐ – ๒ี 
 

กลุมสาระการรียนรูຌ 
ระดับชัๅน ม. ํ – ๏ ระดับชัๅน ม. ๐ – ๒ 

พืๅนฐาน พิไมติม พืๅนฐาน พิไมติม 

ชัไวมง หนวยกิต ชัไวมง หนวยกิต ชัไวมง หนวยกิต ชัไวมง หนวยกิต 

ภาษาเทย ๏๒์ ๕ 

ลือกรียน
รายวิชากลุม
สาระตาง โ 
อีก ํุ์๔์ 

ชัไวมง 

ลือก
รียนพิไม 
๎๓.์ 

หนวยกิต 

๎๐์ ๒ 

ลือกรียน
รายวิชากลุม
สาระตาง โ 
อีก ๎ุ์์์ 

ชัไวมง 

ลือก
รียนพิไม 
๑์.์ 

หนวยกิต 

คณิตศาสตร์ ๏๒์ ๕ ๎๐์ ๒ 
วิทยาศาสตร์ ๏๒์ ๕ ๏๎์ ๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ๐๔์ ํํ ๏๎์ ๔ 
สุขศึกษาละพลศึกษา ๎๐์ ๒ ํ๎์ ๏ 
ศิลปะ ๎๐์ ๒ ํ๎์ ๏ 
การงานอาชีพละทคนลยี ๎๐์ ๒ ํ๎์ ๏ 
ภาษาตางประทศ ๏๒์ ๕ ๎๐์ ๒ 

รวม ๎ุ๒๐์ ๒๒.์์ ํุ์๔์ ๎๓.์ ํุ๑๒์ ๏๕.์ ๎ุ์์์ ๑์.์ 

กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน 
ํ. กิจกรรมนะนว ํ๎์ ชัไวมง 
๎. กิจกรรมนักรียน ํ๎์ ชัไวมง 
๏. กิจกรรมพืไอสังคมละสาธารณะประยชน์ ํ๎์ ชัไวมง 

รวมกิจกรรม ๏๒์ ชัไวมง 

รวมทัๅงหมด ๏ุ๓๎์ ชัไวมง ๕๏.์ หนวยกิต 
เมนຌอยกวา ๏ุ๑๒์ ชัไวมง 

ละเมนຌอยกวา ๔๕.์ หนวยกิต 
 

- จ านวนชัไวมง ทีไจัด฿หຌนักรียนมัธยมศึกษาตอนตຌน ทากับ  ๏ุ๒์์  ชัไวมง 
- จ านวนชัไวมง ทีไจัด฿หຌนักรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทากับ  ๐ุ๎์์  ชัไวมง  
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- จัดวิชาลือกพิไมติมตามกลุมสาระตาง โ ดย฿หຌอกาสเดຌลือกรียนตามความถนัด ความ
สน฿จ ละหมาะสมกับระดับความรูຌความสามารถของนักรียนอยางหลากหลาย  ผนการรียนรูຌ/จุดนຌน
การพัฒนาผูຌรียนทีไตຌองการนຌนป็นพิศษ คือ การสอนดยนຌนผูຌรียนป็นศูนย์กลาง  มุงจัดการรียนการ
สอนดยยึดหลัก สุ จิ ปุ ลิ  ละการศึกษาทัๅง ๎ ดຌาน ดยวิธีการทีไตกตางกันตามนืๅอหาวิชา สถานการณ์ 
ละระดับการศึกษา ละกระตุຌน฿หຌผูຌรียนสน฿จคຌนควຌาพิไมติม กຌปัญหา รักการท างาน มีสุขภาพกายละ
฿จทีไดี ละป็นคนดีของครอบครัวละสังคม        
 ๔.๎  จ านวนชัไวมงทีไจัด฿หຌรียนตอป  
           ๔.๎.ํ  มัธยมศึกษาตอนตຌน  จ านวนชัไวมงทีไรียนตอป  ทากับ  ํุ๎์์  ชัไวมง 
        ๔.๎.๎  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนชัไวมงทีไรียนตอป  ทากับ  ํุ๐์์  ชัไวมง 
  ๔.๏  จัด฿หຌนักรียนมีชัไวมงศึกษาคຌนควຌาดຌวยตัวองเมนຌอยกวา  ํ  ชัไวมงตอสัปดาห์ 
    ๔.๐  ระบบการรียนรูຌทีไนຌนป็นพิศษ  คือ  นຌนผูຌรียนป็นส าคัญ 
    ๔.๑  สัดสวนระหวางสาระการรียนรูຌระดับชาติ/สากล ตอสาระการรียนรูຌทຌองถิไนทากับ ๓์ ตอ ๏์ 
 ๔.๒  สาระการรียนรูຌทຌองถิไนทีไดน฿นตละกลุมสาระการรียนรูຌ  เดຌก 
           ๔.๒.ํ  ฿นกลุมสาระการรียนรูຌภาษาเทย  เดຌก  วรรณคดี ละวรรณกรรม 
           ๔.๒.๎  ฿นกลุมสาระการรียนรูຌคณิตศาสตร์  เดຌก  ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 ๔.๒.๏  ฿นกลุมสาระการรียนรูຌวิทยาศาสตร์เดຌก  ชีวิตละสิไงวดลຌอม/วิทยาศาสตร์กับพลังงาน 
 ๔.๒.๐  ฿นกลุมสาระการรียนรูຌสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม. เดຌก   ศรษฐศาสตร์ 
 ๔.๒.๑  ฿นกลุมสาระการรียนรูຌสุขศึกษาละพลศึกษา เดຌก  การสรຌางสริมสุขภาพ    

สมรรถภาพ ละการปງองกันรค 
 ๔.๒.๒  ฿นกลุมสาระการรียนรูຌศิลปะ  เดຌก  ทัศนศิลป์ 
 ๔.๒.๓  ฿นกลุมสาระการรียนรูຌการงานอาชีพละทคนลยี   เดຌก  การด ารงชีวิตละ 

ครอบครัว 
           ๔.๒.๔  ฿นกลุมสาระการรียนรูຌภาษาตางประทศ  เดຌก  ภาษาละวัฒนธรรม 
 

๕.  ขຌอมูลงบประมาณ 

    งบประมาณพืไอการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปงบประมาณ  ๎๑๒์ 
 

หลงทีไเดຌรับ จ านวน ิ บาท ี 
- รับจากหนวยงานของรัฐ ๒๓ุ๑๕๓ุํ๏๒.๔์ 
- งินนอกงบประมาณ ๎๒ุ๕์๑ุ๑๑๐.๑๔ 
รวมงบประมาณทัๅงหมดของรงรียน      ๕๐ุ๑์๎ุ๒๕ํ.๏๔ 
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ํ์. ขຌอมูลการ฿ชຌหลงรียนรูຌภาย฿นละภายนอกรงรียน  ปการศึกษา ๎๑๒์ 
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ํํ. ผลการประมินคุณภาพภายนอกรอบทีไผานมา 
      ํํ.ํ  ผลการประมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน รอบรก       

         รงรียนหนองบัวดงวิทยา เดຌรับการประมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบรก  มืไอวันทีไ  ํ๒ – ํ๔   
ดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๎๑๐๒  ดยการประมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประมิน  ๏   ดຌาน คือ    ดຌานผูຌรยีน  
ดຌานครูผูຌสอน  ละ ดຌานผูຌบริหาร  ซึไงสรปุผลการประมินดยภาพรวมตามรายมาตรฐานป็นตารางดังตอเปนีๅ 

มาตรฐาน 

กณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 

ควร
ปรับปรุง พอ฿ชຌ ดี 

 ดຌานผูຌรียน    

มาตรฐานทีไ ํ  ผูຌรียนมีคุณธรรม จริยธรรมละคานิยมทีไพึงประสงค์   / 
มาตรฐานทีไ ๐ ผูຌรียนมีความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ คิดสังคราะห์ 
 มีวิจารณญาณ มีความคิดสรຌางสรรค์ คิดเตรตรองละมีวิสัยทัศน์ 

  / 

มาตรฐานทีไ ๑ ผูຌรียนมีความรูຌละทักษะทีไจ าป็นตามหลักสูตร  /  

มาตรฐานทีไ ๒ ผูຌรียนมีทักษะ฿นการสวงหาความรูຌดຌวยตนอง  
 รักการรียนรูຌ ละพัฒนาตนองอยางตอนืไอง 

 
 

/ 

มาตรฐานทีไ ๕ ผูຌรียนมีทักษะ฿นการท างาน รักการท างาน  สามารถ   
 ท างานรวมกับผูຌอืไนเดຌละมีจตคติทีไดีตออาชีพสุจริต 

  / 

มาตรฐานทีไ ํ์ ผูຌรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายละสุขภาพจิตทีไดี   / 
มาตรฐานทีไ ํ๎ ผูຌรียนมีสุนทรียภาพละลักษณะนิสัยดຌานศิลปะ ดนตรี  
 ละกีฬา 

 
 

/ 

ดຌานครูผูຌสอน    

มาตรฐานทีไ ๎๎ ครูมีความสามารถ฿นการจัดการรียนการสอนอยางมี 
ประสิทธิภาพละนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ 

 
 

/ 

มาตรฐานทีไ ๎๐  ครูมีคุณวุฒิ/ความรูຌ ความสามารถตรงกับงานทีไ
รับผิดชอบละมีครูพียงพอ 

 /  

ดຌานผูຌบริหาร    

มาตรฐานทีไ ํ๏ สถานศึกษามีการจัดองค์กร /ครงสรຌางละการ
บริหารงาน    อยางป็นระบบ  ครบวงจร ฿หຌบรรลุปງาหมายการศึกษา 

 
 

/ 

มาตรฐานทีไ ํ๐ สถานศึกษาสงสริมความสัมพันธ์ละความรวมมือกับ 
ชุมชน฿นการพัฒนาการศึกษา 

 
 

/ 

มาตรฐานทีไ ํ๔ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมละการรียนการสอนดย
นຌนผูຌรียนป็นส าคัญ 

 
 

/ 

มาตรฐานทีไ ๎์ ผูຌบริหารมีภาวะผูຌน าละมีความสามารถ฿นการบริหาร   / 
มาตรฐานทีไ ๎๑ สถานศึกษามีหลักสูตรหมาะสมกับผูຌรียนละทຌองถิไน 
มีสืไอการรียนการสอนทีไอืๅอตอการรียนรูຌ 

 
 

/ 
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          จากตารางสรุปเดຌวา  ดຌานผูຌรียนคุณภาพระดับดี ดຌานครูผูຌสอนคุณภาพระดับดี ดຌานผูຌบริหาร
คุณภาพระดับ  ดี 
  ํํ.ํ.ํ ขຌอสนอนะจากการประมินภายนอกรอบรก 

                     ผลการประมินดຌานผูຌรียน 

                     จุดดน 

              นักรียนมีสมรรถภาพทางกายตามกณฑ์มาตรฐาน  ราริงจม฿สมีมนุษย์สัมพันธ์ทีไดีกับ
ครูพืไอนละบุคคลทัไวเป  รูຌจักดูลสุขภาพละปງองกันตนองเม฿หຌกิดอุบัติภัย  มีความรูຌความขຌา฿จ
กีไยวกับทษของสิไงสพติดละสิไงมอมมา   มีจตคติทีไดีตออาชีพสุจริต  มีวินัยละความรับผิดชอบปฏิบัติ
ตามหลักธรรมบืๅองตຌนทางศาสนา  มีความสามารถ฿นการ฿ชຌภาษาสืไอสารละมีสุนทรียภาพ   
ดຌานศิลปะ  ดนตรีละกีฬา 

                     จุดทีไควรพัฒนา 

               ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนทุกรายวิชา  ความละอียดรอบคอบ฿นการท างาน  ละพัฒนา
งานความซืไอสัตย์สุจริต  ความมีมตตากรุณา   ความคิดริริไมทางดຌานวิชาการ 

                     ขຌอสนอนะ 

    ํี รงรียนควรท าการวิคราะห์ขຌอสอบทุกวิชา  ทุกระดับชัๅนละน าการวิคราะห์มา 
ปรับปรุงคุณภาพ  ขຌอสอบ฿หຌเดຌขຌอสอบป็นมาตรฐาน ละจัดท าป็นคลังขຌอสอบ 

    ๎ี ควรมีวิธีการวัดผลประมินผลทีไหลากหลายยิไงขึๅนกวาดิม 
    ๏ี กระตุຌน฿หຌครูทุกคนจัดสอนซอมสริมกนักรียนทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตไ า 
    ๐ี จัด฿หຌมีการขงขัน ประกวด การท าสิไงประดิษฐ์มีการ฿หຌรางวัลหรือกียรติบัตร 

ส าหรับผลงานทีไมีความประณีต  สวยงาม พืไอกระตุຌน฿หຌนักรียนท างานดຌวยความ
ละอียดรอบคอบมากยิไงขึๅน 

    ๑ี ฿นการท าบบฝຄกหัดขียนรายงานตางโ  ครูควรนຌน฿หຌนักรียนขียนอยางระมัดระวัง  
เมสะกดค าผิดละตรวจทานพืไอ฿หຌน฿จวา  เมมีอะเรผิดพลาด 

    ๒ี ควรจัด฿หຌมีพระมาสอนจริยธรรมทีไรงรียน  ดยมุงนຌน฿หຌครอบคลุมนักรียนทุกคน 
฿นรืไองการมีความพอ฿จ฿นสิไงทีไตนมีอยู  เมอยากเดຌของผูຌอืไน  เมอาของผูຌอืไนมาป็น
ของตน ดຌวยวิธีการเมถูกตຌอง พืไอกຌปัญหารองทຌานักรียนทีไมีสภาพ฿หมหาย พราะ
การกຌปัญหาดຌวยการ฿หຌน ารองทຌาขຌาหຌองรียนดຌวยกใป็นอีกวิธีหนึไงซึไงเมเดຌ
กຌปัญหาทีไตัวนักรียน ครูควรสอนสอดทรก฿นรายวิชาดຌวย พืไอป็นการนຌนยๅ าอยู
สมอ 

    ๓ี ควรมีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติพืไอปลูกฝัง฿หຌนักรียนมีความรูຌวาทุกชีวิตมีคุณคากิด
ความรูຌสึกรักธรรมชาติเมฆาสัตว์ลใกโลน พืไอความสนุก 

    ๔ี กระตุຌนนักรียน฿หຌมีการท าครงงานดຌานวิชาการ฿หຌมากขึๅน 
    ๕ี จัด฿หຌมีสัปดาห์วิชาการพืไอ฿หຌนักรียนสรຌางผลงานดຌานวิชาการ เดຌน าผลงานมาสดง

ละกิดความภูมิ฿จ อันจะป็นการสรຌางรงบันดาล฿จ฿หຌนักรียนเดຌพัฒนางาน฿หຌดี
ยิไงโ ขึๅน 
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                     ผลการประมินดຌานครูผูຌสอน 

                     จุดดน 

              ครูรูຌปງาหมายของหลักสูตรละปງาหมายการจัดการศึกษา  มีความรูຌความสามารถ฿นการ
พัฒนาหลักสูตร  จัดท าผนละกระบวนการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญนืไองจากมีการพัฒนาครู
อยางตอนืไอง 
                     จุดทีไควรพัฒนา 

               การขาดคลนอัตราก าลัง฿นขัๅนวิกฤติ 
           ดຌานครูผูຌสอน 

      ํี ฿นขัๅนตຌนควรกຌปัญหาขาดคลนครู ดยขอความรวมมือกับชุมชน จัดหาครูอัตราจຌาง
ดยรใว 

      ๎ี หนวยงานทีไกีไยวขຌองควรขຌามาดูลชวยหลืออยางจริงจัง  ดยการจัดหาครู มา
ประจ าการ฿หຌพียงพอดยรใว 

              ผลการประมินดຌานผูຌบริหาร 

                      จุดดน 

                 มีการสงสริมการท างานป็นทีม  การปฏิบัติตามผนการจัดองค์กร   ครงสรຌางการ
บริหารชัดจน  ผูຌบริหารละครูสรຌางความสัมพันธ์ทีไดีกับชุมชน฿นการรวมกันจั ดการศึกษา มีการ
ประชาสัมพันธ์พืไอสรຌางความขຌา฿จ฿หຌบุคลากร฿นรงรียนละชุมชนหในความส าคัญ฿นการจัดการศึกษา
รวมกันละเดຌประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรงรียนตอชุมชนอยางสมไ าสมอดยการจัดท าอกสาร
ประชาสัมพันธ์สงถึงผูຌปกครอง  สงขาวสารออกอากาศทางสถานีวิทยุ  อสมท.  ํ์๎  ละสียงตามสายมี
การจัดกิจกรรมพืไอสงสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักรียน  การจัดกิจกรรมการรียนการสอน฿หຌนักรียน
เดຌรับการพัฒนาสุนทรียภาพทัๅงทางดຌานศิลปะ ดนตรีละกีฬาอยางครบถຌวน สงสริมความป็น
ประชาธิปเตย การท างานรวมกับผูຌอืไนละมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน  ผูຌบริหารมีวิสัยทัศน์฿นการจัด
การศึกษา฿หຌทันตอความปลีไยนปลง  มีความป็นผูຌน ามีมนุษย์สัมพันธ์ละป็นทีไยอมรับของผูຌทีไกีไยวขຌอง
ละมีความป็นประชาธิปเตย  รงรียนมีหลักสูตรละนืๅอหาสาระหลักสูตรทีไหมาะสม  สอดคลຌองกับ
ความตຌองการของทຌองถิไน 

                     จุดทีไควรพัฒนา  

             จัดกิจกรรมการรียนการสอนทีไกระตุຌน฿หຌผูຌรียนรูຌจักศึกษาหาความรูຌสวงหาค าตอบละ
สรຌางองค์ความรูຌดຌวยตนอง  การนทศติดตามผลปรียบทียบกับปງาหมายอยางตอนืไองละการน าขຌอมูล
ละผลการประมินเป฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จปรับปรุงงาน 

           ดຌานผูຌบริหาร 

      ํี พิไมการจัดกิจกรรมหຌองสมุด฿หຌมากขึๅน ชน การขงขันตอบปัญหาหຌองสมุดประจ า
สัปดาห์ละมีการมอบรางวัลกผูຌชนะดຌวย 

      ๎ี คัดลือกหนังสือทีไกาละลຌาสมัย  เมนาสน฿จออกลຌวจัดหาหนังสือ฿หมทีไทันสมัย
นาสน฿จหมาะสมกับวัยของนักรียน฿หຌพียงพอ 
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      ๏ี จัด฿หຌมีมุมสดงนิทรรศการ  นะน าหนังสือทีไนาสน฿จประจ าสัปดาห์ 
      ๐ี ฿นกิจกรรมการรียนการสอน฿นชัๅนรียนครูควรตัๅงประดในปัญหาทีไจะน ามาสูการ

คຌนควຌาหาค าตอบลຌว฿หຌนักรียนชวยกันคຌนควຌาลຌวน าสนอ฿หຌป็นประจ าสมไ าสมอ 
      ๑ี จัด฿หຌมีมุมหนังสือดยการ฿หຌนักรียนชวยกันจัดมุม฿ดมุมหนึไงของหຌองรียนทีไมีความ

หมาะสม฿หຌสวยงาม ละขอยืมหนังสือจากหຌองสมุดมาวางเวຌพืไอ฿หຌนักรียนเดຌหยิบ
อานอยางสะดวกละ฿หຌหมุนวียนปลีไยนหนังสือทุกสัปดาห์ 

      ๒ี การนิทศภาย฿น  ควร฿หຌมีการนิทศดยผูຌบริหาร  นอกหนือจากการนิทศดยครู 
      ๓ี การน าผลการประมินเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงงาน  ควรก าหนดขัๅนตอน฿หຌชัดจนละ

ป็นระบบ ดยก าหนดป็นระบียบการท าครงการตอนืไองวาจะน าผลการประมิน
ขຌอทีไป็นปัญหา อุปสรรคของครงการดิมเป฿ชຌป็นหลัก 

          ํํ.ํ.๎  การน าผลการประมินคุณภาพภายนอกรอบรกเป฿ชຌ 
                 จากผลการประมินตามมาตรฐานทีไ ๑ ทีไพบวา ผูຌรียนมีความรูຌละทักษะทีไจ าป็นตาม

หลักสูตร มีคุณภาพอยู฿นระดับพอ฿ชຌนัๅน  รงรียนเดຌมีการด านินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของ
ผูຌรียน ดยจัดมีครงการพิไมประสิทธิภาพศักยภาพของผูຌรียน ชน การจัดสอนซอมสริม การติวขຌอสอบ 
พืไอตรียมตัวสอบ฿นระดับชาติ ฿หຌกับนักรียนทุกคน   มีครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ละมีการ
กระตุຌน฿หຌผูຌรียนขຌารวมการประกวดขงขันทักษะทางวิชาการ พืไอสงสริมการรียนรูຌ 

                 จากผลการประมินตามมาตรฐานทีไ  ๎๐  ทีไพบวา ครูมีคุณวุฒิ/ความรูຌ ความสามารถ
ตรงกับงานทีไรับผิดชอบละมีครูพียงพอ มีคุณภาพอยู฿นระดับพอ฿ชຌนัๅน  รงรียนเดຌประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัๅนพืๅนฐานรวมกับคณะครู฿นรงรียนวิคราะห์หาสาหตุ  ท า฿หຌทราบวา ครูขาดคลนป็น
จ านวนมาก มีผลตอการจัดการรียนการสอน ดຌวยหตุนีๅรงรียนจึงมีการจัดจຌางครูจຌาง฿นสาขาทีไขาดคลน 
พืไอ฿หຌพียงพอตอการจัดการรียนการสอน ดย฿ชຌงบประมาณของรงรียน ละมีการจຌงอัตราขาดคลน
ครูเปยัง สพฐ. พืไอขออัตราบรรจุครู฿หม 
 

      ํํ.๎ ผลการประมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน รอบสอง 
        รงรียนหนองบัวดงวิทยา  เดຌรับการประมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง  มืไอวันทีไ  ํ๏ – ํ๐ุํ๓  

ดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๎๑๐๕  ดยการประมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประมิน  ๏   ดຌาน คือ  ดຌานผูຌรียน  ดຌาน
ครู ละดຌานผูຌบริหาร  ซึไงสรุปผลการประมินดยภาพรวมตามรายมาตรฐานป็นตารางดังตอเปนีๅ 

การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน : 
มัธยมศึกษา 

ผลประมิน 

อิงกณฑ์ 

ผลประมิน 

อิงสถานศึกษา คา 

ฉลีไย 

ผลการรับรอง
มาตรฐาน
คุณภาพ คาฉลีไย 

ระดับ
คุณภาพ 

คาฉลีไย 
ระดับ

คุณภาพ 
ดຌานผูຌรียน       

มาตรฐานทีไ ํ  ผูຌรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมละคานิยมทีไพึงประสงค์ 

๏.๑ํ ดีมาก ๐ ดีมาก ๏.๓๒ เดຌ 

มาตรฐานทีไ ๎  ผูຌรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายละสุขภาพจิตทีไดี 

๏.๑๒ ดีมาก ๐ ดีมาก ๏.๓๔ เดຌ 

มาตรฐานทีไ ๏  ผูຌรียนทีสุนทรียภาพละ 
ลักษณะนิสัยดຌานศิลปะ ดนตรี ละกีฬา 

๏.ํ๎ ดี ๐ ดีมาก ๏.๑๒ เดຌ 
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การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน : 
มัธยมศึกษา 

ผลประมิน 

อิงกณฑ์ 

ผลประมิน 

อิงสถานศึกษา คา 

ฉลีไย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาฉลีไย 
ระดับ

คุณภาพ 
คาฉลีไย 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานทีไ ๐ ผูຌรียนมีความสามารถ฿น
การคิดวิคราะห์ คิดสังคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรຌางสรรค์ คิด
เตรตรองละมีวิสัยทัศน์ 

๏.๎๎ ดี ๐ ดีมาก ๏.๒ํ เดຌ 

มาตรฐานทีไ ๑ ผูຌรียนมีความรูຌละ
ทักษะทีไจ าป็นตามหลักสูตร 

๎.๒๏ พอ฿ชຌ ๎ พอ฿ชຌ ๎.๏๎ เมเดຌ 

มาตรฐานทีไ ๒ ผูຌรียนมีทักษะ฿นการ
สวงหาความรูຌดຌวยตนอง  รักการ
รียนรูຌ ละพัฒนาตนองอยางตอนืไอง 

๏.๎๓ ดี ๐ ดีมาก ๏.๒๏ เดຌ 

มาตรฐานทีไ ๓ ผูຌรียนมีทักษะ฿นการ
ท างาน รักการท างาน  สามารถ   
ท างานรวมกับผูຌอืไนเดຌละมีจตคติทีไดี
ตออาชีพสุจริต 

๏.๒์ ดีมาก ๐ ดีมาก ๏.๔์ เดຌ 

ดຌานคร ู       

มาตรฐานทีไ ๔  ครูมีคุณวุฒิ/ความรูຌ 
ความสามารถตรงกับงานทีไรับผิดชอบ
ละมีครูพียงพอ 

๏.๒์ ดีมาก ๐ ดีมาก ๏.๔์ เดຌ 

มาตรฐานทีไ ๕ ครูมีความสามารถ฿นการ
จัดการรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพละนຌนผูຌรียนป็น
ส าคัญ 

๏.์๒ ดี ๐ ดีมาก ๏.๑๏ เดຌ 

ดຌานผูຌบริหาร       

มาตรฐานทีไ ํ์ ผูຌบริหารมีภาวะผูຌน า
ละมีความสามารถ฿นการบริหาร 

๏.๒๏ ดีมาก ๐ ดีมาก ๏.๔ํ เดຌ 

มาตรฐานทีไ ํํ สถานศึกษามีการจัด
องค์กร /ครงสรຌางละการบริหารงาน    
อยางป็นระบบ  ครบวงจร ฿หຌบรรลุ
ปງาหมายการศึกษา 

๐.์์ ดีมาก ๐ ดีมาก ๐.์์ เดຌ 

มาตรฐานทีไ ํ๎ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมละการรียนการสอนดยนຌน
ผูຌรียนป็นส าคัญ 

 

๏.๑๔ ดีมาก ๐ ดีมาก ๏.๓๕ เดຌ 
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การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน : 
มัธยมศึกษา 

ผลประมิน 

อิงกณฑ์ 

ผลประมิน 

อิงสถานศึกษา คา 

ฉลีไย 

ผลการ
รับรอง

มาตรฐาน
คุณภาพ 

คาฉลีไย 
ระดับ

คุณภาพ 
คาฉลีไย 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานทีไ ํ๏ สถานศึกษามีหลักสูตร
หมาะสมกับผูຌรียนละทຌองถิไน 

มีสืไอการรียนการสอนทีไอืๅอตอการ
รียนรูຌ 

๏.๒์ ดีมาก ๐ ดีมาก ๏.๔์ เดຌ 

มาตรฐานทีไ ํ๐ สถานศึกษาสงสริม
ความสัมพันธ์ละความรวมมือกับชุมชน
฿นการพัฒนาการศึกษา 

๏.๒์ ดีมาก ๐ ดีมาก ๏.๔์ เดຌ 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา฿นภาพรวมเดຌมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.    เดຌ      เมเดຌ 
 

          ํํ.๎.ํ ขຌอสนอนะจากการประมินภายนอกรอบสอง                                                           
ขຌอสนอนะพืไอพัฒนาสถานศึกษา                   

 ควรพิจารณาผูຌรียน฿นรืไองความรูຌ ละทักษะทีไจ าป็นตามหลักสูตร ิมาตรฐานทีไ ๑ี                                 
นวัตกรรมหรือการปฏิบัติทีไป็นลิศของสถานศึกษา ิถຌามีี 

                       รงรียนหนองบัวดงวิทยา เดຌรับกียรตบิัตรจากนายกรัฐมนตร ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มืไอ
วันทีไ ํ๒ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๐๕ ป็นรงรียนตຌนบบ฿นครงการ ํ อ าภอ ํ รงรียน฿นฝันของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
                      ทิศทางการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานของสถานศึกษา฿นอนาคต 

             ํ.  มุงพัฒนาความรูຌละทักษะ฿นชิงวิชาการ ดຌานผูຌรียนป็นส าคัญ                                                
๎.  รักษาระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทีไมีคุณภาพระดับดีมาก  ํ๏  มาตรฐาน ดย  
฿ชຌวงจรคุณภาพตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดຌวยระบบ  หลักกณฑ์ ละวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

          ํํ.๎.๎  การน าผลการประมินคุณภาพภายนอกรอบสองเป฿ชຌ 
                 จากผลการประมินตามมาตรฐานทีไ  ๑  ทีไพบวา ผูຌรียนมีความรูຌละทักษะทีไจ าป็นตาม

หลักสูตร มีผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพเมเดຌนัๅน  รงรียนเดຌประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัๅนพืๅนฐานรวมกับคณะครู฿นรงรียนวิคราะห์หาสาหตุท า฿หຌทราบวา  ผูຌรียนบางสวนเมตัๅง฿จรียน  
เมอยากรียน อานหนังสือเมออก ขียนหนังสือเมเดຌ  ดຌวยหตุนีๅรงรียนจึงวางผนจัดท าครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของผูຌรียน ดยจัดมีพิไมประสิทธิภาพศักยภาพของผูຌรียน ชน การจัดสอนซอม
สริม   การติวขຌอสอบพืไอตรียมตัวสอบ฿นระดับชาติ ฿หຌกับนักรียนทุกคน  ละมีการกระตุຌน฿หຌผูຌรียนขຌา
รวมการประกวดขงขันทักษะทางวิชาการควบคูเปกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
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      ํํ.๏  ผลการประมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน รอบสาม 
                 รงรียนหนองบัวดงวิทยา  เดຌรับการประมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  มืไอวันทีไ   
ํํ – ํ๏  ดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๎๑๑๐  ซึไงสรุปผลการประมินดยภาพรวมตามรายมาตรฐานป็น
ตารางจ านกตามกลุมตัวบงชีๅ ดังตอเปนีๅ 
      ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

ิมัธยมศกึษาี 
นๅ าหนัก 

ิคะนนี 
คะนน 

ทีไเดຌ 
ระดับ 

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชีๅพืๅนฐาน    

ตัวบงชีๅทีไ ํ ผูຌรียนมีสุขภาพกายละสุขภาพจิตทีไดี ํ์.์์ ๕.๒๐ ดีมาก 
ตัวบงชีๅทีไ ๎ ผูຌรียนมีคุณธรรม จริยธรรมละคานิยมทีไพึงประสงค์ ํ์.์์ ๕.๎๑ ดีมาก 
ตัวบงชีๅทีไ ๏ ผูຌรียนมีความ฿ฝຆรูຌ ละรียนรูຌอยางตอนืไอง ํ์.์์ ๔.๕๎ ดี 
ตัวบงชีๅทีไ ๐ ผูຌรียนคิดป็น ท าป็น  ํ์.์์ ๔.๑์ ดี 
ตัวบงชีๅทีไ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของผูຌรียน ๎์.์์ ๔.๕๒ พอ฿ชຌ 
ตัวบงชีๅทีไ ๒ ประสิทธิผลของการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียน 
               ป็นส าคัญ 

ํ์.์์ ๔.์์ ดี 

ตัวบงชีๅทีไ ๓ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการละการพัฒนา 
               สถานศึกษา 

๑.์์ ๐.๏์ ดี 

ตัวบงชีๅทีไ ๔ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภาย฿นดยสถานศึกษา          
               ละตຌนสังกัด 

๑.์์ ๏.๏ํ พอ฿ชຌ 

กลุมตัวบงชีๅอัตลักษณ์       
ตัวบงชีๅทีไ ๕ ผลการพัฒนา฿หຌบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ละ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตัๅงสถานศึกษา 

๑.์์ ๑.์์ ดีมาก 

ตัวบงชีๅทีไ ํ์ ผลการพัฒนาตามจุดนຌนละจุดดนทีไสงผลสะทຌอน 
                 ป็นอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑.์์ ๑.์์ ดีมาก 

กลุมตัวบงชีๅมาตรการสงสริม       
ตัวบงชีๅทีไ ํํ ผลการด านินงานครงการพิศษพืไอสงสริมบทบาท 
                 ของสถานศึกษา 

๑.์์ ๑.์์ ดีมาก 

ตัวบงชีๅทีไ ํ๎ ผลการสงสริมพัฒนาสถานศึกษาพืไอยกระดับมาตรฐาน               
                รักษามาตรฐาน ละพัฒนาสูความป็นลิศ ทีไสอดคลຌอง   

กับนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๑.์์ ๑.์์ ดีมาก 

คะนนรวม ํ์์.์์ ๔์.๔๔ ดี 
สถานศึกษามีผลคะนนรวมทุกตัวบงชีๅ ตัๅงต ๔์ คะนนขึๅนเป                                 ฿ช   เม฿ช 
สถานศึกษามีตัวบงชีๅทีไเดຌระดับดีขึๅนเป ํ์ ตัวบงชีๅ จากทัๅงหมด ํ๎ ตัวบงชีๅ                    ฿ช   เม฿ช 
สถานศึกษาเมมีตัวบงชีๅ฿ดทีไมีระดับคุณภาพตຌองปรับปรุง หรือ ตຌองปรับปรุงรงดวน         ฿ช    เม฿ช 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของสถานศึกษา฿นภาพรวม 

 สมควรรบัรองมาตรฐานการศึกษา      เมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ํ๕ 

 

 
 

           ํํ.๏.ํ ขຌอสนอนะพืไอพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวา
ดຌวยระบบ  หลักกณฑ์ ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๏ 

      มาตรฐานดຌานผลการจัดการศึกษา 

  ํี ผูຌรียนควรเดຌรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการรียนดຌวยวิธีการทีไตางกันตามศักยภาพ
การรียนรูຌ นຌนการพัฒนาผูຌรียนฉพาะราย/ฉพาะกลุมตามตัวชีๅวัด/จุดประสงค์ทีไเมผานการประมิน  

  ๎ี ผูຌรียนควรเดຌรับการพัฒนาการคิดป็น ท าป็น การ฿ฝຆรูຌ การรียนรูຌอยางตอนืไอง ดย
ผานกิจกรรมพัฒนาทีไรงรียนก าหนด ซึไงตຌองมีการก ากับติดตามการประมินพัฒนาการผูຌรียนป็น
รายบุคคล฿หຌมีความตอนืไอง มีการกຌปัญหาผูຌรียนป็นรายบุคคลอยางจริงจัง  

      มาตรฐานดຌานการบริหารจัดการศึกษา 

  รงรียนพัฒนาระบบการจัดการรียนการสอนดยนຌนการพัฒนาหลักสูตร การบริหาร
วลารียน฿หຌผูຌรียนเดຌรียนรูຌอยางตใมประสิทธิภาพ ชน การจัดคาบรียนตอนืไองพืไอ฿หຌครูจัดกระบวนการ
รียนรูຌเดຌตามผนการจัดการรียนการสอน ละผูຌรียนเดຌรียนรูຌครบกระบวนการ  

      มาตรฐานดຌานการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ 

  ํี รงรียนควรก ากับติดตามการจัดกิจกรรมการรียนรูຌของครู มีขຌอมูลดຌานการสอนของครู
รายบุคคลพืไอพัฒนาครูเดຌตใมประสิทธิภาพ 

  ๎ี รงรียนควรพัฒนาระบบละวิธีการประมินครงการ฿หຌนาชืไอถือ ประมินจากการ
ปฏิบัติงานละผลการพัฒนาตามปງาหมายตละครงการพืไอ฿หຌมีขຌอมูลส าหรับการพัฒนาทีไตอนืไอง 

      มาตรฐานดຌานการประกันคุณภาพภาย฿น 

             รงรียนควรรงพัฒนาความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับระบบ หลักกณฑ์ ละวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๎๑๑๏  ละด านินงาน฿หຌถูกตຌอง ดยฉพาะอยางยิไงการจัดท าผนพัฒนา฿หຌ
ครบถຌวนตามมาตรฐาน การจัดระบบสารสนทศ฿หຌครอบคลุมทุกมาตรฐาน ละการประมินคุณภาพภาย฿น
ของสถานศึกษาทีไ฿ชຌขຌอมูลจากการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษาละจากผลการประมินตามสารสนทศ
รายมาตรฐาน 

 

ํ๎. ขຌอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการรียนระดับสถานศึกษา 

      รຌอยละของนักรียนทีไมีกรดฉลีไยผลสัมฤทธิ์ทางการรียนตละรายวิชา฿นระดับ ๏ ขึๅนเป 

ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ  ํ – ๒  ปการศึกษา ๎๑๒์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๎์ 

 

 
 

 ํ๏. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน  (O-NET) 

 ํี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน  (O-NET)  ประจ าปการศึกษา  ๎๑๒์ 
     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน  ิO-NET) ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๏ 
 

คะนนฉลีไยตละระดับ ภาษาเทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
รงรียน ๐๓.๓๑ ๎๐.๏์ ๏๎.ํ๓ ๎๕.ํ๏ 
จังหวัด ๐๑.ํ์ ๎๏.ํํ ๏์.๐๕ ๎๔.์๒ 

สังกัด สพฐ. ทัๅงหมด ๐๔.๓๓ ๎๒.๑๑ ๏๎.๐๓ ๏์.ํ๐ 
ประทศ ๐๔.๎๕ ๎๒.๏์ ๏๎.๎๔ ๏์.๐๑ 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
หมายหตุ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน ิO-NET)  ระดับชัๅนมัธยมศึกษา 

ปทีไ ๏ พบวาคะนนฉลีไย฿นทุกรายวิชาของนักรียนสูงกวาคะนนฉลีไยของจังหวัด  ตทุกรายวิชามี
คะนนฉลีไยตไ ากวาระดับสังกัด สพฐ. ทัๅงหมด ละตไ ากวาคะนนฉลีไยระดับประทศ 
 
 
 
 
 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๎ํ 

 

 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน  ิO-NET) ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ  ๒ 
 

คะนนฉลีไยตละระดับ ภาษาเทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
รงรียน ๐๔.ํ๐ ํ๕.์์ ๎๔.๒๐ ๏๎.๎๎ ๎ํ.๐๏ 
จังหวัด ๐๐.๐๔ ๎์.์๒ ๎๒.๕๒ ๏ํ.๔๑ ๎๎.๔๔ 

สังกัด สพฐ. ทัๅงหมด ๑์.์๓ ๎๐.๒๐ ๎๕.๐๔ ๏๐.๕๒ ๎๓.๕ํ 
ประทศ ๐๕.๎๑ ๎๐.๑๏ ๎๕.๏๓ ๏๐.๓์ ๎๔.๏ํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
หมายหตุ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน ิO-NET)  ระดับชัๅนมัธยมศึกษา 

ปทีไ ๒ พบวาคะนนฉลีไย฿นรายวิชาภาษาเทย วิทยาศาสตร์ละสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรมของ
นักรียนสูงกวาคะนนฉลีไยของจังหวัด  ตคะนนฉลีไย฿นทุกรายวิชาตไ ากวาระดับสังกัด สพฐ. ทัๅงหมด 
ละตไ ากวาคะนนฉลีไยระดับประทศ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๎๎ 

 

 
 

 ๎. ปรียบทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน (O-NET)   
ปการศึกษา ๎๑๑๕ – ๎๑๒์ 
              ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ  ๏ 
 

รายวิชา คะนนฉลีไย ปการศึกษา ๎๑๑๕ คะนนฉลีไย ปการศึกษา ๎๑๒์ 
ภาษาเทย ๐๐.๕๓ ๐๓.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๎๔.๕๑ ๎๐.๏์ 
วิทยาศาสตร์ ๏๎.๓๔ ๏๎.ํ๓ 
สังคมศึกษาฯ ๐๒.๎์  
ภาษาอังกฤษ ๎๔.๎๐ ๎๕.ํ๏ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๎๏ 

 

 
 

              ระดับชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ  ๒ 
 

รายวิชา คะนนฉลีไย ปการศึกษา ๎๑๑๕ คะนนฉลีไย ปการศึกษา ๎๑๒์ 
ภาษาเทย ๑๎.๒๑ ๐๔.ํ๐ 
คณิตศาสตร์ ๎ํ.๕๏ ํ๕.์์ 
วิทยาศาสตร์ ๏๎.๎๔ ๎๔.๒๐ 
สังคมศึกษาฯ ๏๑.๑๒ ๏๎.๎๎ 
ภาษาอังกฤษ ๎๏.๏๐ ๎ํ.๐๏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ํ๐.  ผลการประมินกิจกรรมพัฒนาผูຌรียน  ปการศึกษา  ๎๑๒์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๎๐ 

 

 
 

ํ๑. ผลงานดีดน฿นรอบปทีไผานมา 

 ํ๑.ํ รางวัลระดับสถานศึกษา 
 
 

 
 

 
 

รางวัลหຌองสมุดดีดน ประจ าป ๎๑๒์ จากสมาคมหຌองสมุดหงประทศเทย 
฿นพระบรมราชูปถัมภ์สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๎๑ 

 

 
 

     
รางวัล สถานศึกษาพอพียงทีไมีผลการปฏิบัติทีไป็นลิศ 

ิครงการรงรียนธนาคารหนองบัวดงวิทยาี 
ระดับประทศ ประจ าป  ๎๑๒์ ศูนย์สถานศึกษาพอพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

 

 
 
 
 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๎๒ 

 

 
 

รงรียนหนองบัวดงวิทยาเดຌรับกียรติบัตร หนวยงานทีไ฿หຌการสนับสนุนงานดຌานดใกละยาวชน 
ประจ าป  ๎๑๒์  นืไอง฿นวันยาวชนหงชาติ จังหวัดชัยภมูิ ดยนายเมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ิปลัด พม.ี ป็นผูຌมอบ ละนายศิวัช หงนหงษ์ นักรียนชัๅน
มัธยมศึกษาปทีไ ๑ เดຌรับกียรติบัตรยาวชนตัวอยางดຌานการชวยหลือสังคม มืไอวันทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๎๓ 

 

 
 

รางวัลรองชนะลิศ  อันดับ ๎ ประภทการประชันการตีกลอง ิDrum Dualี ฿นการประกวดวงยธวาทิต 
ชิงชมป์ภาคตะวันออกฉียงหนือ ประจ าป ๎๑๒ํ  จากกรมพลศึกษา 

 
 

 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๎๔ 

 

 
 

ํ๑.ํ รางวัลระดับสถานศึกษา ิตอี 
 

ทีไ ระดับรางวัล/ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

ํ รางวัลหຌองสมุดดีดน  ประจ าป  ๎๑๒์ สมาคมหຌองสมุดหงประทศเทย ฿น
พระบรมราชูปถัมภ์สมดใจพระทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๎ รางวัล สถานศึกษาพอพียงทีไมีผลการปฏิบัติทีไป็นลิศ 
ิครงการรงรียนธนาคารหนองบัวดงวิทยาี  
ระดับประทศ ประจ าป  ๎๑๒์ 

ศูนย์สถานศึกษาพอพียง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

๏ รางวัลรองชนะลิศ  อันดับ ๎ รุนอายุ ํ๔ ป  การขงขัน
ฟุตบอลยาวชนละประชาชน ชิงชนะลิศหงประทศเทย ครัๅง
ทีไ ํ๐ ประจ าป  ๎๑๒ํ 

กรมพลศึกษา 

๐ รางวัลรองชนะลิศ  อันดับ ๎ ประภทการประชันการตีกลอง 
ิDrum Dualี ฿นการประกวดวงยธวาทิตชิงชมป์ 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ประจ าป ๎๑๒ํ  

กรมพลศึกษา 

๑ รางวัลรองชนะลิศ  อันดับ ํ การประกวดการสดงทาง
วิทยาศาสตร์  ิ Science Show ี นักรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตຌน ประจ าป  ๎๑๒์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์พืไอการศึกษา
นครราชสีมา 

๒ รงรียนเดຌรับการคัดลือกขຌาชิงชนะลิศ ผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์
สิไงวดลຌอมสูนวัตกรรม Thailand ๐.์ ประจ าป ๎๑๒์ 

กรมสงสริมสิไงวดลຌอม 

๓ รงรียนเดຌรับยกยองป็นรงรียนปลอดบุหรีไตຌนบบทีไป็นหลง
รียนรูຌของจังหวัดชัยภูมิ  ประจ าปการศึกษา ๎๑๒์ 

มูลนิธิรณรงค์พืไอการเมสูบบุหรีไ 

๔ กรมนักศึกษาวิชาทหาร รงรียนหนองบัวดงวิทยา รับรางวัล
รองชนะลิศอันดับ ํ กองรຌอย วิไงสวนสนาม  ประจ าป ๎๑๒์ 

กองทัพภาคทีไ ๎ 

๕ ผานรอบคัดลือกการขงขันจรวดขวดนๅ า ระดับประทศ ครัๅงทีไ 
ํ๒ รอบชิงชนะลิศ การขงขันระดับประทศ  ป ๎๑๒์ 

สถาบันสงสริมการสอนวิทยาศาสตร์
ละทคนลยี 

ํ์ รงรียนหนองบัวดงวิทยา รวมกับอ าภอหนองบัวดง เดຌรับ
รางวัลชนะลิศการประกวดสุดยอดมืองชัยภูมิ ประจ าป  ๎๑๒ํ 

จังหวัดชัยภูมิ 

ํํ รงรียนเดຌรับการประมินละคัดลือก฿หຌป็น รงรียนสงสริม
นิสัยรักการอานละพัฒนาหຌองสมุด ิรงรียนขนาด฿หญี ตาม
ครงการสงสริมนิสัยรักการอานละพัฒนาหຌองสมุด  

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต ๏์ 

ํ๎ รางวัลชนะลิศ ครงงานประวัติศาสตร์ ระดับชัๅนมัธยมศึกษา
ตอนตຌน ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา  

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต ๏์ 

ํ๏ รงรียนเดຌรับผลการขงขันอันดับทีไ ๎ กีฬานักรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ ิกีฬาซนหุบขาี ประจ าป ๎๑๒์ 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา
มัธยมศึกษา ขต ๏์ 
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 ํ๑.ํ รางวัลระดับสถานศึกษา ิตอี 
 

ทีไ ระดับรางวัล/ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

ํ๐ รางวัลถຌวยชนะลิศคะนนรวมกรีฑาชาย ุ รางวัลถຌวยชนะลิศ 
คะนนรวมกรีฑาหญิง ุ การขงขันกรีฑา กีฬานักรียน 
นักศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครัๅงทีไ ๏๕ ประจ าป ๎๑๒์ คัดลือก
ตัวทนจังหวัดชัยภูมิ เปขงขัน ระดับภาค ณ จังหวัดบุรีรัมย์   

การทองทีไยวละกีฬาจังหวัดชัยภูมิ 

ํ๑ วงยธวาทิตรงรียนหนองบัวดงวิทยา เดຌขຌารวมการสัมมนา
นวทางการพัฒนาวงยธวาทิต  ละการประกวดวงยธวาทิต 
ชิงชมป์ภาคตะวันออกฉียงหนือ ประจ าป ๎๑๒์  
ประภทการดินพาหรดละประภทประชันการตีกลอง  

กรมพลศึกษา 

ํ๒ รงรียน เดຌรับผลการขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักรียน  
ครัๅงทีไ ๒๓ ผลการขงขันระดับขตพืๅนทีไการศึกษา เดຌรับรางวัล
ชนะลิศ ๏๎ หรียญทอง  ผลการขงขันระดับภาค เดຌรับรางวัล 
๎์ หรียญทอง  ๕ หรียญงิน  ๎ หรียญทองดง ผลการ
ขงขันระดับชาติ เดຌรับรางวัล ๏ หรียญทอง ํ หรียญทองดง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐ.ี 

ํ๓ รางวัล MOE AWARDS ระดับ ดี สาขาปງองกันละกຌเขปัญหา
ยาสพติด฿นสถานศึกษา ประภทสถานศึกษา  
ประจ าปการศึกษา ๎๑๑๕  

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ํ๑.๎ รางวัลระดับผูຌบริหารละบุคลกรภาย฿นสถานศึกษา 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

ํ นายชัยรัตน์  จริญสุข 
ผูຌอ านวยการรงรียน 

รางวัล MOE AWARDS ระดับ ดี สาขาปງองกันละ
กຌเขปัญหายาสพติด฿นสถานศึกษา ประภทบุคคล 
ประจ าปการศึกษา ๎๑๑๕  

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลผลการปฏิบัติทีไป็นลิศระดับประทศ 
ประจ าป พ.ศ.๎๑๒์ 

ศูนย์สถานศึกษา
พอพียง 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
เดຌรับคัดลือกป็นขຌาราชการพลรือนดีดน จังหวัด
ชัยภูมิ ประจ าป พ.ศ.๎๑๒์ 

จังหวัดชัยภูมิ 

รางวัลชิดชูกียรติ ผูຌขับคลืไอนสถานศึกษาบบอยาง
การจัดกระบวนการการรียนการสอนละการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง เดຌรับรางวัลสถานศึกษาพอพียงทีไมีผลการ
ปฏิบัติป็นลิศ ประจ าป  ๎๑๒์                      

สพม. ขต ๏์ 

เดຌรับการประมินละคัดลือก฿หຌป็น ผูຌบริหาร
สงสริมนิสัยรักการอาน ตามครงการสงสริมนิสัยรัก
การอานละพัฒนาหຌองสมุด ประจ าป ๎๑๒์ 

สพม. ขต ๏์ 
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 ํ๑.๎ รางวัลระดับผูຌบริหารละบุคลกรภาย฿นสถานศึกษาิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

๎ นายจักรกฤษณ์   
วงษ์วิทยานันท์ 

ครูทีไปรึกษาครงงานวิจัยดาราศาสตร์ รืไอง 
การศึกษาองค์ประกอบทางคมีของดาว HD
๏๓์ํ๔ ิ๐๎ Orionisี ฿นกลุมนบิวลา
นายพราน  เดຌรับคัดลือกป็นตัวทนประทศ
เทยเปน าสนอผลงาน฿นการประชุมวิชาการ 
ดาราศาสตร์  Junior Session of 
Astronomical Society of Japan ๎์ํ๔  ณ 
มหาวิทยาลัยชิบะ  ประทศญีไปุຆน 

สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์หงชาติ 
ิองค์การมหาชนี 
กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ทคนลยี 

เดຌรับการประมินละคัดลือก฿หຌป็น ครูรักการ
อาน ตามครงการสงสริมนิสัยรักการอานละ
พัฒนาหຌองสมุด ประจ าป ๎๑๒์ 

สพม. ขต ๏์ 

๏ นายศรพชร  งานยางหวาย รางวัลผลการปฏิบัติทีไป็นลิศระดับประทศ 
ประจ าป พ.ศ.๎๑๒์ 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

เดຌขຌารวมป็นคณะท างานการประชุมปฏิบัติการ
ยกรางละบรรณาธิการกิจอกสาร นวการจัด
กิจกรรมการรียนรูຌทีไมุงสรຌางผูຌรียน฿หຌกิด
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง ระดับมัธยมศึกษา ครงการขับคลืไอน
หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษา  

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล MOE AWARDS ระดับ ดี สาขาทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ 
ประภทบุคคล ประจ าปการศึกษา  ๎๑๑๕            

กระทรวงศึกษาธิการ 

เดຌรับการประมินละคัดลือก฿หຌป็น  
ครูรักการอาน ตามครงการสงสริมนิสัยรักการ
อานละพัฒนาหຌองสมุด ประจ าป ๎๑๒์ 

สพม. ขต ๏์ 

เดຌรับการคัดลือกป็นขຌาราชการครู  ผูຌมี
จรรยาบรรณวิชาชีพดีดน ประจ าป ๎๑๒ํ 

สพม. ขต ๏์ 

นายศรพชร  งานยางหวาย  
นางสุภาลักษณ์ หอมวษ์ 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลระดับหรียญ
ทองดง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์
สงสริมการอาน ระดับชัๅน ม.๐ - ม.๒ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ ครัๅงทีไ ๒๓  
ปการศึกษา ๎๑๒์ 

สพฐ. 

๐ นายนิวศน์  ตัๅงอุทัยสุข ผูຌฝຄกสอนยอดยีไยม  การขงขันกรีฑา กีฬา
ยาวชนหงชาติ ครัๅงทีไ ๏๐ รอบคัดลือกตัวทน
ระดับภาค ๏ จังหวัดกาฬสินธุ์          

สมาคมกีฬาหงจังหวัด
ชัยภูมิ 
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 ํ๑.๎ รางวัลระดับผูຌบริหารละบุคลกรภาย฿นสถานศึกษาิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

  รางวัลผูຌฝຄกสอนยอดยีไยม กีฬานักรียนนักศึกษา 
ระดับภาค  ครัๅงทีไ ๏๕ "ปราสาทสองยุคกมส์" 
ประจ าป ๎๑๒์ 

กระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา 

ผูຌฝຄกสอนกรีฑายอดยีไยม ประภทลู กีฬายาวชน
หงชาติ ครัๅงทีไ ๏๐ นานกมส์  

กระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา 

ผูຌฝຄกสอนยอดยีไยม กีฬายาวชนหงชาติ  
ระดับภาค  ครัๅงทีไ ๏๐ "กาฬสินธุ์กมส์" ป ๎๑๒์ 

กระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา 

๑ นายปรีชา  ดงวัง ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลระดับหรียญทอง 
กิจกรรมการการขงขันขียนภาพเทยประพณี ชัๅน 
ม.๐-ม.๒  งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓  

สพฐ. 
ิระดับชาติี 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การขงขันวาดภาพระบายสี ม.๐ - ม.๒  
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การขงขันขียนภาพจิตรกรรมเทยสีอกรงค์  
ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การขงขันประติมากรรม ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญงิน 
การขงขัน ศิลป์สรຌางสรรค์ ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๒ นายศรายุธ  ฦาชา ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลระดับหรียญทอง 
กิจกรรมการการขงขันขียนภาพเทยประพณี ชัๅน 
ม.ํ-ม.๏  งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓  

สพฐ. 
ิระดับชาติี 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญงิน 
การขงขัน ศิลป์สรຌางสรรค์ ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๓ นางวราภรณ์  สอนสังข์ ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลระดับหรียญ
ทองดง กิจกรรมการประกวดขับรຌองพลงเทย
ลูกทุง ประภทบกพรองทางสติปัญญา ระดับชัๅน ม.
๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ 
ครัๅงทีไ ๒๓ ปการศึกษา ๎๑๒์ 

สพฐ. 
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 ํ๑.๎ รางวัลระดับผูຌบริหารละบุคลกรภาย฿นสถานศึกษาิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

๔ นายสุริยะ  คุณวันดี 
นางสาวศรยา มาณะศิลป ์

ครูผูຌฝຄกสอน เดຌรับรางวัลรองชนะลิศอันดับ ํ  
การประกวดการสดงทางวิทยาศาสตร์  ิScience 
Showี นักรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตຌน    

ศูนย์วิทยาศาสตร์พืไอ
การศึกษานครราชสีมา 

๕ นางมัจฉา  ศิริพงศ์ ผูຌฝຄกสอนกีฬาบดมินตัน เดຌรับรางวัลรองชนะลิศ
อันดับ ๎ ประภทหญิงดีไยว รุนอายุ ํ๔ ป กีฬา
ยาวชนหงชาติ ระดับภาค ครัๅงทีไ ๏๐ "กาฬสินธุ์
กมส์" ประจ าป ๎๑๒์ 

กระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา 

ผูຌฝຄกสอนกีฬาบดมินตัน ประภทหญิงดีไยว รุน
อายุ ํ๔ ป กีฬานักรียนนักศึกษา ระดับภาค  ครัๅง
ทีไ ๏๕ "ปราสาทสองยุคกมส์" ประจ าป ๎๑๒์ 

กระทรวงการทองทีไยว
ละกีฬา 

ผูຌฝຄกสอนกีฬาบดมินตัน เดຌรับรางวัลชนะลิศ
คูผสมรุนอายุ ํ๒ – ํ๔ ป ละรางวัลชนะลิศปะ
ภทหญิงคู รุนอายุ ํ๒ – ํ๔ ป รายการ Sports 
Hero ครัๅงทีไ ๎ ป ๎๑๒์ 

สมาคมกีฬาจังหวัด
ชัยภูมิ 

ผูຌฝຄกสอน Cover Dance เดຌรับรางวัลชนะลิศ  จังหวัดชัยภูมิ 
ผูຌฝຄกสอนการขงขันอรบิก เดຌรับรางวัล 
รองชนะลิศอันดับ ํ รุนอายุ ํ๑ ป ฿นงานกระธูป 
อ าภอหนองบัวดง จังหวัดชัยภูมิ 

อ าภอหนองบัวดง 

ํ์ นางวนดิา  บ ารุง ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การขงขันคัดลายมือสืไอภาษาเทย ม.ํ – ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓  

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํํ นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ ์ ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การขงขันคิดลขรใว ม.ํ - ม.๏ ละหรียญทอง 
การขงขันคิดลขรใว ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๎ นางสาวิตร ีเมตรีพน ครูผูຌสอนละสนับสนุนนักรียนขຌารวมการขงขัน 
รายการ ทรู อมใทชิงชมป์ประทศเทยละ
นานาชาติ ครัๅงทีไ ํ๎ 

สมาคมครอสวิร์ดกม 
อมใท ค าคม ละ 

ซูดกุหงประทศเทย 
ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง การ
ขงขันตอสมการคณิตศาสตร์ ิ อมใที ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๏ นางสาวิตร ีเมตรีพน 
นางสภุกัญญา ศรสีาร 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การประกวดครงงานคณิตศาสตร์ ประภทบูรณา
การความรูຌ฿นคณิตศาสตร์เปประยุกต์฿ชຌ ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 
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 ํ๑.๎ รางวัลระดับผูຌบริหารละบุคลกรภาย฿นสถานศึกษาิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

ํ๐ นางสาวิตร ีเมตรีพน 
นางสาวจุฑามาศ ซຌายสุข 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญงิน การ
ขงขันตอสมการคณิตศาสตร์ิอมใที ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๑ นางสาวธนาภรณ์ ป็นส าราญ 
นายธนากร ฟงชัยภูมิ 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การประกวดครงงานคุณธรรม ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๒ นายฉลิมกียรติ ผานาค 
นายจักรกฤษณ์ ตอพันธ์ 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การประกวดภาพยนตร์สัๅน ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๓ นางล าดวน สงวิหค ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การประกวดลานิทานคุณธรรม ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๔ นายพิสิฐชัย บุญหนา 
นายวัชรพงษ์  คงนนกอก 
นางจินยะวรรณ์ บุญหนา 

ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลรองชนะลิศ  
อันดับ ๎ ประภทการประชันการตีกลอง ิDrum 
Dualี ฿นการประกวดวงยธวาทิตชิงชมป์ 
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ประจ าป ๎๑๒ํ 

กรมพลศึกษา 

ํ๕ นางสาวล าดวน  ลันดา 
นางสาวปภาวรินทร ์อาจชมภ ู
นายปรีชา  ดงวัง 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง  
การขงขันร าวงมาตรฐาน ม.ํ - ม.๏ ละรางวัล 
หรียญทอง การขงขันระบ ามาตรฐาน ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎์ นายศรพชร  งานยางหวาย 
นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง การ
ประกวดยุวบรรณารักษ์สงสริมการอาน ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎ํ นายนิวศน์  ตัๅงอุทัยสุข 
นางกันยกร  นนวง 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทอง การ
ขงขันประดิษฐ์ของ฿ชຌจากวัสดุธรรมชาติ฿นทຌองถิไน 
ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๎ นางสาวกองสิน ชินทะนา 
นางธินิภัทร  ขันศิลา 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญงิน การ
ขงขนัปริศนาสรຌางสรรค์วรรณคดีเทย ม.๐ - ม.๒
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๏ นางภควรรณ พรมมตตา 
นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญงิน 
การประกวดครงงานคุณธรรม ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 
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 ํ๑.๎ รางวัลระดับผูຌบริหารละบุคลกรภาย฿นสถานศึกษาิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

๎๐ นางจุฑารัตน์  ผิวผืไอน 
นายพิสิฐชัย บุญหนา 
นายประสริฐ  บึงอຌอ 
นายฉลียว  ผิวผืไอน 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญงิน 
การขงขันนาฏศิลป์เทยอนุรักษ์ ม.ํ - ม.๏  
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๑ นางสาวนวลละออ ฝูง฿หญ 
นางสาวพรรณิกา กຌวบຌา 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญงิน 
การขงขนัพูดพืไออาชีพภาษาจีน ม.ํ - ม.๏  
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๒ นายอกลักษณ์ นักท านา 
นายปรีชา  ดงวัง 
นายศรายุธ  ฦาชา 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญงิน 
การขงขันกิจกรรมสภานักรียน ม.ํ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๓ นางสาวปวริศา  หาทอง 
นางสุภาวดี  กุศลคุຌม 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญงิน 
การขงขันกิจกรรมนักรียนพืไอนทีไปรึกษา 
 ิ Youth ๓ounselor : Y๓ี ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๔ นางธนัฏฐา สวงกระทก ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทองดง
การขงขันตอค าศัพท์ภาษาเทย ิค าคมดิมี ม.๐ - 
ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๕ นางสาวศรีวัย กัณหาเธสง 
นางสาวนภิาพร กตุขียว 

ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลหรียญทองดง
การประกวดครงงานวิทยาศาสตร์ ประภท
สิไงประดิษฐ์ ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 
ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏์ นางสาวอุษา  วงษาสม กรรมการตัดสินการขงขัน กิจกรรมการสดงกล
ทางวิทยาศาสตร์ ิScience Showี ระดับชัๅน  
ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ครัๅงทีไ ๒๓ 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏ํ นางอังค์ริสา  ชางหลอ เดຌรับการประมินละคัดลือก฿หຌป็น  
ครูรักการอาน ตามครงการสงสริมนิสัยรักการ
อานละพัฒนาหຌองสมุด ประจ าป ๎๑๒์ 

สพม.ขต ๏์ 

๏๎ นายธนากร  ฟงชัยภูมิ ครูผูຌฝຄกซຌอมนักรียน เดຌรับรางวัลชนะลิศ  
การตอบปัญหากฏหมาย 

ศาลจังหวัดภูขียว 

๏๏ นายจักรกฤษณ์ ตอพันธ์ ครูผูຌประสานงาน ครงการยาวชนเทยท าความดี 
สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฿นสถานศึกษา  
เดຌรับรางวัลล าดับทีไ ๎ ของจังหวัดชัยภูม ิ

ชมรมพุทธศาสตร์
สากล 

๏๐ นางนาวรัตน์ คงฉนวน 
นางจินตนา วัฒนกຌานตง 

ผูຌฝຄกซຌอมนักรียนขຌารวมการขงขันกิจกรรมนืไอง
฿นวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ชัยภูมิ 
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 ํ๑.๏ นักรียนทีไสรຌางชืไอสียง฿หຌกสถานศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ระหวางวันทีไ ํ – ๏ ธันวาคม ๎๑๒์ นางสาวอลิษา นาคค า นางสาวจุฑามาศ พลธรรม ละนาย

ชนะชน จันทร์ณรงค์ นักรียนรงรียนหนองบัวดงวิทยา เดຌผานการขຌารวมการน าสนอผลงานวิชาการ
ดาราศาสตร์ ฿นการประชุมวิชาการดาราศาสตร์หงประทศเทย ครัๅงทีไ ๐ จัดดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
หงชาติ ิองค์การมหาชนี กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ณ รงรมคุຌมภูค า อ.มือง จ.ชียง฿หม 
 

 
 
 
 
 
 

      นางสาวอลิษา นาคค า นักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๑
ละ นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ ครูทีไปรึกษา เดຌรับ
คัดลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์หงชาติ ิองค์การ
มหาชนี กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿หຌป็น
ตัวทนประทศเทยเปน าสนอผลงานครงงานวิจัย 
ดาราศาสตร์ รืไอง การศกษาองค์ประกอบทางเคมของดาว 
HD  ิ  Orionisี ในกลุ่มเนบวลานายพราน ฿น
การประชุมวิชาการดาราศาสตร์  Junior Session of 
Astronomical Society of Japan ๎์ํ๔ ณ 
มหาวิทยาลัยชิบะ ประทศญีไปุຆน ระหวางวันทีไ ํ๑ – ๎๏ 
มีนาคม พ.ศ.๎๑๒ํ 
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 ํ๑.๏ นักรียนทีไสรຌางชืไอสียง฿หຌกสถานศึกษาิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

ํ ดใกหญิงจิราภา กียรตินอก รางวัลหรียญทอง การขงขันขียนภาพเทย
ประพณี ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับชาติี 

๎ นางสาววศินี ค าพร รางวัลหรียญทอง การขงขันขียนภาพเทย
ประพณี ม.๐ -  ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับชาติี 

๏ นางสาวภัสสร จริญผล 
นางสาวศศิกานต์ ตวนชัยภูมิ 
นางสาวศิริกัญญา   หลินศรี 

รางวัลหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์
สงสริมการอาน ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรม
นักรียน 

สพฐ. 
ิระดับชาติี 

๐ นายฉลิม นาจริญ รางวัลหรียญทอง การประกวดการขับรຌองพลง
เทยลูกทุง ประภทบกพรองทางสติปัญญา  
ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับชาติี 

๑ นางสาววาธิณี กียรติศักดิ์ศิริ รางวัลผลการปฏิบัติทีไป็นลิศระดับประทศ 
ประจ าป ๎๑๒์  

ศูนย์สถานศึกษาพอพียง  
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

๒ นางสาวสุภาวรรณ์  พลดชา รางวัลหรียญทอง อันดับทีไ ํ๒ อมใท กมตอ
ลขค านวณ รุน ม.๑ – ๒ หญิง รายการทรู อมใท 
ชิงชมป์ประทศเทยละนานาชาติครัๅงทีไ ํ๎ 

สมาคมครอสวิร์ดกม 
อมใท ค าคม ละซู

ดกุ ประทศเทย 
รางวัลหรียญทอง อันดับทีไ ๎  ์อมใท กมตอลข
ค านวณ รุน ม.ปลาย รายการมกซ์พลอยส์ ทริปปຂ้ล
กม ชิงชมป์ภาคตะวันออกฉียงหนือ ครัๅงทีไ ๕ 

สมาคมครอสวิร์ดกม 
อมใท ค าคม ละซู

ดกุ ประทศเทย 
๓ ดใกชายภัทรพล วัยสุวรรณ์ 

ดใกชายวชิรวุฒิ ค าสาวงษ์ 
รางวัลหรียญทอง อันดับทีไ ๎ ๒ อมใท กมตอลข
ค านวณ รุน ม.ตຌน รายการมกซ์พลอยส์ ทริปปຂ้ล
กม ชิงชมป์ภาคตะวันออกฉียงหนือ ครัๅงทีไ ๕ 

สมาคมครอสวิร์ดกม 
อมใท ค าคม ละซู

ดกุ ประทศเทย 
๔ ดใกหญิงชุติมณฑน์ หอกลาง 

ดใกหญิงชลธร อาจสามารถ 
รางวัลหรียญทองดง อันดับทีไ ๑๒ อมใท กมตอ
ลขค านวณ รุน ม.ตຌน รายการมกซ์พลอยส์ ทริป
ปຂ้ลกม ชิงชมป์ภาคตะวันออกฉียงหนือ ครัๅงทีไ ๕ 

สมาคมครอสวิร์ดกม 
อมใท ค าคม ละซู

ดกุ ประทศเทย 
๕ ดใกหญิงชุติมณฑน์ หอกลาง 

ดใกหญิงธัญญาลักษณ์  
กลมขุนทด 

รางวัลหรียญทองดง อันดับทีไ ๒  ํอมใท กมตอ
ลขค านวณ รุน ม.ตຌน รายการมกซ์พลอยส์ ทริป
ปຂ้ลกม ชิงชมป์ภาคตะวันออกฉียงหนือ ครัๅงทีไ ๕ 

สมาคมครอสวิร์ดกม 
อมใท ค าคม ละซู

ดกุ ประทศเทย 
ํ์ น.ส.กมลรัตน์ ทะนารี รองชนะลิศ อันดับ ๎ บดมินตัน หญิงดีไยว รุน

อายุ ํ๔ ป กีฬายาวชนหงชาติ ครัๅงทีไ ๏๐ 
กาฬสินธุ์กมส์ 

กระทรวงการ
ทองทีไยวละกีฬา 

หรียญทองดง บดมินตัน กีฬานักรียน 
นักศึกษาหงชาติครัๅงทีไ ๏๕ ปราสาทสองยุคกมส์ 

กระทรวงการ
ทองทีไยวละกีฬา 

ํํ นักรียนรงรียน 
หนองบัวดงวิทยา 

เดຌรับรางวัล ๑ หรียญทอง ๏ หรียญงิน จาก
การขงขันกีฬายาวชนหงชาติ ระดับภาค ครัๅง
ทีไ ๏๐ "กาฬสินธุ์กมส์" ประจ าป ๎๑๒์ 

กระทรวงการ
ทองทีไยวละกีฬา 
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 ํ๑.๏ นักรียนทีไสรຌางชืไอสียง฿หຌกสถานศึกษา ิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

ํ๎ นักรียนรงรียน 
หนองบัวดงวิทยา 

เดຌรับรางวัล ๏ หรียญทอง ๏ หรียญงิน ๎ 
หรียญทองดง จากการขงขันกีฬานักรียน
นักศึกษา ระดับภาค ครัๅงทีไ ๏๕ "ปราสาทสองยุค
กมส์" ประจ าป ๎๑๒์ 

กระทรวงการ
ทองทีไยวละกีฬา 

ํ๏ นางสาวสิริวิภา  พอขุนทด 
นางสาวทินพิตา  มุเธสง 
นายชัยวัฒน์  ทองจ ารูญ 
ดใกหญิงสุภาพร สนบัวค า 
ดใกหญิงปริศนา จรัสพันธ์ 
ดใกชายณัฐดนัย  รักษากุล 

เดຌป็นตัวทนขຌารวมการขงขันระดับประทศ 
กีฬายาวชนหงชาติ ครัๅงทีไ ๏๐ "นานกมส์" 
ประจ าป ๎๑๒์ 

กระทรวงการ
ทองทีไยวละกีฬา 

ํ๐ ดใกหญิงพัชรพร อารีจริญ รางวัลหรียญทอง การขงขันคัดลายมือสืไอ
ภาษาเทย ม.ํ  – ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๑ ดใกหญิงกัลยกร พันธุ์ยศรี  
ดใกหญิงญาดา  สนัไนมือง 
ดใกหญิงปนัดดา ศรียา 

รางวัลหรียญทอง การประกวดครงงาน
คณิตศาสตร์ ประภทบูรณาการความรูຌ฿น
คณิตศาสตร์เปประยุกต์฿ชຌ ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๒ ดใกหญิงจณิสตา งินลาด รางวัลหรียญทอง การขงขันคิดลขรใว  
ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๓ นางสาววิจิตตรา ประสริฐสังข์ รางวัลหรียญทอง การขงขันคิดลขรใว  
ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๔ นางสาวสุภาวรรณ์ พลดชา  รางวัลหรียญทอง การขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร์ ิ อมใที ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

ํ๕ นางสาวชลธิชา  กระดานราษฎร ์ 
นางสาวทิพย์รัตน์  ชานนท์มือง 
นางสาวธีระพร  ลาภปรากฏ 
นางสาวสรวงสุดา  จริญ 
นางสาวสุพรรณี สัจจะธง 

รางวัลหรียญทอง การประกวดครงงาน
คุณธรรม ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎์ นายศิริชัย ขวัญสู 
นางสาวศิริพร สมสุข 
นางสาวศิริมล พูลจริญ 
นางสาวศิริวิมล ชคจริญ 
นายศุภชัย สุพิภาพ 

รางวัลหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สัๅน  
ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎ํ ดใกหญิงกัญญาณัฐ  
วิชยาคุณาสิน 

รางวัลหรียญทอง การประกวดลานิทาน
คุณธรรม ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 
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 ํ๑.๏ นักรียนทีไสรຌางชืไอสียง฿หຌกสถานศึกษา ิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

๎๎ นางสาวพรพรรณ อันพิมพ์ รางวัลหรียญทอง การขงขันวาดภาพระบายสี 
ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๏ ดใกหญิงจิราภา กียรตินอก รางวัลหรียญทอง การขงขันขียนภาพเทย
ประพณี ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๐ นางสาววศินี  ค าพร รางวัลหรียญทอง การขงขันขียนภาพเทย
ประพณี ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๑ ดใกหญิงจิรนันท์  
สมอพิทักษ์ 

รางวัลหรียญทอง การขงขันขียนภาพ
จิตรกรรมเทยสีอกรงค์ ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๒ นายธนชัย หลากนทา 
นายธีรพล พลธรรม 
นายธีรภัทร์  พระวงษ์ 

รางวัลหรียญทอง การขงขันประติมากรรม  
ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๓ นางสาวขวัญฤดี ขีๅนนกขุຌม  
นายจรรย์กมล ตชะชมภูวทย ์
นายชัยวัฒน์ ซยาง 
นายทรงยศ จ านงชอบ 
นายพงศภัค กຌอนงิน 

รางวัลหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง  
ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๔ ดใกหญิงจิรนันท์ พันธสาร 
ดใกชายจริะตานนท ์ มองฤทธิ ์
ดใกหญิงชลิตา มวลชัยภูมิ 
ดใกหญิงมนธกานต์  อ านาจรัตน ์
ดใกหญิงยุภารัตน์ ชัยลิศ 
ดใกหญิงรัชนก บุงดุกกลาง 
ดใกชายลัทธพล นอกสระ 
ดใกชายศรัณย์ ชืไอวิศษ 
ดใกชายสุรศักดิ์ สีหาคม  
ดใกชายหนึไง  ภูจันมา 

รางวัลหรียญทอง การขงขันร าวงมาตรฐาน  
ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๎๕ นางสาวกรุณาพร ครือวรรณ 
นางสาวจิรัชญา ผลมาตร 
นางสาวดวงรวี กตุสุภะ 
นางสาวยุพา หมอกเชย 
นางสาวยุวดี พะละอใน  
นางสาววชัราภรณ์ นຌอยนวนค า 
นางสาวศศิธร ชืๅอชัย 
นางสาวอารียา ขันขใง 

รางวัลหรียญทอง การขงขันระบ ามาตรฐาน  
ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 
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 ํ๑.๏ นักรียนทีไสรຌางชืไอสียง฿หຌกสถานศึกษา ิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

๏์ ดใกหญิงสุธาทิพย์ คกมวง 
ดใกชายสุภชัย ครือถืไอน 
ดใกหญิงอุศา หลาลา 

รางวัลหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์
สงสริมการอาน ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรม
นักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏ํ ดใกชายทัชภูมิ ชาติจຌง 
ดใกชายศุภศรษฐ์ วงศ์นรา 
ดใกชายสมกียรต ิปราณีพลกรัง 

รางวัลหรียญทอง การขงขันประดิษฐ์ของ฿ชຌ
จากวัสดุธรรมชาติ฿นทຌองถิไน ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏๎ นางสาวกุสุมา  คຌานนกอก 
นางสาวณัฐริกานต์ พรมมตตา 
นางสาวนงนภัส มิไงอล 

รางวัลหรียญงิน การขงขนัปริศนาสรຌางสรรค์
วรรณคดีเทย ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรม
นักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏๏ ดใกชายภัทรพล วัยสุวรรณ 
ดใกหญิงกวลิน กระจางถิไน 

รางวลัหรยีญงิน การขงขันตอสมการคณิตศาสตร ์
ิอมใท  ีม.ํ  - ม.๏  งานศิลปหตัถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏๐ ดใกหญิงดารารนิทร์ หนอง฿หญ 
ดใกหญิงธนภรณ์ กอบัว 
ดใกหญิงพนิดา ค าทอง 
ดใกหญิงสิริรักษ์  ทักษิณสิทธิ ์
ยิๅมอรพรรณ ขันนนขวา 

รางวัลหรียญงิน การประกวดครงงานคุณธรรม 
ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏๑ ดใกชายชลธี บุญพียร รางวัลหรียญงิน การขงขัน ศิลป์สรຌางสรรค์  
ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏๒ นายจิรายุทธ สวงชัย รางวัลหรียญงิน การขงขัน ศิลป์สรຌางสรรค์  
ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

 

๏๓ ดใกหญิงจิราภรณ์  รังพงษ์ 
ดใกหญิงธัญยาพร พืๅนหัวสระ 
ดใกหญิงพรลขา ทะเกรราช 
ดใกหญิงมัลทณา จันทร์ศิลา 
ดใกหญิงรัตนาภรณ์ กาฬพันธ ์
ดใกหญิงวิรดา จันทะยม 
ดใกหญิงสุกันยา กากຌง 
ดใกหญิงสุนิตตา นืไองกຌว 

รางวัลหรียญงิน การขงขันนาฏศิลป์เทย
อนุรักษ์ ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏๔ ดใกชายประณิธาน  รืองปัญญา 
ดใกหญิงมนัสวี มัไนหาญ 

รางวัลหรียญงิน การขงขันพูดพืไออาชีพ
ภาษาจีน ม.ํ - ม.๏ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๏๕ นางสาวกัลยารัตน์ ชติศรี 
นางสาวกาญจนาพร  หงษ์ค าคง 
นางสาวชาณิกา สวดรัมย์ 
นางสาวพัชราภรณ์ ฤาชา 
นางสาวพิยดา มาทน 

รางวัลหรียญงิน การขงขันกิจกรรมนักรียน
พืไอนทีไปรึกษา ิ Youth ๓ounselor : Y๓ี  
ม.ํ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 
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 ํ๑.๏ นักรียนทีไสรຌางชืไอสียง฿หຌกสถานศึกษา ิตอี 
 

ทีไ ชืไอ – สกุล ระดับรางวัล / ชืไอรางวัลทีไเดຌรับ หนวยงานทีไมอบ 

๐์ นางสาวชลธิชา ยศรุงรือง 
นางสาวญดาพร นินทะสิงห์ 
นางสาวดวงหทัย มะลิวรรณ 
นางสาวดุษฎี บัณฑิต 
นายธีรภัทร ยศรุงรือง 
นายรติพงษ์ กຌวพิภพ 
นายวันฉลิม หงษา 
นายวชิานนท์ กຌวมืองกลาง 
นายศุภกร ปะจุระน 
นางสาวเอยดา ถึงสุข 

รางวัลหรียญงิน การขงขันกิจกรรมสภา
นักรียน ม.ํ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๐ํ นางสาวธัญญารศ ศษวิสัย รางวัลหรียญทองดง การขงขันตอค าศัพท์
ภาษาเทย ิค าคมดิมี ม.๐ - ม.๒ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๐๎ ดใกชายจิรัชย์ วิเลชนม์ 
ดใกชายธันยธรณ์ สาทอง 
ดใกชายพิสิษฐ์ จຌงสันทียะ  

รางวัลหรียญทองดง การประกวดครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประภทสิไงประดิษฐ์ ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 

สพฐ. 
ิระดับภาคี 

๐๏ นางสาวสุนทรี  สืบส าราญ 
นางสาวขนิษฐา  รุงสวัสดิ์ 

รางวัลชนะลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฿น
การตอบปัญหากฎหมายนืไอง฿นวันรพี ประจ าป
พุทธศักราช ๎๑๒์  

ศาลจังหวัดชัยภูมิ 

๐๐ ดใกหญิงพัชราภรณ์  อารีจรญิ รางวัลรองชนะลิศอันดับ ํ การขงขัน Multi – 
Skilled Competition  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

๐๑ ดใกหญิงอภิญญา  พูด ี รางวัลรองชนะลิศอันดับ ํ การขงขัน Using 
an English Dictionary Competition 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

๐๒ ดใกหญิงพรศิลป์ ฮัๅวประสริฐ รางวัลรองชนะลิศอันดับ ๎ การขงขัน Multi – 
Skilled Competition  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 

๐๓ ดใกหญิงมุธิดา ขุนนนขวา รางวัลชนะลิศ Media Kids Awards English 
Competition ระดับชัๅน ม.ตຌน เดຌเปทัศนศึกษาทีไ
ประทศกาหลี 

บริษัทมีดียคิดส์ 

๐๔ นางสาววรวรรณ  
วรรณวิกรม ์

รางวัลชนะลิศ Media Kids Awards English 
Competition ระดับชัๅน ม.ปลาย  
เดຌเปทัศนศึกษาทีไประทศกาหลี 

บริษัทมีดียคิดส์ 

๐๕ นางสาวสุภัคสร วงษ์สร ี
นางสาวอรญา  มาระวัง 

รางวัลรองชนะลิศอันดับ ๎ การขงขันตอบ
ปัญหาอาซียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ 
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สวนทีไ  ๎   
ผลการประมินตนองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานทีไ  ํ  คุณภาพของผูຌรียน 

  ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 

ํ. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูຌรียนดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย ครูจัดการรียนรูຌ฿หຌป็นเปตาม
ศักยภาพของผูຌรียน ละป็นเปตามมาตรฐานละตัวชีๅวัดของหลักสูตร มีการออกบบการจัดการรียนรูຌทีไ
หมาะสมกับผูຌรียน ดยมีวิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานทีไ ํ ดังนีๅ 
 ํ.ํ  สถานศึกษาสงสริม฿หຌผูຌรียนมีความสามารถ฿นการอาน การขียน การสืไอสารละการคิดค านวณ
ตามกณฑ์ของตละระดับชัๅน ดยจัดครงการหรือกิจกรรมทีไสงสริมผูຌรียน฿นดຌานนีๅเดຌก ครงการสงสริม
นิสัยรักการอาน ครงการ five minutes พิชิตการอาน ครงการภาษาอังกฤษวันละค า ครงการพัฒนา
นักรียนทีไมีปัญหาดຌานการอาน การขียน ละค านวณขัๅนพืๅนฐาน ครงการรຌานหมอภาษา การพัฒนา
หຌองสมุด รวมเปถึงกิจกรรมอานขาวลาความรูຌทุกวันศุกร์จากกลุมงานหຌองสมุด 
 ํ.๎  สถานศึกษาสงสริม฿หຌผูຌรียนมีความสามารถ฿นการวิคราะห์ละคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
ลกปลีไยนความคิดหใน ละการกຌปัญหา ดยจัดกิจกรรมทีไสงสริมผูຌรียน฿นดຌานนีๅเดຌก  ครงการ
สงสริมนิสัยรักการอาน ครงการพัฒนากิจกรรมยุวบรรณารักษ์รักการอาน ครงการสูอัจฉริยะ ครงการ
พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สูความป็นลิศ ครงการฝຄกประสบการณ์การประกอบธุรกิจขนาดยอม ครงการ
สวนาวิชาการประสบการณ์อาชีพ กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน การจัดนิทรรศการทางวิชาการดยนักรียน฿นงาน 
Open House  
 ํ.๏  สถานศึกษาสงสริม฿หຌผูຌรียนมีความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ดยมี
ครงการพัฒนาการจัดการรียนรูຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ครงการอบรมชิงปฏิบัติการการ฿ชຌ
ทคนลยีพืไอการสงสริมพัฒนาบรรยากาศการรียนรูຌ฿นศตวรรษทีไ ๎ํ มีระบบอินตอร์นใตความรใวสูง 
(Uninet) ความรใว ํ์์ Mbps ละพิไมการ฿หຌบริการอินตอร์นใต ิLeased Line TOT) ความรใว ๎์ 
Mbps เวຌบริการส าหรับการสืบคຌนส าหรับนักรียนละบุคลากรทางการศึกษา 
 ํ.๐  สถานศึกษาเดຌก าหนด฿หຌมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ดยมีการวิคราะห์หลักสูตรรายกลุม
สาระการรียนรูຌ  จัดท ารายวิชาพืๅนฐานละรายวิชาพิไมติม  รวมเปถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูຌรียนดย฿หຌ
ผูຌรียนลือกรียนตามความถนัดละความสน฿จ  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สงสริม฿หຌครูออกบบ
ผนการจัดการรียนรูຌดยนຌนผูຌรียนป็นส าคัญละมีสืไอทคนลยีทีไหมาะสม  มีการนิทศ  ติดตามละ
รายงานผลการจัดการรียนรูຌ  มีระบบดูลชวยหลือนักรียนดยผานครูทีไปรึกษา 
 ํ.๑  สถานศึกษาสงสริม฿หຌผูຌรียนมีความรูຌละทักษะทีไจ าป็นตามหลักสูตรพืไอพัฒนาผลสัมฤทธิ์ละ
การทดสอบระดับชาติ ดยจัดกิจกรรมทีไสงสริมผูຌรียน฿นดຌานนีๅเดຌก การจัดกิจกรรมการรียนการสอนทีไ
สงสริมทักษะทางการรียน  การสอนสริมพืไอตรียมตัว฿นการทดสอบระดับชาติ฿นระดับชัๅนมัธยมศึกษาป
ทีไ ๏ ละ ๒ ครงการพัฒนาการรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน การสงสริมวิจัย฿นชัๅนรียน ครงการ
พัฒนาศักยภาพ฿นทุกกลุมสาระการรียนรูຌ กิจกรรมวันภาษาเทย สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส ครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สูความป็นลิศ ครงการสงสริมการรียนรูຌวิทยาศาสตร์  
สนับสนุน฿หຌนักรียนขຌารวมการขงขันทักษะวิชาการตาง โ รวมเปถึงการด านินการตามครงการ฿นกลุม
สาระตาง โ ละกิจกรรมสงสริม฿นทุกระดับชัๅน 
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 ํ.๒  สถานศึกษาสงสริม฿หຌผูຌรียนมีความพรຌอม฿นการศึกษาตอ การฝຄกงานละการท างาน ดยจัด
กิจกรรมทีไสงสริมผูຌรียน฿นดຌานนีๅเดຌก ครงการฝຄกประสบการณ์การประกอบธุรกิจขนาดยอม  ครงการ
นะนวการศึกษาตอละอาชีพ ครงการจุดประกายฝัน สูวันส ารใจ ครงการสวนาวิชาการประสบการณ์
อาชีพ ครงการหนึไงกลุมสาระหนึไงอาชีพ ครงการพัฒนาการรียนรูຌงานอุตสาหกรรม กิจกรรมพัฒนา
ผูຌรียน กิจกรรมสภานักรียน การประดิษฐ์สิไงของจากศษวัสดุ การจัดปງายนิทศ฿หຌความรูຌ฿นวันส าคัญตางโ  
รวมเปถึงการด านินการตามครงการ฿นกลุมสาระตาง โ ละกิจกรรมสงสริม฿นทุกระดับชัๅนตามนยบาย
ลดวลารียนพิไมวลารูຌ 
 ํ.๓  สถานศึกษาสงสริม฿หຌผูຌรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ละคานิยมทีไพึงประสงค์ มีความภูมิ฿จ฿น
ทຌองถิไนละวามป็นเทย ยอมรับทีไจะอยูรวมกันบนความตกตางละหลากหลาย ดยจัดกิจกรรมทีไสงสริม
ผูຌรียน฿นดຌานนีๅเดຌก  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  กิจกรรมวันส าคัญชน วันพอ วันม วันอาซียน วัน
ภาษาเทยหงชาติ วันสุนทรภู กระตุຌน฿หຌนักรียนรูຌจักการออมตามครงการสงสริมนิสัยรักการออมละ
ธนาคารรงรียน อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักรียน฿หม  สงสริมคุณธรรมนักรียนระดับชัๅน จัดกิจกรรม
ตามครงการสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมรวมพลังหงความภักดี รัชกาลทีไ ๕การสวม฿สผຌาเทยของ
ทຌองถิไนทุกวันศุกร์ทัๅงบุคลากรครูละนักรียน กิจกรรมฮมรูม กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน การจຌางครูตางชาติ  
กิจกรรมภาษาอังกฤษละภาษาอาซียนวันละค า  ครงการทัศนศึกษาตามหลงรียนรูຌตาง โ ฿นตละ
ระดับชัๅน ครงการคายวิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม กิจกรรม Big Cleaning Day รวมเปถึงการรณรงค์รักษา
ความสะอาดตามครงการกิจกรรม ๑ส ฿นรงรียน 
 ํ.๔  สถานศึกษาสงสริม฿หຌผูຌรียนมีสุขภาวะทางรางกายละลักษณะจิตสังคม ดยจัดกิจกรรมทีไ
สงสริมผูຌรียน฿นดຌานนีๅเดຌก  กิจกรรมการตรวจสุขภาพ  การจัดการขงขันกีฬาภาย฿นละขຌารวมการ
ขงขันกีฬาตาง โ รวมเปถึงดຌานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  ดยฉพาะการขຌารวมกิจกรรมของวงยธวาทิต
฿นกิจกรรมตาง โ ทัๅงภาย฿นละภายนอกสถานศึกษา การสดงศิลปะการฟງอนร า รวมเปถึงการจัด
นิทรรศการสดงผลงานทางศิลปะของนักรียน มีระบบดูลชวยหลือนักรียนดยการอบรมกีไยวกับ
อันตรายจากสารสพติด฿นทุกระดับชัๅน จัดกิจกรรมสภานักรียน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรม
พัฒนาผูຌรียน  กิจกรรมบริจาคลหิต  การรวมบริจาคชวยหลือ฿นอกาสตางโ กิจกรรมสดงความขอบคุณ
ผูຌ฿หຌความอนุคราะห์ทุนการศึกษา฿นวันเหวຌครู การประมินพฤติกรรมของนักรียนพืไอคัดกรองนักรียน
ของครูประจ าชัๅน 
 

๎. ผลการด านินงาน 

 จากการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ จัดครงการหรือกิจกรรมอยางหลากหลาย สงผล฿หຌผูຌรียนมีนิสัยรักการ
อาน  การขียน  การฟัง  การพูด  มีวิธีการรียนรูຌดຌวยตนอง  สน฿จสวงหาความรูຌจากหลงตาง โ รอบตัว  
ละสามารถ฿ชຌทคนลยีตาง โ ฿นการสวงหาความรูຌ  สืบคຌนขຌอมูล  สนุกกับการรียนรูຌ  ผูຌรียนสามารถ
วิคราะห์  สังคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดเดຌอยางป็นระบบ  มีนวทาง฿นการกຌเขปัญหาเดຌดีละมี
กระบวนการคิดกຌปัญหา  มีความคิดสรຌางสรรค์ มองลก฿นงดี มีจิตนาการละสามารถอยูรวมกับผูຌอืไน฿น
สังคมเดຌ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีไครอบคลุมการจัดการรียนรูຌ ผูຌรียนกิดการรียนรูຌอยางตใม
ศักยภาพตามหลักสูตร ผูຌรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ละผลการทดสอบความคิดรวบยอดระดับชาติ
ฉลีไยตามกณฑ์ ผูຌรียนมีทักษะ฿นการท างาน มีการจัดการอยางถูกตຌอง มีความสุข฿นการท างานละ
สามารถท างานทีไเดຌรับมอบหมายเดຌสรใจทันตามก าหนดวลา สามารถท างานรวมกับผูຌอืไนเดຌ  มีความสน฿จ
฿นการประกอบอาชีพ  มีจตคติทีไดีตออาชีพสุจริต สงผล฿หຌผูຌรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
ผูຌรียนมีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตวทีตอผูຌมีพระคุณ  ยอมรับความตกตางของวัฒนธรรมเทยละ
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ตางประทศ  หในคุณคาของสิไงวดลຌอมละชวยกันอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ผูຌรียนมีสุขภาพอนามัยทีไดี  ปลอด
สารสพติด  หในคุณคา฿นตนองละกลຌาสดงออกเดຌอยางตใมศักยภาพ สงผล฿หຌผลการประมินคุณภาพ
มาตรฐานทีไ ํ อยู฿น ระดับ ดี ทัๅงนีๅ มีผลการด านินงานชิงประจักษ์฿นดຌานตางโ ดังนีๅ 
 

ประดใน ผลการประมิน 

ความสามารถ
฿นการอาน คิด
วิคราะห์ การ
ขียน 
ิม.ํ – ม.๒ี 
อยู฿นระดับ 

ดียีไยม  
คิดป็นรຌอยละ 
๕๏.๐ํ  

 

รຌอยละของจ านวนนักรียนทีไมีผลการประมินความสามารถ฿นการอาน คิดวิคราะห์ การขียน   

ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ํ – ๒  จ านกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน 

อยู฿นระดับ 
พอ฿ชຌ 

 

รຌอยละของจ านวนนักรียนทีไมีผลสัมฤทธิ์ทางการรียน ระดับดีขึๅนเป   
ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ํ – ๒   จ านกตามระดับคุณภาพ 
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ประดใน ผลการประมิน 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

รຌอยละของคะนนฉลีไยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน 

(O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ  ๏  ปการศึกษา  ๎๑๒์  จ านกตามระดับคุณภาพ 

 
 

รຌอยละของคะนนฉลีไยผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขัๅนพืๅนฐาน(O-NET) ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ  ๒  ปการศึกษา  ๎๑๒์  จ านกตามระดับคุณภาพ 
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ประดใน ผลการประมิน 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ของผูຌรียน 

รຌอยละของจ านวนนักรียนทีไมีผลการประมินดຌานรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซืไอสัตย์สุจริต  
อยูอยางพอพียง รักความป็นเทย ละมีจิตสาธารณะ 

ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ  ํ – ๒  จ านกตามระดับคุณภาพ 

 
 

  

รຌอยละของจ านวนนักรียนทีไมีผลการประมินดຌานการมีวินัย ฿ฝຆรียนรูຌ ละมุงมัไน฿นการท างาน  
ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ  ํ – ๒  จ านกตามระดับคุณภาพ 
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ประดใน ผลการประมิน 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ของผูຌรียน 

รຌอยละผลการคัดกรองนักรียน 

ชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ  ํ – ๒ 

 
 

  

รຌอยละของนักรียนทีไมีนๅ าหนัก สวนสูง ละมีสมรรถภาพทางกาย 

ตามกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 

๏. จุดดน 

 รงรียนเดຌด านินการพืไอพัฒนาคุณภาพการศึกษาดຌานผูຌรียน ดยการสงสริม฿หຌนักรียน ป็นบุคคล
หงการรียนรูຌ  ผลปรากฏวา นักรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทีไดีงาม อันนืไองมาจากรงรียนเดຌมีการสรຌาง
สริมกิจกรรมอบรมละพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  นักรียนป็นผูຌทีไมีความรูຌความสามารถ มีทักษะ฿นดຌาน
ตางโ เมวาจะป็นทางดຌานวิชาการ ดຌานกีฬา ดຌานกิจกรรม จนเดຌรับรางวัล  หรียญรางวัล ลกียรติคุณ  
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กียรติบัตร ประกาศกียรติคุณ  ฿นการขຌารวมกิจกรรมการขงขันหรือการประกวดจากองค์กรอืไนโ ละ
หนวยงานตางโ มากมาย จนสามารถสรຌางชืไอสียง฿หຌกับตนอง วงศ์ตระกูล รงรียน ชุมชน อ าภอ  
จังหวัด ทัๅง฿นระดับรงรียน ระดับขต ระดับประทศ รวมเปถึงระดับนานาชาติ 
     ตัวอยางผลงานระดับนานาชาติทีไนาภาคภูมิ฿จ 

   นางสาวอลิษา นาคค า นักรียนชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ ๑ เดຌรับคัดลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
หงชาติ ิองค์การมหาชนี กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿หຌป็นตัวทนประทศเทยเปน าสนอ
ผลงานครงงานวิจัยดาราศาสตร์ รืไอง การศกษาองค์ประกอบทางเคมของดาว HD  ิ  Orionisี 
ในกลุ่มเนบวลานายพราน ฿นการประชุมวิชาการดาราศาสตร์  Junior Session of Astronomical Society of 
Japan ๎์ํ๔ ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ประทศญีไปุຆน ระหวางวันทีไ ํ๑ – ๎๏ มีนาคม พ.ศ.๎๑๒ํ 
  ตัวอยางผลงานระดับประทศทีไนาภาคภูมิ฿จ 

 ํ. นางสาวอลิษา นาคค า นางสาวจุฑามาศ พลธรรม ละนายชนะชน จันทร์ณรงค์ นักรียน
รงรียนหนองบัวดงวิทยา เดຌผานการขຌารวมการน าสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ ฿นการประชุม
วิชาการดาราศาสตร์หงประทศเทย ครัๅงทีไ ๐ จัดดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์หงชาติ ิองค์การมหาชนี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ณ รงรมคุຌมภูค า อ.มือง จ.ชียง฿หม 
 ๎. นางสาววาธิณี กียรติศักดิ์ศิริ รางวัลผลการปฏิบัติทีไป็นลิศระดับประทศ ประจ าป ๎๑๒์ 
จากศูนย์สถานศึกษาพอพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 ๏. ดใกหญิงจิราภา กียรตินอก รางวัลหรียญทอง การขงขันขียนภาพเทยประพณี ม.ํ - ม.๏ 
งานศิลปหัตถกรรมนักรียน  ระดับชาติ 
 ๐. นางสาววศินี ค าพร รางวัลหรียญทอง การขงขันขียนภาพเทยประพณี ม.๐ -  ม.๒ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักรียน  ระดับชาติ 
 ๑. นางสาวภัสสร จริญผล นางสาวศศิกานต์ ตวนชัยภูมิ ละนางสาวศิริกัญญา หลินศรี รางวัล
หรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์สงสริมการอาน ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ 
 ๒. นายฉลิม นาจริญ รางวัลหรียญทอง การประกวดการขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภท
บกพรองทางสติปัญญา ม.๐ - ม.๒ ระดับชาติ 
 

๐. จุดควรพัฒนา 

 ๐.ํ สถานศึกษารองรับผูຌรียนทีไขຌามารียนจากสภาพทีไหลากหลายเมมีอกาสเดຌคัดลือก ผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน฿นภาพรวมละผลการทดสอบระดับชาติจึงอยู฿นระดับทีไควรพัฒนาตอเป 
 ๐.๎ สถานศึกษาควรมีการพิไมติม฿หຌหลักสูตรมีรายวิชาการสอนครงงาน฿นทุกกลุมสาระการรียนรูຌ  
พืไอสงสริม฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌการท างานกลุม  รูຌจักการลกปลีไยนรียนรูຌระหวางกัน  สามารถ฿ชຌ
ทคนลยีละมีการน าสนอเดຌอยางตใมความสามารถ  กิดการพัฒนาตนองเดຌอยางตอนืไอง 
 ๐.๏ กิจกรรมสริมหลักสูตร  ละกิจกรรมนืไอง฿นอกาสตางโมีหลากหลาย  ควรเดຌรับการพัฒนา฿น
ลักษณะของการบูรณาการรวมกัน  พืไอลดปัญหารืไองวลา  ละประมินผลนักรียน 
สถานศึกษาควรสงสริม฿หຌมีการพัฒนา฿หຌกิดความยัไงยืน฿นสวนของระบบดูลชวยหลือนักรียน  
ดยฉพาะ฿นรืไองยาสพติด พืไอ฿หຌผูຌรียนมีความรูຌความขຌา฿จ รูຌจักวิธีการปງองกันละหในคุณคา฿นตนอง 
 ๐.๐ อาคารสถานทีไเมพียงพอ ละบางสวนช ารุด  ควรเดຌรับการซอมละปรับปรุงอยางรงดวน 
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มาตรฐานทีไ  ๎   กระบวนการบริหารละการจัดการของผูຌบริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :  ดียีไยม 
 

ํ. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาเดຌด านินการวิคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาทีไผานมา ดยการศึกษาขຌอมูล 
สารสนทศจากผลการนิทศ ติดตาม ประมินการจัดการศึกษาตามนยบายการปฏิรูปการศึกษา ละจัด
ประชุมระดมความคิดหใน จากบุคลากร฿นสถานศึกษาพืไอวางผนรวมกันก าหนดปງาหมาย ปรับวิสัยทัศน์  
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธิ์ ฿นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาพืไอพัฒนาคุณภาพผูຌรียน มีการปรับ
ผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผนปฏิบัติการประจ าป ฿หຌสอดคลຌองกับสภาพปัญหา ความตຌองการ
พัฒนา ละนยบายการปฏิรูปการศึกษา มีครงสรຌางการบริหารงานสถานศึกษา ผูຌบริหารมีการบริหารดย
฿ชຌหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานสถานศึกษาบบมีสวนรวม การบริหารงานละจัดสรรงบประมาณสู
กลุมสาระการรียนรูຌละกลุมงานภาย฿ตຌขอบขตของภาระงาน฿นสถานศึกษา การบริหารจัดการพืๅนทีไ฿น
สถานศึกษาพืไอพัฒนาป็นหลงรียนรูຌของผูຌรียนละอ านวยความสะดวกกับผูຌรียน การบริหารจัดการ
ทรัพยากร฿นการจัดการศึกษา สงสริม฿หຌครูละบุคลากรทางการศึกษาเดຌขຌารับการอบรม฿นดຌานตางโ 
รวมทัๅงการศึกษาตอ  สงสริม฿หຌครูละบุคลากรทางการศึกษาเดຌลืไอนวิทยฐานะทีไสูงขึๅน สงสริมสนับสนุน
การจัดการรียนการสอนดย฿ชຌสืไอทคนลยี การจัดหางบประมาณ฿นการจຌางครู การจຌางครูตางประทศ฿น
กลุมสาระการรียนรูຌภาษาตางประทศ  การประชุมผูຌปกครองนักรียน ครงการออกยีไยมบຌานนักรียน 
ละมีการประกันคุณภาพการศึกษา ละมีการด านินงานครงการทีไสอดคลຌองกับมาตรฐาน ดังนีๅ ครงการ
สงสริมระบบงานครือขายขຌอมูลสารสนทศ฿นรงรียน ครงการพัฒนาศักยภาพครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ครงการพัฒนางานอาคารสถานทีไละสิไงวดลຌอม ครงการธนาคารรงรียน ครงการพัฒนา
หຌองรียนคุณภาพ ครงการจัดหาสืไอบริการหຌองสมุด ครงการจัดหาละผลิตสืไอการรียนการสอน 
ครงการสงสริมกระบวนการจัดการรียนการสอน ครงการสถานศึกษาพอพียง ครงการสงสริมการ
จัดระบบกิจกรรม ๑ส ฿นรงรียน ครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พืไอพัฒนาหลงรียนรูຌ ครงการปรับปรุงซอม
สรຌางอุปกรณ์สืไอวิทยาศาสตร์ รวมเปถึงสงสริมการรียนรูຌ฿นตละกลุมสาระการรียนรูຌ 
 

๎. ผลการพัฒนา 

 ๎.ํ สถานศึกษามีการก าหนดปງาประสงค์ วิสัยทัศน์ละพันธกิจสอดคลຌองกับสภาพปัญหาความ
ตຌองการพัฒนาของสถานศึกษา นยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตຌองการของชุมชม ทຌองถิไน ละ
สอดคลຌองกับนวทางการปฏิรูปตามผนการศึกษาชาติ 
 ๎.๎ ผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ผนปฏิบัติการประจ าป สอดคลຌองกับการพัฒนาผูຌรียนทุก
กลุมปງาหมาย มีการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา฿หຌมีความรูຌความชีไยวชาญ ตามาตรฐานต าหนง 
มีขຌอมูลสารสนทศ ด านินการอยางป็นระบบ ละมีกิจกรรมจัดสภาพวดลຌอมทางกายภาพสังคมทีไกระตุຌน
ผูຌรียน฿หຌ฿ฝຆรียนรูຌ 
 ๎.๏ สถานศึกษามีการปรับผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผนปฏิบัติการประจ าป ฿หຌสอดคลຌองกับ
สภาพปัญหา ความตຌองการพัฒนา ละนยบายการปฏิรูปการศึกษา ดยผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆายมีสวนรวม฿น
การพัฒนา รับทราบละรวมรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา 
 ๎.๐ สถานศึกษามีการนิทศ ก ากับ ติดตาม ละประมินผลการบริหารละการจัดการศึกษาทีไหมาะสม 
ป็นระบบละตอนืไอง ปຂดอกาส฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษา 
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์ุ ์ ั ํ๔ุ 
ํ๕.๑๓ั 

๑์ุ 
๑๐.๏๑ั 

๎๐ุ 
๎๒.์๕ั 

ตไ ากวา ๒์ ชม. ๒์ - ๔์ ชม. 
๔์ - ํ์์ ชม. มากกวา ํ์์ ชม. 

 ๎.๑ สถานศึกษามีรูปบบการบริหารละการจัดการชิงระบบ การบริหารงานสถานศึกษาบบมีสวน
รวม ยึดหลักธรรมาภิบาล ละนวคิดหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง  
 ๎.๒ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรพืไอการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจากครือขายอุปถัมภ์ การ
บริจาค สงผล฿หຌสถานศึกษามีหลงรียนรูຌทีไมีคุณภาพ 
 จากผลการด านินงาน สดงถึงวาผูຌบริหารป็นผูຌมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูຌน า มีความคิดริริไมทีไนຌนการพัฒนา
ผูຌรียน ละปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถบริหารงานวิชาการละงบประมาณพืไอพัฒนาการ
รียนรูຌของผูຌรียน ฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌอยางตใมความสามารถ  ละสถานศึกษาป็นทีไยอมรับของชุมชน 
มีผลการประมินคุณภาพมาตรฐานทีไ  ๎  ฿นระดับ  ดียีไยม 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา 

จ านวนชัไวมงทีไขຌาราชการครูเดຌรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดหาทรัพยากร ผูຌบริหารเดຌระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿นสถานศึกษา
ทัๅง฿นรูปของงบประมาณ ละบุคคลทีไป็นภูมิปัญญาจากทຌองถิไนมาชวย฿นการ
สนับสนุนการรียนการสอน 

การนิทศ ก ากับ 
ติดตามละ
ประมินผล 

รຌอยละของครูทีไเดຌรับการนิทศ ก ากับ ติดตาม  
ละประมินผลจากผูຌบริหาร 
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๏. จุดดน 

 สถานศึกษามีการบริหารละการจัดการอยางป็นระบบ เดຌ฿ชຌทคนิคการประชุมทีไหลากหลายวิธี ชน 
การประชุมบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม พืไอ฿หຌทุกฝຆายมีสวนรวม฿นการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปງาหมายทีไชัดจน มีการปรับผนพัฒนาคุณภาพการจั ดการศึกษา ผนปฏิบัติการ
ประจ าปทีไสอดคลຌองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความตຌองการพัฒนาละนยบายการปฏิรูป
การศึกษาทีไมุงนຌนการพัฒนาผูຌรียน฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐานการรียนรูຌตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผูຌสอนสามารถจัดการรียนรูຌเดຌอยางมีคุณภาพ มีการด านินการนิทศ ก ากับ ติดตาม ประมินผลการ
ด านินงานละจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
 ผลงานระดับสถานศึกษาทีไนาภาคภูมิ฿จ 
 ํ. รางวัลหຌองสมุดดีดน ประจ าป ๎๑๒์ จากสมาคมหຌองสมุดหงประทศเทย฿นพระบรมราชูปถัมภ์
สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ๎. รางวัล สถานศึกษาพอพียงทีไมีผลการปฏิบัติทีไป็นลิศ ิครงการรงรียนธนาคารหนองบัวดง
วิทยาี ระดับประทศ ประจ าป  ๎๑๒์ ศูนย์สถานศึกษาพอพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 ๏. รงรียนหนองบัวดงวิทยาเดຌรับกียรติบัตร หนวยงานทีไ฿หຌการสนับสนุนงานดຌานดใกละยาวชน 
ประจ าป  ๎๑๒์  นืไอง฿นวันยาวชนหงชาติ จังหวัดชัยภูมิ ดยนายเมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ิปลัด พม.ี ป็นผูຌมอบ มืไอวันทีไ ๎ํ กันยายน ๎๑๒์ 
 ๐. รางวัลรองชนะลิศ  อันดับ ๎ ประภทการประชันการตีกลอง ิDrum Dualี ฿นการประกวดวง 
ยธวาทิตชิงชมป์ภาคตะวันออกฉียงหนือ ประจ าป ๎๑๒ํ  จากกรมพลศึกษา 
 

๐. จุดควรพัฒนา 

 ๐.ํ สถานศึกษาควร฿ชຌกระบวนการวิจัย฿นการรวบรวมขຌอมูล พืไอ฿ชຌป็นฐาน฿นการวางผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 
 ๐.๎ สรຌางครือขายความรวมมือของผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นการจัดการศึกษาของรงรียน฿หຌมีความขຌมขใง 
มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา ละการขับคลืไอนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานทีไ  ๏  กระบวนการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ดียีไยม 
 

ํ. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาด านินการสงสริม฿หຌครูจัดการรียนกรสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ ดยการด านินงานหรือ
กิจกรรมอยางหลากหลาย เดຌก งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรับ
ครงสรຌางรายวิชา หนวยการรียนรูຌ สนับสนุน฿หຌครูจัดการรียนการสอนทีไสรຌางอกาส฿หຌนักรียนทุกคนมี
สวนรวม เดຌลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูຌเดຌดຌวยตนอง จัดการรียนการสอนทีไนຌนทักษะการคิด ชน 
จัดการรียนรูຌดຌวยครงงาน฿นหลายรายวิชา นຌนทักษะการกຌปัญหา ครูมีการมอบหมายหนຌาทีไ฿หຌนักรียน
จัดปງายนิทศ ละบรรยากาศตามสถานทีไตาง โ ทัๅงภาย฿นหຌองรียนละนอกหຌองรียน ครู฿ชຌสืไอการรียน
การสอน นวัตกรรมละทคนลยี ภูมิปัญญาทຌองถิไน มีการประมินคุณภาพละประสิทธิภาพของสืไอการ
สอนทีไ฿ชຌ มีการ฿ชຌหลงรียนรูຌทัๅง฿นละนอกสถานศึกษา มีการจัดท าวิจัย฿นชัๅนรียน การวัดผลละประมิน
ตามสภาพจริง มีการวิคราะห์ขຌอสอบ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการรียน  รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการรียน การขຌารวมอบรมพืไอพัฒนาความรูຌตาง โ กิจกรรมฮมรูม กิจกรรมนะนว ระบบดูล
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ชวยหลือนักรียน กิจกรรมพัฒนาผูຌรียน กิจกรรมสงสริมคุณธรรมละจริยธรรม฿นทุกระดับชัๅน การกຌเข
พฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ การออกยีไยมบຌานนักรียน รวมเปถึงการอบรมหนຌาสาสง อีกทัๅงยังรวมสืบสาน
วัฒนธรรมประพณีทຌองถิไน  ขຌารวมกิจกรรมวันส าคัญ  ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานของครูป็นเปตาม
บทบาทหนຌาทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ละมีครงการตามผนปฏิบัติการประจ าปทีไสงสริม 
เดຌก ครงการสงสริมกระบวนการจัดการรียนการสอน ครงการพัฒนาศักยภาพครูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ครงการ One Teacher One Practice ครงการสถานศึกษาพอพียง ครงการพัฒนาหຌองสมุด
อัตนมัติ ครงการปรับปรุงหຌองสมุด ครงการพัฒนาหຌองสมุดภาษาเทย รงการสงสริมนิสัยรักการอาน 
ครงการภาษาอังกฤษ ภาษาจีนวันละค า ครงการพัฒนาผูຌรียนดຌานการอาน ขียน ครงการปรับปรุงหຌอง
ซอมสรຌางอุปกรณ์สืไอวิทยาศาสตร์ ครงการปรับปรุงละพัฒนาหຌองรียนคุณภาพ ิคณิตศาสตร์ี ครงการ
พัฒนาการรียนการสอนศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ครงการคัดลือกผลงานวิจัยดีดน ครงการนิทศภาย฿น
พืไอพัฒนาคุณภาพการจัดการรียนการสอน 
 

๎. ผลการด านินงาน 

 จากการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ จัดครงการหรือกิจกรรมอยางหลากหลาย พืไอสงสริม฿หຌครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนຌาทีไอยางมีประสิทธิภาพละกิดประสิทธิผล ดยมีการก าหนดปງาหมายคุณภาพผูຌรียน  
วิคราะห์ผูຌรียนป็นรายบุคคล ออกบบละจัดการรียนรูຌทีไตอบสนองความตกตางของผูຌรียน จัดการ
รียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ มีสืไอการจัดการรียนรูຌทีไทันสมัย มีการพัฒนาอยูสมอ ท า฿หຌผูຌรียน
กิดการรียนรูຌอยางตใมศักยภาพ ประพฤติตนป็นบบอยางทีไดี ละป็นสมาชิกทีไดีของสถานศึกษาจนมีผล
การประมินคุณภาพมาตรฐานทีไ ๏ ฿นระดับ ดียีไยม 
 

๏. จุดดน 

 ครูมีความตัๅง฿จ มุงมัไน฿นการพัฒนาการสอน ดยจัดกิจกรรม฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌดยการคิด เดຌปฏิบัติ
จริง มีการ฿ชຌวิธีการสอนละหลงรียนรูຌทีไหลากหลาย ฿หຌผูຌรียนสวงหาความรูຌจากสืไอทคนลยีดຌวย
ตนองอยางตอนืไอง นักรียนมีสวนรวม฿นการจัดบรรยากาศสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการรียนรูຌ จนท า฿หຌครู
เดຌรับรางวัลดຌานการจัดการรียนการสอนทีไนาภาคภูมิ฿จ ยกตัวอยางเดຌก 
 ๏.ํ นายจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์  เดຌรับรางวัล 
 - ครูทีไปรึกษาครงงานวิจัยดาราศาสตร์ รืไอง การศึกษาองค์ประกอบทางคมีของดาว HD๏๓์ํ๔ 
ิ๐๎ Orionisี ฿นกลุมนบิวลานายพราน  เดຌรับคัดลือกป็นตัวทนประทศเทยเปน าสนอผลงาน฿นการ
ประชุมวิชาการดาราศาสตร์  Junior Session of Astronomical Society of Japan ๎์ํ๔  ณ 
มหาวิทยาลัยชิบะ  ประทศญีไปุຆน 
 - เดຌรับการประมินละคัดลือก฿หຌป็น ครูรักการอาน ตามครงการสงสริมนิสัยรักการอานละ
พัฒนาหຌองสมุด ประจ าป ๎๑๒์  
 ๏.๎ นายศรพชร  งานยางหวาย เดຌรับรางวัล 
 - รางวัลผลการปฏิบัติทีไป็นลิศระดับประทศ ประจ าป พ.ศ.๎๑๒์ ศูนย์สถานศึกษาพอพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
  - เดຌขຌารวมป็นคณะท างานการประชุมปฏิบัติการยกรางละบรรณาธิการกิจอกสาร นวการจัด
กิจกรรมการรียนรูຌทีไมุงสรຌางผูຌรียน฿หຌกิดกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง ระดับ
มัธยมศึกษา ครงการขับคลืไอนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูสถานศึกษา 
         - เดຌรับการคัดลือกป็นขຌาราชการครู  ผูຌมีจรรยาบรรณวิชาชีพดีดน ประจ าป ๎๑๒ํ 
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       - รางวัล MOE AWARDS ระดับ ดี สาขาทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา ละพระมหากษัตริย์ ประภท
บุคคล ประจ าปการศึกษา  ๎๑๑๕ 
          - เดຌรับการประมินละคัดลือก฿หຌป็น ครูรักการอาน ตามครงการสงสริมนิสัยรักการอานละ
พัฒนาหຌองสมุด ประจ าป ๎๑๒์ 
       - ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลระดับหรียญทองดง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์สงสริม
การอาน ระดับชัๅน ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ ครัๅงทีไ ๒๓ ปการศึกษา ๎๑๒์ 
 ๏.๏ นายนิวศน์  ตัๅงอุทัยสุข เดຌรับรางวัล 
  - ผูຌฝຄกสอนยอดยีไยม  การขงขันกรีฑา กีฬายาวชนหงชาติ ครัๅงทีไ ๏๐ รอบคัดลือกตัวทน
ระดับภาค ๏ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - รางวัลผูຌฝຄกสอนยอดยีไยม กีฬานักรียนนักศึกษา ระดับภาค  ครัๅงทีไ ๏๕ "ปราสาทสองยุคกมส์" 
ประจ าป ๎๑๒์ 
  - ผูຌฝຄกสอนกรีฑายอดยีไยม ประภทลู กีฬายาวชนหงชาติ ครัๅงทีไ ๏๐ นานกมส์ 
  - ผูຌฝຄกสอนยอดยีไยม กีฬายาวชนหงชาติ ระดับภาค  ครัๅงทีไ ๏๐ "กาฬสินธุ์กมส์" ป ๎๑๒์ 
 ๏.๐ นายปรีชา ดงวัง ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลระดับหรียญทอง กิจกรรมการการขงขันขียน
ภาพเทยประพณี ระดับม.๐ – ม.๒ รางวัลหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 ๏.๑ นายศรายุธ  ฦาชา ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลระดับหรียญทอง กิจกรรมการการขงขันขียน
ภาพเทยประพณี ชัๅน ม.ํ - ม.๏  งานศิลปหัตถกรรมนักรียน ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 ๏.๒ นางวราภรณ์  สอนสังข์ ครูผูຌสอนนักรียน เดຌรับรางวัลระดับหรียญทองดง กิจกรรมการประกวด
ขับรຌองพลงเทยลูกทุง ประภทบกพรองทางสติปัญญา ระดับชัๅน ม.๐ - ม.๒ งานศิลปหัตถกรรมนักรียน 
ระดับชาติ ครัๅงทีไ ๒๓ ปการศึกษา ๎๑๒์ 
 

๐. จุดควรพัฒนา 

 ๐.ํ สถานศึกษาควรก าหนดผนพัฒนา฿นการสรຌางความตระหนักพืไอ฿หຌครูทุกคนหในความส าคัญของ
การออกบบกิจกรรมการรียนรูຌทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ  มีสืไอทคนลยีละการวัดประมินผลทีไลากหลาย  
มีการกຌปญัหาผูຌรียนดย฿ชຌวิจัยป็นฐาน พืไอการพัฒนาทีไยัไงยืนตอเป 
 ๐.๎ สถานศึกษาควรมีการสรຌางครือขายการรียนรูຌทัๅงภาย฿นละภายนอกสถานศึกษาอยางป็นระบบ  
รวมเปถึงการสรุปรายงานผลการ฿ชຌประยชน์จากหลงรียนรูຌตางโทัๅงภาย฿นสถานศึกษาละนอก
สถานศึกษา 
 

มาตรฐานทีไ  ๐  ระบบการประกันคุณภาพภาย฿นทีไมีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 

ํ. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษาด านินการตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ประการ เดຌก 
  ํี ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๎ี จัดท าผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงนຌนคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ๏ี จัดการละบริหารขຌอมูลสารสนทศอยางป็นระบบดย฿ชຌทคนลยีชวย฿นการกใบขຌอมูล 
วิคราะห์ขຌอมูลป็นสารสนทศทีไป็นประยชน์฿นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของรงรียน 
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  ๐ี จัดท าผนปฏิบัติการประจ าป 
  ๑ี ด านินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ๒ี ประมินคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  ๓ี จัดท ารายงานประจ าปทีไสนอผลการประมินคุณภาพภาย฿น 
  ๔ี รงรียนด านินการพัฒนาคุณภาพอยางตอนืไอง ดยจัดประชุมครู ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา จัดครงการประชุมผูຌปกครอง น าสนอผลการด านินงานของสถานศึกษา฿นปการศึกษาทีไผาน
มา วิคราะห์จุดดน จุดทีไควรพัฒนา ละจัดท าผนปฏิบัติการประจ าปประกอบดຌวยครงการหรือกิจกรรม
ทีไจะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ดยนຌนทีไผลสัมฤทธิ์ทางการรียน จัดท าครงการประกัน
คุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา มีกิจกรรม฿หຌความรูຌความขຌา฿จนวทางการด านินงานประกันคุณภาพ
ภาย฿น฿หຌครูทุกคน฿นรงรียน พืไอ฿หຌคณะครู บุคลากรทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองมีความขຌา฿จการด านินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ตงตัๅงคณะกรรมการประกันคุณภาพภาย฿นของรงรียน ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไ
ติดตามตรวจสอบละประมินคุณภาพภาย฿นตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

๎. ผลการด านินงาน 

 สถานศึกษาเดຌมีการด านินการประกันคุณภาพการศึกษาพืไอยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยาง
ป็นระบบ มีผลการประมินคุณภาพภาย฿นทีไระดับคุณภาพดี ละคณะกรรมการสถานศึกษาขຌนพืๅนฐาน 
ผูຌปกครอง ละชุมชนมีความพึงพอ฿จ฿นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของรงรียน 
 

๏. จุดดน 

 สถานศึกษา฿หຌความส าคัญกับการด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา นຌนการสรຌางความ
ขຌา฿จละ฿หຌความรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา฿หຌกับคณะครู ละบุคลากรทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง การ
ด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นของรงรียนนຌนการมีสวนรวม ด านินการ฿นรูปของคณะกรรมการ สรຌาง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา฿หຌกับบุคคลทีไกีไยวขຌองทุกระดับ 
 

๐. จุดควรพัฒนา 

 ๐.ํ สถานศึกษาควรจัดระบบ฿หຌครูประมินตนองรายบุคคลตามผนพัฒนาตนอง ฿นการจัดกิจกรรม
การรียนรูຌพืไอยกระดับคุณภาพของผูຌรียน ผูຌรียนมีการประมินตนอง฿นการรียนรูຌ ตยังขาดการติดตาม
ชวยหลือดຌานการรียนรูຌของนักรียนป็นรายบุคคล 
 ๐.๎ สถานศึกษามีการด านินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางขຌมขใง 
หากตการรายงานผลการด านินงานสนอผูຌบริหาร฿นรูปอกสารรายงานครงการนຌอย ผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆาย
ควรตระหนักละ฿หຌความรวมมือมากขึๅน 
 
สรุปผลการประมิน฿นภาพรวม 

ผลการประมินตนองของสถานศึกษาอยู฿นระดับ ๏ ดี 
 จากผลการด านินงานครงการละกิจกรรมตาง โ สงผล฿หຌสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส ารใจตามทีไตัๅงปງาหมายเวຌ จากผลการประมินสรุปวาเดຌระดับคุณภาพ ดี ทัๅงนีๅ พราะ
มาตรฐานทีไ ํ ผลการจัดการศึกษาดຌานคุณภาพของผูຌรียน อยู฿นระดับดี มาตรฐานทีไ ๎ กระบวนการ
บริหารละการจัดการศึกษาของผูຌบริหารสถานศึกษา อยู฿นระดับดียีไยม มาตรฐานทีไ ๏ กระบวนการ
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จัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ อยู฿นระดับดียีไยม มาตรฐานทีไ ๐ ระบบการประกันคุณภาพ
ภาย฿นทีไมีประสิทธิผล อยู฿นระดับดี 
 ทัๅงนีๅ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูຌรียนอยางหลากหลายทีไป็นเปตามสภาพปัญหา 
ละความตຌองการพัฒนาตามสภาพของผูຌรียน สอดคลຌองกับจุดนຌนของสถานศึกษาละสภาพของชุมชน
ทຌองถิไน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผูຌรียนอยู฿นระดับดี ผูຌรียนมีความสามารถ฿นการอานละขียน 
การสืไอสาร ความสามารถ฿นการคิดค านวณ การ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารเดຌดี ละมีความ
ประพฤติดຌานคุณธรรมจริยธรรม คานิยมละคุณลักษณะตามทีไสถานศึกษาก าหนดปรากฏอยางชัดจน ดังทีไ
ปรากฏผลประมิน฿นมาตรฐานทีไ ํ ฿นดຌานกระบวนการบริหารละการจัดการของผูຌบริหารสถานศึกษามี
ผลประมิน฿นรายมาตรฐานอยู฿นระดับดียีไยม สถานศึกษามีการวางผน ออกบบกิจกรรมละด านินงาน
ตามผนทีไกิดจากการมีสวนรวม ฿ชຌผลการประมินละการด านินงานทีไผานมาป็นฐาน฿นการพัฒนา ละ
สอดคลຌองกับปງาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด านินงาน ละการปรับปรุงกຌเขงาน฿หຌดีขึๅนอยาง
ตอนืไอง ครูจัดกระบวนการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ มีผลประมินอยู฿นระดับดียีไยม วิคราะห์ 
ออกบบละจัดการรียนรูຌทีไป็นเปตามความตຌองการของหลักสูตร ละบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรม
การรียนรูຌ ฿ชຌสืไอการรียนรูຌ ติดตามตรวจสอบละชวยหลือนักรียนพืไอพัฒนาละกຌปัญหารายบุคคล 
ละการประมินผลจากสภาพจริง฿นทุกขัๅนตอน สถานศึกษาด านินงานตามระบบประกันคุณภาพภาย฿น
อยางป็นขัๅนตอน จนมีผลประมินอยู฿นระดับดี ดยสถานศึกษา฿หຌความส าคัญกับผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆายพืไอ
กิดความรวมมือ฿นการวางระบบละด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษาป็นอยางดี ละผูຌมี
สวนกีไยวขຌองมีความมัไน฿จตอระบบการบริหารละการจัดการของสถานศึกษา 
 จากการด านินงานของสถานศึกษา ท า฿หຌเดຌรับการยกยองละรางวัลตาง โ ดังนีๅ 
  ํ. รงรียนเดຌรับการประมิน ป็นรงรียนตຌนบบ  ํ  อ าภอ  ํ  รงรียน฿นฝัน                 
     ๎. รงรียนเดຌรับรางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿หຌป็นรงรียนตຌนบบ
การสอนพศศึกษาดีดน                        
    ๏. รงรียนเดຌรับรางวัลชนะลิศการประกวดธนาคารขยะรีเซคิล  ระดับประทศ   
     ๐. รงรียนบบอยางการสอนปรัชญาศรษฐกิจพอพียง 
     ๑. รงรียนเดຌรับรางวัลชนะลิศ  จากการขงขันประกวดวงยธวาทิต   ชิงถຌวยพระราชทาน 
สมดใจพระทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ิประภท คี  ระดับภาคตะวันออกฉียงหนือ 
     ๒. รงรียนเดຌรับรางวัลรองชนะลิศอันดับทีไ ํ  จากการขงขันประกวดวงยธวาทิต  ชิงถຌวย
พระราชทานสมดใจพระทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ิประภท คี ระดับประทศ ป พ.ศ. ๎๑๑๏ 
     ๓. เดຌรับการประมินป็นสถานศึกษาทีไมีผลการประมินการด านินงานดຌานการปງองกันละกຌเข
ปัญหายาสพติดภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ รัๅวรงรียน ละนยบายดຌานภูมิคุຌมกันภัยยาสพติด ิDrug Freeี 
ระดับดีมาก จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
      ๔. เดຌรับรางวัลหรียญงิน฿นการประกวดขงขันครงงานคุณธรรมส านึกดี CSR  จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
    ๕. รงรียนเดຌรับรางวัลรองชนะลิศอันดับทีไ ํ จากการขงขันประกวดวงยธวาทิต  ชิงถຌวย
พระราชทานพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวฯ  ิประภท กี ระดับประทศ ป พ.ศ. ๎๑๑๑ 
 ํ์. เดຌรับรางวัลระดับ  ดี  สถานศึกษาทีไสงสริมละพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาประสบ
ความส ารใจ ป พ.ศ. ๎๑๑๒ ดຌานการสงสริมนิสัยรักการอานละการพัฒนาหຌองสมุด 
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 ํํ. ชนะลิศกองพันดินสวนสนาม฿นพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนละสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปการศึกษา ๎๑๑๒ 
 ํ๎. เดຌรับรางวัลสมา ป.ป.ส. ระดับดีดน  ครงการสถานศึกษาปງองกันยาสพติดดีดน ประจ าป 
๎๑๑๒ 
 ํ๏. รงรียนหนองบัวดงวิทยา สถานศึกษาวิชาทหาร สังกัด ศูนย์การฝຄกนักศึกษาวิชาทหาร  
มณฑลทหารบกทีไ ๎ํ มีผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ สถานศึกษาวิชาทหาร ตามครงการศูนย์ฝຄกขใง
ขัน สถานศึกษารวม฿จมุงเปสูมาตรฐานดียวกัน อยู฿นกณฑ์ ดีมาก  
 ํ๐. รงรียนหนองบัวดงวิทยา เดຌรับรางวัลชนะลิศ  ระดับจังหวัด การประกวด รงรียน
ธนาคารดีดน ประจ าปการศึกษา ๎๑๑๕ กลุมมัธยมศึกษาหรือทียบทา ธนาคารพืไอการกษตร 
ละสหกรณ์การกษตร 
 ํ๑. รางวัลหຌองสมุดดีดน ประจ าป ๎๑๒์ จากสมาคมหຌองสมุดหงประทศเทย฿นพระบรม
ราชูปถัมภ์สมดใจพระทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ํ๒. รางวัล สถานศึกษาพอพียงทีไมีผลการปฏิบัติทีไป็นลิศ ิครงการรงรียนธนาคารหนองบัว
ดงวิทยาี ระดับประทศ ประจ าป  ๎๑๒์ ศูนย์สถานศึกษาพอพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 ํ๓. รงรียนหนองบัวดงวิทยาเดຌรับกียรติบัตร หนวยงานทีไ฿หຌการสนับสนุนงานดຌานดใกละ
ยาวชน ประจ าป  ๎๑๒์  นืไอง฿นวันยาวชนหงชาติ จังหวัดชัยภูมิ ดยนายเมตรี อินทุสุต 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ิปลัด พม.ี ป็นผูຌมอบ มืไอวันทีไ ๎ํ กันยายน 
๎๑๒์ 
 ํ๔. รางวัลรองชนะลิศ  อันดับ ๎ ประภทการประชันการตีกลอง ิDrum Dualี ฿นการประกวดวง 
ยธวาทิตชิงชมป์ภาคตะวันออกฉียงหนือ ประจ าป ๎๑๒ํ  จากกรมพลศึกษา 
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สรุปผลการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

รงรียนหนองบัวดงวิทยา ประจ าปการศึกษา ๎๑๒์ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานทีไ  ํ  คุณภาพของผูຌรียน ๏ 

ํ.ํ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูຌรียน ๏ 

 ํ. ความสามารถ฿นการอาน การขียน การสืไอสารละการคิดค านวณ  
ตามกณฑ์ของตละระดับชัๅน  

๐ 

๎. ความสามารถ฿นการวิคราะห์ละคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
ลกปลีไยนความคิดหใน ละกຌปัญหา  

๐ 

๏. ความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  ๐ 

๐. ความกຌาวหนຌาทางการรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๏ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  ๎ 

๒. ความพรຌอม฿นการศึกษาตอ การฝຄกงานหรือการท างาน  ๐ 

ํ.๎ คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ของผูຌรียน  ๐ 

 ํ. การมีคุณลักษณะละคานิยมทีไดีตามทีไสถานศึกษาก าหนด ดยเมขัดกับ
กฎหมายละวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

๐ 

๎. ความภูมิ฿จ฿นทຌองถิไนละความป็นเทย  ๐ 

๏. การยอมรับทีไจะอยูรวมกันบนความตกตางละหลากหลาย  ๐ 

๐. สุขภาวะทางรางกายละลักษณะจิตสังคม  ๐ 

มาตรฐานทีไ ๎ กระบวนการบริหารละการจัดการของผูຌบริหารสถานศึกษา  ๐ 
 ํ. การมีปງาหมาย วิสัยทัศน์ ละพันธกิจทีไสถานศึกษาก าหนดชัดจน  ๐ 

๎. การวางผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ๐ 

    ๎.ํ การวางผนละด านินงานพัฒนาวิชาการทีไนຌนคุณภาพของผูຌรียน 

รอบดຌานทุกกลุมปງาหมาย ละด านินการอยางป็นรูปธรรม  
๐ 

    ๎.๎  การวางผนละด านินงานพัฒนาครูละบุคลากร฿หຌมีความชีไยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

๐ 

    ๎.๏  การวางผนการบริหารละการจัดการขຌอมูลสารสนทศอยางป็น
ระบบ  

๐ 

    ๎.๐ การวางผนละจัดสภาพวดลຌอมทางกายภาพละสังคมทีไอืๅอตอ 

การจัดการรียนรูຌอยางมีคุณภาพ  
๐ 

๏. การมีสวนรวมของผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆาย ละการรวมรับผิดรับชอบตอผลการ
จัดการศึกษา฿หຌมีคุณภาพละเดຌมาตรฐาน  

๐ 

๐. การก ากับ ติดตาม ประมินผลการบริหารละการจัดการศึกษา  ๐ 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานทีไ ๏ กระบวนการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ ๐ 

 ํ. การมีกระบวนการรียนการสอนทีไสรຌางอกาส฿หຌผูຌรียนทุกคนมีสวนรวม ๐ 

๎. การจัดการรียนการสอนทีไยึดยงกับบริบทของชุมชนละทຌองถิไน ๐ 

๏. การตรวจสอบละประมินความรูຌความขຌา฿จของผูຌรียนอยางป็นระบบ 

ละมีประสิทธิภาพ 
๐ 

มาตรฐานทีไ ๐ ระบบการประกันคุณภาพภาย฿นทีไมีประสิทธิผล ๏ 

 การ฿ชຌระบบการประกันคุณภาพภาย฿นพืไอยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

฿หຌดียิไงขึๅน 
๏ 

สรุปภาพรวม ๏ 

 
สรุปภาพรวมของสถานศึกษา  
         รงรียนหนองบัวดงวิทยามีผลการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา ประจ าป

การศึกษา ๎๑๒์ อยู฿นระดับ ดี ิ๏ี 
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สวนทีไ ๏   
สรุปผล นวทางการพัฒนา ละความตຌองการชวยหลือ 

 

 ผลการประมินตนองของสถานศึกษาถือป็นขຌอมูลสารสนทศส าคัญทีไสถานศึกษาจะตຌองน าเป
วิคราะห์  สังคราะห์พืไอสรุปการชืไอมยงหรือสะทຌอนภาพความส ารใจกับผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ิ๏ – ๐ ปี  ละน าเป฿ชຌ฿นการวางผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนัๅน จาก
ผลการด านินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประมิน฿นภาพรวมของจุดดน  จุดควรพัฒนาของ
ตละมาตรฐาน  พรຌอมทัๅงนวทางการพัฒนา฿นอนาคตละความตຌองการการชวยหลือเดຌดังนีๅ 
 

สรุปผล 
 

จุดดน จดุควรพัฒนา 
 

• ดຌานคุณภาพผูຌรียน 

     สถานศึกษาเดຌด านินการพืไอพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดຌานผูຌรียนดยการสงสริม
฿หຌนักรียนป็นบุคคลหงการรียนรูຌ ผล
ปรากฏวา นักรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทีไดี
งาม อันนืไองมาจากรงรียนเดຌมีการสรຌาง
สริมกิจกรรมอบรมละพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นักรียนป็นผูຌทีไมีความรูຌความ 
สามารถ มีทักษะ฿นดຌานตางโ เมวาจะป็น
ทางดຌานวิชาการ ดຌานกีฬา ดຌานกิจกรรม จน
เดຌรับรางวัล หรียญรางวัล ลกียรติคุณ  
กียรติบัตร ประกาศกียรติคุณ ฿นการขຌารวม
กิจกรรมการขงขันหรือการประกวดจาก
องค์กรอืไนโ ละหนวยงานตางโ มากมาย จน
สามารถสรຌางชืไอสียง฿หຌกับตนอง วงศ์ตระกูล 
รงรียน ชมุชน อ าภอ จังหวัด ทัๅง฿นระดับ
รงรียน ระดับขต ระดับประทศ รวมเปถึง
ระดับนานาชาติ 
 

 

  ํ. สถานศึกษารองรับผูຌรียนทีไขຌามารียนจากสภาพทีไหลากหลาย
เมมีอกาสเดຌคัดลือก ผลสัมฤทธิ์ทางการรียน฿นภาพรวมละผล
การทดสอบระดับชาติจึงอยู฿นระดับทีไควรพัฒนาตอเป 
  ๎. สถานศึกษาควรมีการพิไมติม฿หຌหลักสูตรมีรายวิชาการสอน
ครงงาน฿นทุกกลุมสาระการรียนรูຌ พืไอสงสริม฿หຌผูຌรียนกิดการ
รียนรูຌการท างานกลุม รูຌจักการลกปลีไยนรียนรูຌระหวางกัน  
สามารถ฿ชຌทคนลยีละมีการน าสนอเดຌอยางตใมความสามารถ  
กิดการพัฒนาตนองเดຌอยางตอนืไอง 
  ๏. กิจกรรมสริมหลักสูตร  ละกิจกรรมนืไอง฿นอกาสตางโ มี
หลากหลาย  ควรเดຌรับการพัฒนา฿นลักษณะของการบูรณาการ
รวมกัน  พืไอลดปัญหารืไองวลา  ละประมินผลนักรียน 
สถานศึกษาควรสงสริม฿หຌมีการพัฒนา฿หຌกิดความยัไงยืน฿นสวนของ
ระบบดูลชวยหลือนักรียน  ดยฉพาะ฿นรืไองของยาสพติด 
พืไอ฿หຌผูຌรียนมีความรูຌความขຌา฿จ  รูຌจักวิธีการปງองกัน  ละหใน
คุณคา฿นตนอง 
  ๐. อาคารสถานทีไเมพียงพอ ละบางสวนช ารุด  ควรเดຌรับการ
ซอมละปรับปรุงอยางรงดวน 

• ดຌานกระบวนการบริหารละการจัดการ
ของผูຌบริหารสถานศึกษา 

    สถานศึกษามีการบริหารละการจัดการ
อยางป็นระบบ เดຌ฿ชຌทคนิคการประชุมทีไ
หลากหลายวิธี ชน การประชุมบบมีสวน
รวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม 
พืไอ฿หຌทุกฝຆายมีสวนรวม฿นการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปງาหมายทีไชัดจน  

 
  ํ. สถานศึกษาควร฿ชຌกระบวนการวิจัย฿นการรวบรวมขຌอมูล  
พืไอ฿ชຌป็นฐาน฿นการวางผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๎. สรຌางครือขายความรวมมือของผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นการจัด
การศึกษาของรงรียน฿หຌมีความขຌมขใง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผล
การจัดการศึกษา ละการขับคลืไอนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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สรุปผล ิตอี 
 

จุดดน จุดควรพัฒนา 

ละมีการปรับผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาผนปฏิบัติการประจ าปทีไสอดคลຌอง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ตຌองการพัฒนาละนยบายการปฏิรูป
การศึกษาทีไมุงนຌนการพัฒนาผูຌรียน฿หຌมี
คุณภาพตามมาตรฐานการรียนรูຌตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผูຌสอนสามารถจัดการ
รียนรูຌเดຌอยางมีคุณภาพ มีการด านินการ
นิทศก ากับติดตามประมินผลการด านินงาน
ละจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 

 

• ดຌานกระบวนการรียนการสอนทีไนຌน
ผูຌรียนป็นส าคัญ 
   ครูมีความตัๅง฿จ มุงมัไน฿นการพัฒนาการ
สอน ดยจัดกิจกรรม฿หຌนักรียนเดຌรียนรูຌดย
การคิด เดຌปฏิบัติจริง มีการ฿ชຌวิธีการสอนละ
หลงรียนรูຌทีไหลากหลาย ฿หຌผูຌรียนสวงหา
ความรูຌจากสืไอทคนลยีดຌวยตนองอยาง
ตอนืไอง นักรียนมีสวนรวม฿นการจัด
บรรยากาศสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอการรียนรูຌ 
จนท า฿หຌครูเดຌรับรางวัลดຌานการจัดการรียน
การสอนทีไนาภาคภูมิ฿จ 

 
 ํ. สถานศึกษาควรก าหนดผนพัฒนา฿นการสรຌางความตระหนัก
พืไอ฿หຌครูทุกคนหในความส าคัญของการออกบบกิจกรรมการรียนรูຌ
ทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ  มีสืไอทคนลยีละการวัดประมินผลทีไลาก
หลาย มีการกຌปัญหาผูຌรียนดย฿ชຌวิจัยป็นฐาน พืไอการพัฒนาทีไ
ยัไงยืนตอเป 
  ๎. สถานศึกษาควรมีการสรຌางครือขายการรียนรูຌทัๅงภาย฿นละ
ภายนอกสถานศึกษาอยางป็นระบบ  รวมเปถึงการสรุปรายงานผล
การ฿ชຌประยชน์จากหลงรียนรูຌตางโทัๅงภาย฿นสถานศึกษาละ
นอกสถานศึกษา 

• ดຌานการประกันคุณภาพภาย฿นทีไมี
ประสิทธิผล 

   สถานศึกษา฿หຌความส าคัญกับการ
ด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นของ
สถานศึกษา นຌนการสรຌางความขຌา฿จละ฿หຌ
ความรูຌดຌานการประกันคุณภาพการศึกษา
฿หຌกับคณะครู ละบุคลากรทุกฝຆายทีไกีไยวขຌอง 
การด านินงานประกันคุณภาพภาย฿นของ
รงรียนนຌนการมีสวนรวม ด านินการ฿นรูป
ของคณะกรรมการ สรຌางวัฒนธรรมการ
ประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา฿หຌกับ
บุคคลทีไกีไยวขຌองทุกระดับ 

 
    ํ. สถานศึกษาควรจัดระบบ฿หຌครูประมินตนองรายบุคคลตา
ผนพัฒนาตนอง ฿นการจัดกิจกรรมการรียนรูຌพืไอยกระดับ
คุณภาพของผูຌรียน ผูຌรียนมีการประมินตนอง฿นการรียนรูຌ ตยัง
ขาดการติดตามชวยหลือดຌานการรียนรูຌของนักรียนป็นรายบุคคล 

    ๎. สถานศึกษามีการด านินการตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยางขຌมขใง หากตการรายงานผลการ
ด านินงานสนอผูຌบริหาร฿นรูปอกสารรายงานครงการนຌอย 
ผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆายควรตระหนักละ฿หຌความรวมมือมากขึๅน 
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นวทางการพัฒนา฿นอนาคต 

 ํ. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ฿หຌกิดความคลองตัว  ละมีประสิทธิภาพละชัดจนมากขึๅน 
      ๎. รงพัฒนาความป็นลิศทางดຌานวิชาการ คุณธรรม  จิตส านึกทีไดีงาม  ละสามารถขงขัน 
กับสังคมลกเดຌ 
     ๏. พัฒนาผูຌรียนสูความป็นลิศดຌาน การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ  รูຌทันการปลีไยนปลง 
สามารถอยูรวมกับผูຌอืไน฿นสังคมเดຌอยางมีความสุข การจัดกิจกรรมการรียนรูຌทีไนຌนการพัฒนาผูຌรียนป็น
รายบุคคล 
     ๐. พัฒนาศักยภาพครู  ละบุคคลากรทุกคน฿หຌป็นมืออาชีพ ดยสงขຌารับการอบรม ลกปลีไยน
รียนรูຌ฿นงานทีไเดຌรับมอบหมาย ติดตามผลการน าเป฿ชຌละผลทีไกิดกับผูຌรียนอยางตอนืไอง  ฿ชຌกิจกรรมทีไ
หลากหลาย สามารถถายทอดองค์ความรูຌ  ตามศักยภาพของผูຌรียนเดຌอยางมีประสิทธิภาพละดูล
ชวยหลือผูຌรียนเดຌอยางทัไวถึง 
 ๑. การสงสริม฿หຌครูหในความส าคัญของการจัดการรียนรูຌดยนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ การจัดท าวิจัย฿น
ชัๅนรียนพืไอพัฒนาผูຌรียน฿หຌสามารถรียนรูຌเดຌตใมศักยภาพ 
      ๒. รงพัฒนาสืไอ  ทคนลยีทีไทันสมัย  หลงรียนรูຌทีไหลากหลาย  พียงพอตอผูຌรียนทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา 
คຌนควຌา 
     ๓. พัฒนาระบบดูลชวยหลือนักรียน  งานนะนว ละกิจกรรมพัฒนาผูຌรียนพืไอดูล นักรียนเดຌ
อยางทัไวถึง   
      ๔. พัฒนาระบบครือขายผูຌปกครองนักรียน ผูຌอุปถัมภ์ องค์กรชุมชน ฿หຌมีสวนรวม฿นการพัฒนาการจัด
การศึกษาของรงรียน 
      ๕. พัฒนา฿หຌรงรียนป็นรงรียนชัๅนน า  มีชืไอสียง  พืไอท า฿หຌผูຌปกครอง ชุมชนมีศรัทธาละชืไอมัไน฿น
การสงบุตรหลานขຌามารับการศึกษา 
 

ความตຌองการละการชวยหลือ 

 รงรียนหนองบัวดงวิทยาป็นรงรียนขนาด฿หญ  อยู฿นขตทีไผูຌปกครองสวน฿หญประกอบอาชีพ
กษตรกร ฿นปการศึกษาทีไผานมา รงรียนยังขาดคลนทรัพยากรการศึกษาอยูป็นผล฿หຌประสบปัญหา฿น
จัดการรียนการสอน ละการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึๅน  ดังนัๅนพืไอพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ของรงรียนทางดຌานผูຌรียน  บุคลากร ละหลงรียนรูຌ  ซึไงรงรียนมีความตຌองการการชวยหลือจาก
หนวยงานตຌนสังกัดหรือชุมชน  ดังนีๅ 

ดຌานบุคลากร 
      การฝຄกอบรมละพัฒนาบุคลากร 

ดຌานการพัฒนาการรียนรูຌ 
 ํ.  หຌองสืบคຌน  หຌองปฏิบัติการพืไอป็นหลงรียนรูຌทีไสมบูรณ์ยังเมพียงพอ 
 ๎.  สืไอ ทคนลยีละนวัตกรรมการรียนรูຌทีไทันสมัย 

ดຌานอาคารสถานทีไ 
 ํ.  อาคารรียน หຌองนๅ าหຌองสຌวม  
 ๎.  สนามกีฬา ดยฉพาะสนามทีไมีลูวิไง฿หຌนักกรีฑาเดຌฝຄกซຌอม 
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สวนทีไ  ๐   
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
 

-   ประกาศรงรียนหนองบัวดงวิทยา รืไอง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ระดับการศึกษาขัๅน 
พืๅนฐานของรงรียนหนองบัวดงวิทยาพืไอประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 

-   ประกาศรงรียนหนองบัวดงวิทยา รืไอง การก าหนดอัตลักษณ์ละอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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ประกาศรงรียนหนองบัวดงวิทยา 

รืไอง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานของรงรียนหนองบัวดงวิทยา 

พืไอประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ปการศึกษา ๎๑๒์ 

------------------------------------------------- 
  ดຌวยรงรียนหนองบัวดงวิทยา อ าภอหนองบัวดง จังหวัดชัยภูมิ มีภารกิจจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน หลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. ๎๑๑ํ ดย฿ชຌหลักสูตรสถานศึกษา 
ป็นครืไองมือส าคัญ฿นการจัดการรียนการสอนละการสงสริมการรียนรูຌ พืไอ฿หຌนักรียนบรรลุถึงซึไง
คุณลักษณะตามทีไหลักสูตรก าหนด ละป็นเปตามจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ 
พรຌอมตอบสนองความตຌองการของผูຌปกครอง อกลักษณ์ของทຌองถิไน ละขับคลืไอนดຌวยผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผนปฏิบัติการประจ าป พืไอพัฒนาสูคุณภาพทัๅงระบบอยางมีประสิทธิภาพละมีมาตรฐานป็นทีไ
ยอมรับทัไวเป 
  รงรียนหนองบัวดงวิทยา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานตาม
กฎกระทรวง วาดຌวยระบบหลักกณฑ์ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๎๑๑๏ ขึๅนป็นมาตรฐาน
การศึกษาทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ละมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมสาระการรียนรูຌละกระบวนการรียนรูຌ รวมทัๅงสอดคลຌองกับศักยภาพ
ของนักรียน ชุมชนละทຌองถิไน ส าหรับ฿ชຌด านินงานละประมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภาย฿น
รงรียนทีไครอบคลุมตัวบงชีๅตามกฎกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภาย฿นระดับ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานรืไอง ก าหนดหลักกณฑ์ละนวปฏิบัติกีไยวกับการประกันคุณภาพภาย฿นระดับ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง ฿หຌ ฿ชຌมาตรฐานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน
พืไอการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา ฉบับลงวันทีไ ํํ ตุลาคม ๎๑๑๕ จ านวน ๐  มาตรฐาน  
ดังตอเปนีๅ 

มาตรฐานทีไ ํ คุณภาพของผูຌรียน 
   ํ.ํ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูຌรียน 
   ํ.๎ คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ของผูຌรียน 
มาตรฐานทีไ โ กระบวนการบริหารละการจัดการของผูຌบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานทีไ ใ กระบวนการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ 

  มาตรฐานทีไ ๐ ระบบการประกันคุณภาพภาย฿นทีไมีประสิทธิผล 
ตละมาตรฐานมีรายละอียดดังนีๅ 
มาตรฐานทีไ แ คุณภาพของผูຌรียน 

      ํ.ํ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูຌรียน 

      ํี  ความสามารถ฿นการอาน การขียน การสืไอสารละการคิดค านวณ ตามกณฑ์ของ 
          ตละดับชัๅน 
      ๎ี  ความสามารถ฿นการวิคราะห์ละคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย ลกปลีไยนความคิดหใน   

ละกຌปัญหา 
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     ๏ี  ความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
     ๐ี  ความกຌาวหนຌาทางการรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๑ี  ผลสัมฤทธิ์ทางการรียนละพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
     ๒ี  ความพรຌอม฿นการศึกษาตอ การฝຄกงานหรือการท างาน 

     ํ.๎ คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ของผูຌรียน 

     ํี  การมีคุณลักษณะละคานิยมทีไดีตามทีไสถานศึกษาก าหนดดยเมขัดกับกฎหมาย 
ละวัฒนธรรมอันดีของสังคม    

     ๎ี  ความภูมิ฿จ฿นทຌองถิไนละความป็นเทย 
     ๏ี  การยอมรับทีไจะอยูรวมกันบนความตกตางละหลากหลาย 
     ๐ี  สุขภาวะทางรางกายละลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานทีไ ๎ กระบวนการบริหารละการจัดการของผูຌบริหารสถานศึกษา 
      ํ. การมีปງาหมาย วิสัยทัศน์ ละพันธกิจทีไสถานศึกษาก าหนดชัดจน 
        ๎. การวางผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    2.1  การวางผนละด านินงานพัฒนาวิชาการทีไนຌนคุณภาพของผูຌรียนรอบดຌาน  
    ทุกกลุมปງาหมาย ละด านินการอยางป็นรูปธรรม 

    2.2  การวางผนละด านินงานพัฒนาครูละบุคลากร฿หຌมีความชีไยวชาญทางวิชาชีพ 
    2.3  การวางผนการบริหารละการจัดการขຌอมูลสารสนทศอยางป็นระบบ  
    2.4  การวางผนละจัดสภาพวดลຌอมทางกายภาพละสังคมทีไอืๅอตอการจัดการ 

รียนรูຌอยางมีคุณภาพ  
      ๏. การมีสวนรวมของผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆาย ละการรวมรับผิดรับชอบตอผลการจัดการศึกษา 
                      ฿หຌมีคุณภาพละเดຌมาตรฐาน  
      ๐. การก ากับ ติดตาม ประมินผลการบริหารละการจัดการศึกษา 
มาตรฐานทีไ ๏ กระบวนการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ 

      แ. การมีกระบวนการรียนการสอนทีไสรຌางอกาส฿หຌผูຌรียนทุกคนมีสวนรวม  
      โ. การจัดการรียนการสอนทีไยึดยงกับบริบทของชุมชนละทຌองถิไน 
      ใ. การตรวจสอบละประมินความรูຌความขຌา฿จของผูຌรียนอยางป็นระบบ ละมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานทีไ ๐ ระบบการประกันคุณภาพภาย฿นทีไมีประสิทธิผล 

       การ฿ชຌระบบการประกันคุณภาพภาย฿นพืไอยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา฿หຌดียิไงขึๅน 
    

 ทัๅงนีๅ฿หຌด านนิการตัๅงตริไมปการศึกษา  ๎๑๒์ 
 
     ประกาศ  ณ  วันทีไ ํ  มิถุนายน พ.ศ.  ๎๑๒์ 
 
 
 
         ินายชัยรัตน์  จริญสุขี 
       ผูຌอ านวยการรงรียนหนองบัวดงวิทยา 

 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๒๑ 

 

 
 

 
ประกาศรงรียนหนองบัวดงวิทยา 

รืไอง  ก าหนดอัตลักษณ์ละอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 
  ดยมีการประกาศ฿ชຌกฎกระทรวงวาดຌวยระบบ หลักกณฑ์ละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๎๑๑๏ ทีไปรับปรุง฿หม ละประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง ฿หຌ฿ชຌมาตรฐานการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
พืไอการประกันคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา รวมทัๅงนยบายการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไ ๎ ทีไ
ก าหนดปງาหมายละยุทธศาสตร์อยางชัดจน฿นการพัฒนาคุณภาพคนเทยละการศึกษาเทย฿นอนาคต 
รงรียนหนองบัวดงวิทยาจึงเดຌก าหนดอัตลักษณ์ละอกลักษณ์ของสถานศึกษาขึๅนพืไอน าเปสูการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 รงรียนหนองบัวดงวิทยา มีมติรวมกันก าหนด฿หຌอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือสะอาด 
มารยาทดี มีความป็นเทย ละ รงรียนสงสริมนิสัยรักการอาน ป็นอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ดยความหในชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละการมีสวนรวมของผูຌทีไกีไยวขຌอง 
บุคลากร฿นรงรียนละผูຌปกครอง พืไอน าเปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประมินคุณภาพ
ภาย฿นละพืไอรองรับการประมินคุณภาพภายนอก 
 

       ทัๅงนีๅตัๅงตบัดนีๅ  ป็นตຌนเป 
 

    ประกาศ  ณ  วันทีไ  ํ  มิถุนายน  พ.ศ. ๎๑๒์ 
 
 
 
 

………………………………………………… 
ินายธีระ   มวลชัยภูมิี 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานรงรียนหนองบัวดงวิทยา 
 
 
 
 

………………………………………………… 
ินายชัยรัตน์  จริญสุขี 

กรรมการละลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานรงรียนหนองบัวดงวิทยา 
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ภาคผนวก  ข 
 

ผลงานทีไภาคภูมิ฿จของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
 

ค าสัไงรงรียนหนองบัวดงวิทยา  
รืไอง ตงตัๅงคณะกรรมการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา ปการศึกษา ๎๑๒์ 
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ค าสัไงรงรียนหนองบัวดงวิทยา 

ทีไ ํ๐๐ / ๎๑๒ํ 
รืไอง  ตงตัๅงคณะกรรมการตรียมความพรຌอมรับการประมินคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 

ปการศึกษา ๎๑๒์  
------------------------------------------ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  พ.ศ. ๎๑๐๎  ละทีไกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ  ๎ี  พ.ศ. ๎๑๐๑  
ก าหนด฿หຌหนวยงานตຌนสังกัดละสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา  ละ฿หຌถือวาการ
ประกันคุณภาพภาย฿นป็นสวนหนึไงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีไตຌองด านินการอยางตอนืไองดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปสนอตอหนวยงานตຌนสังกัด หนวยงานทีไกีไยวขຌองละปຂดผยตอสาธารณชนพืไอ
น าเปสูการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา 
 พืไอ฿หຌสถานศึกษามีระบบละกลเก฿นการประกันคุณภาพการศึกษา฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอนืไอง            เดຌมาตรฐานตามทีไก าหนดทุกระดับของสถานศึกษา  พรຌอมรับการประมินคุณภาพ
ทัๅงภาย฿นละภายนอก  จึงอาศัยอ านาจตามความ฿นมาตรา ๏๕  หงพระราชบัญญัติระบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๎๑๐๒ ละกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๏ ละมาตรา ๎๓ 
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๎๑๐๓ ฉบับกຌเขพิไมติม 
ิฉบับทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๑๏  จึงตงตัๅงคณะกรรมการตรียมความพรຌอมรับการประมินคุณภาพภาย฿น
สถานศึกษา  ปการศึกษา ๎๑๒์  ดังนีๅ 
ํ. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ํ.ํ  นายชัยรัตน์   จริญสุข   ผูຌอ านวยการรงรียน       ประธานกรรมการ 
 ํ.๎  นางศศิธร  รักษาชนม์     รองผูຌอ านวยการรงรียน       รองประธานกรรมการ 
    ํ.๏  นายกศล   พชรประเพ    รองผูຌอ านวยการรงรียน       กรรมการ 
 ํ.๐  นายสุรชัย   บัวจูม   รองผูຌอ านวยการรงรียน  กรรมการ 
 ํ.๑  นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์   ครู  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการรงรียน   กรรมการ 
 ํ.๒  นายวันชัย  คงสมบูรณ์   ครู  รักษาการ฿นต าหนงรองผูຌอ านวยการรงรียน    กรรมการ 
    ํ.๓  นางสาวอุษา   วงษาสม   คร ู              กรรมการละลขานุการ 
    หนຌาทีไ  ํ. ก ากับติดตาม ละ฿หຌความหใน ขຌอสนอนะกีไยวกับการตรียมความพรຌอมรับการประมิน

คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 
    ๎. สงสริม฿หຌมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบติดตามคุณภาพ  ดยถือวาป็นสวนหนึไงของ

กระบวนการบริหารซึไงป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอนืไอง 
๎. คณะกรรมการตรียมความพรຌอมรับประมินคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา  จัดบงตามมาตรฐาน  ดังนีๅ 
    ๎.ํ  มาตรฐานทีไ  ํ  คณุภาพของผูຌรียน   ประกอบดຌวย 

๎.ํ.ํ  นางสาวกนก  จันทร์ขามปງอม  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๎.ํ.๎  นายเพวัลย์  คงนนกอก   คร ู   รองประธานกรรมการ 



รายงานการประมินตนองของสถานศึกษา รงรยีนหนองบัวดงวิทยา |  ๔๓ 

 

 
 

 ๎.ํ.๏  นางลักษมี   บุตรจันทร์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๐  นางสาวอรทิพา  นันทะปัตย์  คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๑  นายสังคม  สุขสวัสดิ์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๒  นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๓  นางสาวนลิกานต์  ตอสกุล   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๔  นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู  คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๕  นางล าดวน  สงวิหค   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ์ นางธินิภัทร  ขันศิลา   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํํ นางสาวดวงกຌว  ประสานศักดิ์  คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ๎ นางพิชญ์สินี  ฦาชา   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ๏ นายศรพชร  งานยางหวาย  คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ๐ นางธนัฏฐา  สวงกระทก   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ๑ นางวนิดา  สลานอก   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ๒ นายอกลักษณ์  นักท านา   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ๓ นางวนิดา  บ ารุง    คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ๔ นางมัจฉา  ศิริพงศ์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ๕ นางสุภาวดี  กุศลคุຌม   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๎์ นางสาวนันทรีย์  คຌานนกอก  คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๎ํ นางสาวธนัญญา  การประกอบ  คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๎๎ นางสาวสุวิมล  ทองทียม   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๎๏ นางสาววิชุพร  ชัยสรุิยะวิรัตน์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๎๐ นางสาวบังอร  จอกนาค   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๎๑ นายพิชัย  วิวกรัมย์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๎๒ นายจนณรงค์  ดวงทองมา  คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๎๓ นางภควรรณ  พรมมตตา  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๎.ํ.๎๔ นางกันยกร  นนวง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๎.ํ.๎๕ นายสมศักดิ์  กองพล   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๎.ํ.๏์ นางสาวสุภาพร  สนกຌว   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๎.ํ.๏ํ นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๎.ํ.๏๎ นางวราภรณ์  สอนสงัข์   พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๎.ํ.๏๏ นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ   ผูຌชวยนายทะบยีน  กรรมการ 

๎.ํ.๏๐ นางพรทิพย์  คๅ ายาง   คร ู  กรรมการละลขานุการ 
 ๎.๎ มาตรฐานทีไ  ๎  กระบวนการบริหารละการจัดการของผูຌบริหารสถานศึกษา  ประกอบดຌวย 

 ๎.๎.ํ นายมณฑียร  กันตะวงศ์   คร ู   ประธานกรรมการ 
๎.๎.๎ นางมะลิวัลย์  ขุนกຌว   คร ู   รองประธานกรรมการ 

 ๎.๎.๏ นางดารา  หอมวงษ์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.๎.๐ นางธินภิัทร  ขันศิลา   คร ู   กรรมการ 
 ๎.๎.๑ นายฉลียว  ผิวผืไอน   คร ู   กรรมการ 
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 ๎.๎.๒ นายพจน์พิศาล  ฦาชา   คร ู   กรรมการ 
 ๎.๎.๓ นายวัชรินทร์  เมตรีพน   คร ู   กรรมการ 
 ๎.๎.๔ นางอมรรัตน์  กษม฿จ   คร ู  กรรมการละลขานุการ 
 ๎.๏ มาตรฐานทีไ  ๏  กระบวนการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ   ประกอบดຌวย 

 ๎.๏.ํ นางสาวกองสิน  ชินทะนา คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๎.๏.๎ นางฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป์ คร ู  รองประธานกรรมการ 
 ๎.๏.๏ นางอังค์ริสา  ชางหลอ คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.๐ นางสาวิตร ี เมตรีพน คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.๑ นางสาวกนก  จันทร์ขามปງอม คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.๒ นางธินภิัทร  ขันศิลา คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.๓ นางสาวจิตรานันท์  กิๅนนนกอก คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.๔ นางนาวรัตน์  คงฉนวน คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.๕ นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.ํ์ นางธนัฏฐา  สวงกระทก คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.ํํ นางสาวศรีวัย  กัณหาเธสง คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.ํ๎ นางกันยาวีร์  ตัๅงพงษ์ คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.ํ๏ นายพิสิฐชัย  บุญหนา คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.ํ๐ นางวนิดา  สลานอก คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.ํ๑ นางสาวอัมพิกา  อินบຌานผือ คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.ํ๒ นายสุริยะ  คุณวันดี คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.ํ๓ นายปรีชา  ดงวัง คร ู  กรรมการ 
 ๎.๏.ํ๔ นางสาวล าดวน  ลันดา ครู   กรรมการ 
 ๎.๏.ํ๕ นางสาววิชุลดา  พรมดืไอ ครูผูຌชวย  กรรมการ 
 ๎.๏.๎์ นางสาวอัจฉรา  ออนสกุล ครูผูຌชวย  กรรมการ 
 ๎.๏.๎ํ นางสาวธนาภรณ์  ป็นส าราญ ครูผูຌชวย  กรรมการ 
 ๎.๏.๎๎ นางกันยกร  นนวง พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๎.๏.๎๏ นายสงทอง  อุนกຌว พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๎.๏.๎๐ นางสาวรัชดาพร  ขึๅนนกขุຌม คร ู   กรรมการละลขานุการ 
 ๎.๐ มาตรฐานทีไ  ๐  ระบบการประกันคุณภาพภาย฿นทีไมีประสิทธิผล  ประกอบดຌวย 

 ๎.๐.ํ นางสาวอุษา  วงษาสม คร ู  ประธานกรรมการ 
 ๎.๐.๎ นายฉลียว  ผิวผืไอน คร ู  รองประธานกรรมการ 
 ๎.๐.๏ นางสภุกัญญา  ศรีสาร คร ู  กรรมการ 
 ๎.๐.๐ นางวนิดา  บ ารุง คร ู  กรรมการ 
 ๎.๐.๑ นายสรุิยะ  คุณวันดี คร ู  กรรมการ 
 ๎.๐.๒ นายวีระพล  ศรีสะอาด ครูผูຌชวย  กรรมการ 
 ๎.๐.๓ นางอมรรัตน์  กษม฿จ คร ู            กรรมการละลขานุการ 

หนຌาทีไ   คณะกรรมการ฿นตละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษารวมกันวางผน จัดตรียม
ขຌอมูล อกสาร รายงานครงการ ตลอดจนรองรอยกิจกรรม ตามรายการอกสารทีไนบมาทຌายค าสัไง พืไอ
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ตรียมความพรຌอมรับการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา ประจ าปการศึกษา ๎๑๒์ ละน า
อกสารเปจัดวางตามมาตรฐานภาย฿นหຌองกียรติยศ พชรบัวดง รงรียนหนองบัวดงวิทยากอนวันท า
การประมิน฿นวันทีไ ๎๕ มีนาคม ๎๑๒ํ 
๏. คณะกรรมการจัดตรียมสถานทีไ ประกอบดຌวย 
    ๏.ํ  นางสาวอุษา  วงษาสม   ครู   ประธานกรรมการ 
    ๏.๎  นายสุริยะ  คุณวันดี  คร ู กรรมการ 
    ๏.๏  นายวีระพล  ศรีสะอาด  ครูผูຌชวย             กรรมการละลขานุการ   
    หนຌาทีไ   วางผน  ด านินการจัดตรียมสถานทีไภาย฿นหຌองกียรติยศ พชรบัวดง รงรียนหนองบัวดง

วิทยา พืไอส าหรับการจัดวางอกสารส าหรับคณะกรรมการ฿นตละมาตรฐาน     
๐. คณะกรรมการจัดตรียมอุปกรณ์สตทัศนูปกรณ์  ประกอบดຌวย 

 ๐.ํ  นายจนณรงค์  ดวงทองมา   คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๐.๎  นายบุญรือง  กิไงกนทา  ผูຌชวยจຌาหนຌาทีไสตฯ กรรมการ 
 ๐.๏  นายวิสุทธิ ์ ยศรุงรือง  พนักงานราชการ        กรรมการละลขานุการ 
 หนຌาทีไ  ด านินการตรียมสตทัศนูปกรณ์ ปງายการประมิน พรຌอมทัๅงถายภาพตลอดการประมิน 
     

    ฿หຌคณะกรรมการทีไเดຌรับการตงตัๅง  ปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌกิดประสิทธิภาพละ
ประยชน์สูงสุดตอการบริหารการจัดการของสถานศึกษาละตอทางราชการตอเป 
 

  สัไง  ณ  วันทีไ   ํ๔   ดือน  มีนาคม   พ.ศ.  ๎๑๒ํ 
 
       
 
 
 
                                                                                    ินายชัยรัตน์  จริญสุขี 
        ผูຌอ านวยการรงรียนหนองบัวดงวิทยา                                                                                                                
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ค าสัไงรงรียนหนองบัวดงวิทยา 

ทีไ ํ๐๑ / ๎๑๒ํ 
รืไอง  ตงตัๅงคณะกรรมการประมินคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา ปการศึกษา ๎๑๒์  

------------------------------------------ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ  พ.ศ. ๎๑๐๎  กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ  ๎ี  พ.ศ. ๎๑๐๑  
ก าหนด฿หຌหนวยงานตຌนสังกัดละสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา  ละ฿หຌถือวาการ
ประกันคุณภาพภาย฿นป็นสวนหนึไงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีไตຌองด านินการอยางตอนืไองดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปสนอตอหนวยงานตຌนสังกัด หนวยงานทีไกีไยวขຌองละปຂดผยตอสาธารณชนพืไอ
น าเปสูการพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษา 
 พืไอ฿หຌมีระบบละกลเก฿นการประกันคุณภาพการศึกษา฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอนืไองเดຌ
มาตรฐานตามทีไก าหนดทุกระดับของสถานศึกษา  ละพรຌอมรับการประมินคุณภาพภายนอก  อาศัย
อ านาจความ฿นมาตรา ๏๕  หงพระราชบัญญัติระบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๎๑๐๒ 
ละกຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๑๏ ละมาตรา ๎๓ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการครูละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๎๑๐๓ ิฉบับทีไ ๏ี พ.ศ. ๎๑๑๏  จึงตงตัๅงคณะกรรมการประมินคุณภาพ
ภาย฿นสถานศึกษา ประจ าปการศึกษา ๎๑๒์ ฿นวันทีไ ๎๕ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๒ํ ดังนีๅ 
ํ. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ํ.ํ  นายชัยรัตน์   จริญสุข   ผูຌอ านวยการรงรียน       ประธานกรรมการ 
 ํ.๎  นางศศิธร  รักษาชนม์     รองผูຌอ านวยการรงรียน       รองประธานกรรมการ 
    ํ.๏  นายกศล   พชรประเพ    รองผูຌอ านวยการรงรียน       กรรมการ 
 ํ.๐  นายสุรชัย   บัวจูม   รองผูຌอ านวยการรงรียน  กรรมการ 
 ํ.๑  นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์   ครู  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการรงรียน   กรรมการ 
 ํ.๒  นายวันชัย  คงสมบูรณ ์   ครู  รักษาการ฿นต าหนงรองผูຌอ านวยการรงรียน    กรรมการ 
    ํ.๓  นางสาวอุษา   วงษาสม   คร ู          กรรมการละลขานุการ 
    หนຌาทีไ  ํ. ก ากับติดตาม ละ฿หຌความหใน ขຌอสนอนะกีไยวกับการตรียมความพรຌอมรับการประมิน

คุณภาพภาย฿นสถานศึกษา 
    ๎. สงสริม฿หຌมีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบติดตามคุณภาพ  ดยถือวาป็นสวนหนึไงของ

กระบวนการบริหารซึไงป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอนืไอง 
๎. คณะกรรมการตรียมความพรຌอมรับประมินคุณภาพภาย฿นสถานศึกษา  จัดบงตามมาตรฐาน  ดังนีๅ 
    ๎.ํ มาตรฐานทีไ  ํ  คุณภาพของผูຌรียน  ประกอบดຌวย 
 ๎.ํ.ํ  นางสาวกนก  จันทร์ขามปງอม  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๎.ํ.๎  นายเพวัลย์  คงนนกอก   คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๎.ํ.๏  นางลักษมี  บุตรจันทร์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๐  นางสาวดวงกຌว   ประสานศักดิ์  คร ู   กรรมการ 
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 ๎.ํ.๑  นายศรพชร   งานยางหวาย  คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๒  นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๓ นายสังคม  สุขสวัสดิ์   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๔ นายอกลักษณ์  นักท านา   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.๕ นางสาวมยุรี  ชูดช   คร ู   กรรมการ 
 ๎.ํ.ํ์ นางสาวจิตรานันท์  กิๅนนนกอก  คร ู  กรรมการละลขานุการ 
 ๎.๎ มาตรฐานทีไ  ๎  กระบวนการบริหารละการจัดการของผูຌบริหารสถานศึกษา  ประกอบดຌวย 
  ๎.๎.ํ  นางสาวกองสิน   ชินทะนา  คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๎.๎.๎  นางสาวิตรี  เมตรีพน   คร ู   รองประธานกรรมการ 
  ๎.๎.๏  นายฉลียว   ผวิผืไอน   คร ู   กรรมการ 
  ๎.๎.๐  นางมะลิวัลย์   ขุนกຌว   คร ู   กรรมการ 
  ๎.๎.๑  นางสาวพรทิวา  ปลัดศรีชวย  คร ู   กรรมการ 
  ๎.๎.๒  นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู  คร ู   กรรมการ 
  ๎.๎.๓  นางอมรรัตน์   กษม฿จ   คร ู  กรรมการละลขานุการ 
 ๎.๏ มาตรฐานทีไ  ๏  กระบวนการจัดการรียนการสอนทีไนຌนผูຌรียนป็นส าคัญ  ประกอบดຌวย 
  ๎.๏.ํ  นายมณฑียร   กันตะวงศ์   คร ู   ประธานกรรมการ 
  ๎.๏.๎  นางดารา  หอมวงษ์   คร ู   รองประธานกรรมการ 
  ๎.๏.๏  นางสาวสุลาวัลย ์ วิชยัระหัด  คร ู   กรรมการ 
  ๎.๏.๐  นางสาวอรทิพา   นันทะปัตย์  คร ู   กรรมการ 
  ๎.๏.๑  นางขนบพร   ลบຌานเผ   คร ู   กรรมการ 
  ๎.๏.๒  นางอังค์ริสา   ชางหลอ   คร ู   กรรมการ 
  ๎.๏.๓  นางธินิภัทร   ขันศิลา   คร ู   กรรมการ 
  ๎.๏.๔  นายพิสิฐชัย  บุญหนา    คร ู   กรรมการ 
  ๎.๏.๕  นางสาวรัชดาพร   ขึๅนนกขุຌม  คร ู    กรรมการละลขานุการ 
 ๎.๐ มาตรฐานทีไ  ๐  ระบบการประกันคุณภาพภาย฿นทีไมีประสิทธิผล  ประกอบดຌวย 
  ๎.๐.ํ  นายฉลียว  ผวิผืไอน   ครู   ประธานกรรมการ 
  ๎.๐.๎  นางอมรรัตน์   กษม฿จ   คร ู   รองประธานกรรมการ 
  ๎.๐.๏  นายสุริยะ   คุณวันดี   คร ู   กรรมการ 
  ๎.๐.๐  นางสาวอุษา   วงษาสม   คร ู  กรรมการละลขานุการ 

หนຌาทีไ   คณะกรรมการ฿นตละมาตรฐานศึกษาคูมือการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา 
จัดตรียมขຌอมูล อกสาร รายงานครงการพืไอตรียมความพรຌอมส าหรับการประมิน
คุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา  ประจ าปการศึกษา  ๎๑๒์  ละท าการประมินตนอง
ตามครืไองมือการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา 

๏. คณะกรรมการจัดตรียมสถานทีไ  อุปกรณ์สตทัศนูปกรณ์ 
    ๏.ํ  นายสุริยะ  คุณวันดี   คร ู  ประธานกรรมการ 
    ๏.๎  นายจนณรงค์  ดวงทองมา  คร ู รองประธานกรรมการ 
 ๏.๏  นายบุญรือง  กิไงกนทา  ผูຌชวยจຌาหนຌาทีไสตฯ กรรมการ 
    ๏.๐  นางสาวอุษา  วงษาสม  คร ู                   กรรมการละลขานุการ   
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    หนຌาทีไ   วางผน  ด านินการจัดตรียมสถานทีไส าหรับคณะกรรมการ฿นตละมาตรฐาน  ครืไอง
สตทัศนูปกรณ์   ถายภาพ  ตลอดจนสรใจสิๅนการประมิน 

๐. คณะกรรมการปฏิคม 

    ๐.ํ  นางสาวพรทิวา  ปลดัศรีชวย   คร ู   ประธานกรรมการ 
    ๐.๎  นางสาวอัมพิกา  อินบຌานผือ   คร ู   รองประธานกรรมการ 
    ๐.๏  นางสาวศรยา  มาณะศิลป์   คร ู   กรรมการ 
    ๐.๐  นางสาวนิภาพร  กตุขียว   ครูผูຌชวย   กรรมการ 
 ๐.๑  นางสาวพรสุดา  ซตຌ    พนักงานราชการ  กรรมการ 
 ๐.๒  นางสาวศศิประภา  ผันกลาง   คร ู    กรรมการละลขานุการ 
    หนຌาทีไ  วางผน  จัดตรียมอุปกรณ์ ครืไองดืไม อาหารวาง ตลอดการประมิน 
๑. คณะกรรมการจัดท ารูปลมรายงานการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษา 

 ๑.ํ  นางศศิธร  รักษาชนม์    รองผูຌอ านวยการรงรียน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๎  นางสาวอุษา   วงษาสม    คร ู   รองประธานกรรมการ 
 ๑.๏  นายวีระพล  ศรีสะอาด    ครูผูຌชวย   กรรมการ 
 ๑.๐  นายสุริยะ   คุณวันด ี    คร ู     กรรมการละลขานุการ 
 หนຌาทีไ  รวบรวมขຌอมูล  สรุปผล  จัดพิมพ์รายงานการประมินคุณภาพภาย฿นของสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษา  ขຌารูปลมพรຌอมทัๅงสนอตอผูຌบังคับบัญชาละหนวยงานตຌนสังกัดตอเป 
 

    ฿หຌคณะกรรมการทีไเดຌรับการตงตัๅง  ปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌกิดประสิทธิภาพละ
ประยชน์สูงสุดตอการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

  สัไง  ณ  วันทีไ   ํ๔   ดือนมีนาคม   พ.ศ.  ๎๑๒ํ 
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