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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร     
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
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คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

 
ตามท่ีโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อรายงาน 

ผลสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน
ให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ศึกษาผลการด าเนินงานการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แล้วพบว่าผลส าเร็จ
ของแต่ละด้านเป็นไปตามค่าเป้าหมายความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จึงพิจารณาเห็นชอบให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ และให้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป  
 
 
           
        (ลงช่ือ) .................................................... 
                                                      (นายประมาณ  อ่อนฤทธิ์) 
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                        โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
                             ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕   
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ท่ีต้ังเลขท่ี ๑๖๓ หมู่ท่ี ๑ ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
๖๒๑๔๐ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร โทร ๐-๕๕๗๔-๑๕๖๘ เปิดสอนต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปัจจุบันมีบุคลากรสายบริหาร ๒ คน และมีบุคลากรครู พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้างและเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ จ านวน ๔๑ คน 
   
๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนก
ตามมาตรฐานดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน   
            ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
            ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั   ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 

สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ ๕) 

 

 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้ก าหนดกระบวนการพฒันาคุณภาพผู้เรียนท้ัง ๒ ด้าน คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยสถานศึกษาด าเนินงาน สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการ 
ประกันภายในและบริบทของสถานศึกษา จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาประจ าปีอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาจัดท าโครงการ
และกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ค่าเป้าหมายและกิจกรรมการพัฒนาท่ีชัดเจน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองและเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมถึงได้ท าโครงงานการ
เรียนด้วยการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ผู้เรียนสามารถค้นคว้า หาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี และระบบอินเทอร์เน็ต 
เรียนรู้การใช้งานแอพลิเคชันต่างๆ เช่น google classroom/ google form/ Kahoot/ E-book การท าคลิปวีดีโอ 
ผู้เรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
อย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนและหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม โรงเรียนได้
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี ้ 
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 ๑. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. โครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมปรับพื้นฐานคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมความดีของหายได้คืน กิจกรรมมุฑิตาบูชาครู กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมขับ
ขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน กิจกรรมรักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมป้องกันอุบัตภัยในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์(รักความเป็นไทย ร่วมใจสามัคคี) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยในโรงเรียน 
กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษากิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
 ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน มี ๑๐ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ การ
ด าเนินงานแล้วสูงกว่าค่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ และประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานท่ี ๑ มีพัฒนาการ
สูงขึ้นจ านวน ๙ ประเด็นพิจารณา  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา มีกระบวนการบริหารและ การจัดการโดยเน้น
การมีส่วนร่วม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ตามความต้องการของชุมชน ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงาน น าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน 
แผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ออกเป็น ๓ มาตรฐาน ๒๑ ประเด็น
พิจารณา โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินครั้งท่ีผ่านมา เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ด าเนินการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ด้วยการน าแผนพัฒนาคุณภาพไปปฏิบัติจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค าขวัญ ปรัชญา จุดเน้นและเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีการพฒันาครูเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้โดย
ก าหนดเป้าหมาย จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ ใน
การจัดการเรียนการสอน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการ
จัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียนให้
เต็มศักยภาพ มีการติดต้ังอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง ทุก
เวลาและทุกสถานท่ี มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการให้บริการแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
และจัดกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษา มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ การด าเนินการตา่งๆ แสดงถึงคุณภาพของ
กระบวนการบริหารและการจัดการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มี 6 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย และประสิทธิผลของการด าเนินงาน ในมาตรฐานท่ี ๒ 
เป็นไปตามเป้าหมายท้ัง ๖ ประเด็นพิจารณา 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดทุกปี มีการจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การปฏิบัติ (Active Learning) เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยน าหลักสูตร
สถานศึกษามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการวัดและประเมินผล
ควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนรู้ มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้



รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกการศึกษา ๒๕๖๔ 
                                      โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

~ ง ~ 
 

นักเรียนได้รับความรู้และทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และกิจกรรม
ชุมนุมท่ีหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักนกัเรียนเป็นรายบุคคล ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาตัวนักเรียน มีการ
นิเทศการสอนทุกภาคเรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพื่อให้เด็กรักการเรียนและเรียนรู้รว่มกันอย่างมี
ความสุข ครูมีบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้และน าปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนรู้มาจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 
1 เรื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและหลากหลาย พร้อมท้ังน าผลไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นต่อไป  
 ผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี ๕ ประเด็น
พิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย ท้ัง ๕ ประเด็นพิจารณา  
 จุดอ่อน/ปัญหา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 นักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาในโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา โรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙)  ประกอบกับโรงเรียนโค้งไผ่วิทยามีนโยบายในการรับ
นักเรียนเข้าเรียน ๑๐๐% ซึ่งนักเรียนท่ีเข้ามาเรียนโดยส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สูง บางส่วนมีปัญหาใน
ด้านการอ่าน การเขียน ท้ังภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งขาดทักษะ การคิดอย่างเป็นระบบ การจัดการ
ศึกษาโดยการลงมือปฏิบัติจริง การท างาน การแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น การแสดงออก และปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ ให้ครูมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สถานศึกษามีการวางระบบการจัดการเรียน
การสอน พัฒนาครูให้น าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอน ควรมีการ
พัฒนาครูให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ท้ังในด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามภารกิจ ควรน าผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้อิสระกับผู้เรียน ตลอดจนการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
 ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลน ามาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ตรงตามศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการ คิดวิเคราะห์ และ
พัฒนาทักษะ ยังไม่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยให้ครูน าผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้และสร้างส่ือนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การวัดผลในการจัดการเรียนการสอนครูควรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนสามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองอย่างทันท่วงที โรงเรียนควรเพิม่อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกห้องเรียน 
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 จุดเด่น/จุดแข็ง 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 นักเรียนมีการวางแผนท างานอย่างเป็นระบบตามข้ันตอนเช่น การท าโครงงานโดยมีการบูรณาการ ร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
ปลูกฝัง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีหลากหลายและผู้เรียนมีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา กระบวนการบริหารและการจัดการโดยเน้นการน้อมน าศาสตร์ พระราชา ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน ยึดตามหลักการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ใช้ข้อมูล 
ผลการประเมินครั้งท่ีผ่านมา เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ด าเนินการบริหารจัดการ คุณภาพของ
สถานศึกษา ด้วยการน าแผนพัฒนาคุณภาพไปปฏิบัติ จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค าขวัญ ปรัชญา 
จุดเน้นและเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนผ่านการประเมินระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล (ScQA) และสถานศึกษา
มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยมีแผนพฒันาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึน้ โดยมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และโครงการด าเนินชีวิตด้วยหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี โดยการ
ติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนและครูใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลอย่างท่ัวถึง ครูมีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระบบการนิเทศภายใน มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน และน าผลการวิจัยมาใช้
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป  
 
 แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ ส่งเสริมผู้เรียนให้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนพัฒนาทักษะการคิด เน้นกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติและสรุปองค์
ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
ทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ จัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบ ความมรีะเบียบวินัย ให้พัฒนาเพิ่มสูงขึ้น
จากเดิม 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ พัฒนาครูให้เน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ นิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ สรุปงานทุกกิจกรรม/โครงงานอย่างชัดเจนจัดท า
สารสนเทศทุกกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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  แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
น าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล มาใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ จัดกิจกรรมและพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
มุ่งเน้นพฒันาความคิดของผู้เรียนให้มีอิสระทางความคิด ครูจะต้องช้ีแนะแนวทางวิธีการคิดท่ีถูกต้องและหลากหลาย 
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ค าน า 

  
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามกฏกระทรวง หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ข้อมูลในการรายงานฉบับนี้
ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา แนวทางในการพัฒนาใน
อนาคต และความต้องการการช่วยเหลือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 
เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หน่วยงาน 
องค์กรต่างๆ รวมท้ังหน่วยงานต้นสังกัด ท่ีให้การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบ้รรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายทุกประการ  

 
                                                                         
 

    (นายไพโรจน์   วชิรินทราวัฒน)์  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

                                ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๕   
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ตอนที่ ๑   

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ท่ีต้ังเลขท่ี ๑๖๓ หมู่ท่ี ๑ ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
รหัสไปรษณีย์ ๖๒๑๔๐ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร โทร ๐-๕๕๗๔-๑๕๖๘ 
e-mail : khongphaiwittaya@gmail.com  website : www.kpw.ac.th  เปิดสอนระดับช่วงช้ันท่ี ๓ ( ม.๑- ม.๓ )     
ถึงช่วงช้ันท่ี ๔ ( ม.๔- ม.๖ )  เนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๖๖.๕ ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ ๓ ต าบล คือ      

  ๑.  ต าบลโค้งไผ่ จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑–๑๓  
  ๒.  ต าบลวังหามแห จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี ๑-๑๒ 
  ๒.  ต าบลดอนแตง จ านวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี ๒, ๓, ๔  

 มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน ๑๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ โรงเรียนอุทิศ
ศึกษา โรงเรียนบ้านหัวรัง โรงเรียนบ้านวังโปง่พัฒนา โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม โรงเรียนบา้นโคกเลาะ โรงเรียนบ้านดง
ด ามิตรภาพท่ี ๘๘ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง โรงเรียนบ้านวังล้อมร าลึก โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา โรงเรียนบ้านวังหัว
แหวนพัฒนาและโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 
 มีโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นท่ีบริการ จ านวน ๕ โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง โรงเรียนบ้านวังตาช่วย โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ โรงเรียนหนองชะแอน และโรงเรียน
ชุมชนประชาสามัคคี  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๙  โดย พลตรีศิริ  
สิริโยธิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๓๕ 

ผู้ริเร่ิมจัดต้ัง  
  ๑.  ก านันเย้ือง   อ่อนฤทธิ์ ก านันต าบลโค้งไผ่ 
  ๒.  นายสุข    เขตวิทย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 
  ๓.  นายเปรื่อง   ต้ังโต  คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริจาคที่ดิน  
๑. ชาวบ้านต าบลโค้งไผ่ ได้ซื้อท่ีดินในราคาบริจาคจากนายเพิ่ม  มาประสพ จ านวน ๓๕ ไร่ ๐.๕ ตารางวา 

 คิดเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 
  ๒.  นายเฉลิม  เอี่ยมประไพ บริจาคท่ีดินเพิ่ม จ านวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา  
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ที่ต้ังสถานศึกษา/แผนที่ต้ังสถานศึกษา 
แผนที่ต าบลโค้งไผ่ 

 

แผนที่ต้ังโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

 

 

ม.12

ม.9 ม.7
ม.6 ม.4

ม.13

ม.3 ม.8
ม.2

ม.10

ม.1

ม.5

ม.11
ต.วงัหามแห

ต.เกาะตาล

ต.ดอนแตง

อ.ขาณวุรลกัษบรุ ีจ.ก าแพงเพชร

อ.คลองขลงุ

จ.ก าแพงเพชร
จ.นครสวรรค์

ถ.พหลโยธิน

ม.1   บ.โคง้ไผ่
ม.2   บ.บา้นหลวง
ม.4   บ.หนองงเูหา่
ม.7   บ.ดา่นกรวด
ม.10 บ.หนองกระทิง

ม.3   บ.หนองเต็ง
ม.5   บ.คลองน า้เย็นใต้
ม.8   บ.หวัรงั
ม.11 บ.หนองโมกข์

ม.6   บ.โพธ์ิศรี
ม.9   บ.วงัน า้พุ
ม.12 บ.โป่งพฒันา ม.13 บ.ดอนสมบรูณ์

เครือ่งหมายแสดง
เขตต าบล

ถนนเอเชีย

ถนนลกูรงั

เขตหมู่บา้น

ต.โคง้ไผ ่มีพืน้ที่  77.92  ต.ร.ม

รร.โคง้ไผว่ทิยา

รร.อทุศิศกึษา

รร.ชมุชนโคง้ไผ่

ศาลา

เฉลมิคอนกรตี

สถานีต  ารวจ

ศาลา

ตลาดใหม่

ตลาดเกา่

ถนนสายโคง้ไผ-่เกาะตาล
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งเพ
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แผนผังอาคารเรียน 

 
วิสัยทัศน์   
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  "ความรู้ คู่ คุณธรรม” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “สุขนิสัยดี มีมารยาทงาม”  

อาคาร
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ฟุตบอล 
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๔.ศาลา
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๖.อาคารอุตสาหกรรม 
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เกษตร ๘.ห้องน ้า 
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๙ ๙ ๙ ๙ ๑

๐ 
๑
๐ 

๑
๑ 

พืน้ที ่๓๖ ไร ่๑ งาน ๗๑ ตร.ว. 

อาคาร
๒ 

ประตูหนา้ 

๑๒.สนามบาส
ฯ 

สระน ้า 

๑๓. ลาน
กิจกรรม 

๑
๓ 

๔ ๔ 

ประตูหลงั 

๑
๓ 

๑
๔ 

๑๔. สวน
สมุนไพร 

สวนป่า 

๔๐๐ 
ม. 

๑๖๘ 
ม. 

๑๓๐ 
ม. 

๔๑๐ 
ม. 

๑๑.บา้นพัก
ช่ัวคราว 

สระน า้ 
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๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร , ครู , พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง) 

ที ่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุ ต าแหน่ง/ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ 
จ านวนครั้ง/

จ านวน ชั่วโมง 

    (ปี) ราชการ วิทยฐานะ     ชั้น 
ที่ได้รับ 

การพัฒนา/ปี 

      ปี เดือน         ครั้ง ชม. 
๑ นายไพโรจน์   

วชิรินทราวัฒน์ 
๕8 ๓5 6 ผอ. คศ.๓ กศ.ม การบริหาร

การศึกษา 
- 7 24 

๒ นางธนพรรณ  ปรางโท ้ ๕2 10 1 รองผอ. 
คศ.๒ 

กศ.ม การบริหาร
การศึกษา 

- 7 224 

๓ นางชญานิษฐ์    
ภัสสรเจริญวงศ ์

๔๙ ๒5 ๕ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2, 
ม.4 

3 34 

๔ นางลัดดาวัลย์   
เดชโนนสังข์ 

๔9 ๒5 ๙ ครู คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
ม.1 ,ม.๔-๖ 

52 258.5 

๕ นางสาวกนกรัตน์               
ตังควุฒิวิจิตร 

๔9 ๒7 ๙ ครู คศ.๓ กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตฯม.๒,ม.๕ 7 54 

๖ นางศรัณย์รัตน์  ฉวีพัฒน์ ๕4 ๒9 7 ครู คศ.๓ ค.ม. การจัดการ
หลักสูตรฯ 

ภาษาอังกฤษ  
ม.๔,ม.๖ 

17 109 

๗ นางพัฒนา   สัตย์ชาพงษ ์ ๕4 ๒9 ๔ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ม.๑,ม.๕ 
ม.๖ 

๑๕ ๑31 

๘ นางปัทมาวดี   สุริต ๔6 8 ๙ ครู คศ.2 ค.บ. ชีววิทยา วิทย์ฯ ม.๑-๒ 6 85 

๙ นางราตรี   พงษ์เสือ ๕1 ๒7 5 ครู คศ.๓ ค.ม. การจัดการ
หลักสูตรฯ 

วิทย์ฯม.๑,ม.๓ 4 64 

๑๐ นายนรวีร์   มูลสัน ๕8 ๓5 ๑0 ครู คศ.๓ กศ.บ. แนะแนว สังคมศึกษา ม.๓ 
ต้านทุจริต ม.๓  

7 95 

๑๑ นายชัยวัฒน์  ยอดนครจง ๔3 ๑9 4 ครู คศ.๓ ค.บ.       เทคโนโลยีและ 
    นวัตกรรมฯ 

วิทย์ฯเพ่ิม ม.๓ 
โลกดาราฯม.๔-๖  

๘ 42 

๑๒ นายปริญญา   อินสว่าง 40 ๑5 ๑0 ครู คศ.๓ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ฟิสิกส์ ม.๔-๖ 13 75.5 

๑๓ นางสาวน้ าฝน   เขมะสุนะ ๔5 ๒2 9 ครู คศ.๒ กศ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตฯม.2-๓  4 49 

๑๔ นางสาวรัชนีวรรณ   
ขัดบง 

๔2 ๑5 1 ครู คศ.๓ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมฯม.๒,ม.๕ 
ศิลปะม.๒ 

30 ๑60 

๑๕ นางกาญจนา   ธรรมมี ๔2 ๑8 ๑๐ ครู คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

เคมี ม.๔-๖ 50 338 

๑๖ นางรุ่งนะภา   กิจสุวรรณ 50 ๒6 9 ครู คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทย์ฯ ม.๒ 
ฟิสิกส์ฯ  ม.๕ 

8 79 

๑๗ นางวิไลวรรณ์   จิตมณี ๔3 ๑9 6 ครู คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภูมิศาสตร์ ม.๖ 
ประวัติฯ ม.๔-๕ 

7 67 
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ที ่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุ ต าแหน่ง/ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ 
จ านวนครั้ง/

จ านวน ชั่วโมง 

    (ปี) ราชการ วิทยฐานะ     ชั้น 
ที่ได้รับ 

การพัฒนา/ปี 

      ปี เดือน         ครั้ง ชม. 
๑๘ นางทัศนีย์วรรณ์   

เพชรพิพัฒน์ 
40 ๑6 2 ครู คศ.๓ วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 
ม.๑,ม.๖ 

37 2๗5 

๑๙ นางนัฐพร   ชาวด่าน ๓7 ๑1 ๑0 ครู คศ.๒ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะพ้ืนฐาน 
ม.๑,ม.๒,ม.๔ 

22 143 

๒๐ นางเตือนตา ยอดนครจง ๔5 20 1 ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.๒,ม.5  

8 63 

๒๑ นายวุฒิไกร   อุยตระกูล ๓6 8 4 ครู คศ.2 วท.บ. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การงานฯม.๓ ,
โลหะม.4,ไฟฟ้า
ม.5,ปูนฯม.6 ,
สุขศึกษาม.๒-3  

๑0 68 

๒๒ นางนิษฐิดา   วันบรรเจิด ๔3 ๑9 9 ครู คศ.๓ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ม.๔ 
ศิลปะ ม.๓ 

21 ๑50 

๒๓ นายสมนึก   มูลกะกุล 50 10 ๙ ครู คศ.๒ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ม.๒-๕
ศิลปะ ม.๖ 

7 45 

๒๔ นายกฤษณะ   สุริต ๔7 9 4 ครู คศ.2 ค.บ. ชีววิทยา ชีวะฯเพ่ิมเติม  
ม.๔-๖ 

7 ๙1 

๒๕ นางสาวกรรนิภา   
ยุติธรรม 

30 6 ๑0 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมฯม.๑,ม.๕
เศรษฐศาสตร์ม.๕ 

๑3 65 

๒๖ นายธีรพงษ์   เท่ียงแท ้ ๓9 6 
 

3 ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ ม.๒ 
ประวัติฯ ม.๓ 
หน้าท่ีฯม.1,ม.4 

6 64 

๒๗ นางยุพดี   อ่อนฤทธ์ิ ๕5 ๒8 3 ครู คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร ์ การงานฯ ม.๒, 
งานผ้า/ริบบิ้น/
ดอกไม้ฯ ม.๔-๖ 
ทัศนศิลป์ม.2,ม.4 

12 73 

๒๘ นางสาวศุจินธร  สุพันสร ๓8 8 8 ครู คศ.๑ วท.บ. พืชศาสตร ์ การงานฯ ม.4 
ผลิตพันธ์ุไม้ ม.๔ 
การจัดสวน ม.๕ 
การท านา ม.๖ 

8 57 

๒๙ นางสาวนภานันท์   
ศรีธงชัย 

๔4 7 ๑0 ครู คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติฯม.๑-๒ 
สังคมศึกษาม.๔ 
หน้าท่ีฯม.๒ 
เศรษฐศาสตร์ม.5 

9 76 

๓๐ นายภูวดล  นนท์นันทภูมิ ๔1 ๑6 2 ครู คศ.๓ วท.บ. วิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ 

วิทย์ฯ ม.๑-๓ 
ศิลปะพ้ืนฐานม.3 

3 15 

๓๑ นายจิรวัฒน์  พงษ์พานิช ๒9 5 1 ครู คศ.๑ ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

พละ ม.๑ , ม.๖ 
สุขฯม.๑,ม.๓-.๖  

๒1 ๑0๖ 
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ที ่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุ ต าแหน่ง/ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ 
จ านวนครั้ง/

จ านวน ชั่วโมง 

    (ปี) ราชการ วิทยฐานะ     ชั้น 
ที่ได้รับ 

การพัฒนา/ปี 

      ปี เดือน         ครั้ง ชม. 
๓๒ นางสาวอริสรา 

ค าปัญญา 
30 4 ๑0 ครู คศ.๑ ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑ , 

ม.๕ 
8 93 

๓๓ นายปรมินทร์  บุญพันธ์ ๒8 4 3 ครู คศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตฯ ม.๒,ม.๖ 
IS ม.๕   

15 192 

๓๔ นางสาวอาภาภรณ์  
กวนขุนทด 

๒7 3 6 ครู คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตฯ ม.๑ 
IS ม.๒ 

6 61 

๓๕ นางสาววิชุดา   หงษ์ค า ๒8 3 3 ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓,๖ 7 ๘1 

๓6 นายนลทวัฒน์    
พันธ์ุเฮง 

๔1 ๑5 9 พนักงาน
ราชการ 

บธ.บ. บริหารธุรกิจ คอมฯม.๓-๔   
ศิลปะ ม.๕ 

5 36 

๓7 นางสาวธัญญลักษณ์ 
แมตสี่ 

๒6 2 1 ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ศศ.บ. การสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีน ม.๑-๖ ๑7 ๙๒ 

 

 
จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก     ๓๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด  ๓๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

สรุป ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ต าแหน่ง จ านวน 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
บริหาร

การศึกษา 
คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

สังคมฯ การงานฯ พละฯ อื่นฯ 

ผู้บริหาร ๒ - ๒ - ๒ - - - - - - -  
คร ู ๓๓ ๒2 ๑1 - 7 ๔ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ 1 ๘ 

พนักงาน
ราชการ 

๑ ๑ - - - - - - - - 1 - - 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

7 ๓ - - - - ๑ ๑ ๑ - - - ๔ 

รวม ๔๓ ๒6 ๑3 - 9 ๔ ๔ ๔ ๔ ๒ 3 1 ๑2 
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~ ๗ ~ 
 

 

๓. ข้อมูลนักเรียน  
 ๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน  576 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 3 61 51 112 38 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 3 54 51 105 35 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 3 42 41 83 28 

รวม  157 143 300  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 3 52 58 110 37 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 3 28 60 88 30 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 2 35 43 78 39 

รวม  115 161 276  
รวมทั้งหมด 17 272 304 576 34 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน 

 

 ๒)  จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   - คน   คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 ๓)  จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน                  -  คน   คิดเป็นร้อยละ   0.00 
 ๔)  จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
    ม.๓  จ านวน 79  คน  คิดเป็นร้อยละ    95.18 
    ม.๖  จ านวน 78  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ๕)  อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 16 
 
 
 

17%

17%

18%18%

18%
12%

จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖



รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกการศึกษา ๒๕๖๔ 
                                      โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
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๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
    ๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ภาคเรียนท่ี ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ 13 11.40 37 34.58 41 48.81 
การงานอาชีพฯ 74 64.91 52 48.60 69 82.14 
ศิลปะ 114 100.00 86 80.37 61 72.62 
สุขศึกษาและพลศึกษา 99 86.84 76 71.03 64 76.19 
สังคมศึกษา ฯ 114 100.00 40 37.38 23 27.38 
วิทยาศาสตร์ 61 53.51 65 60.75 60 71.43 
คณิตศาสตร์ 52 45.61 35 32.41 25 29.76 
ภาษาไทย 40 35.09 33 30.56 44 52.38 

  
กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนท่ี ๑ 
 

 

 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3



รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกการศึกษา ๒๕๖๔ 
                                      โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

~ ๙ ~ 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ 63 56.25 32 30.48 37 44.58 
การงานอาชีพฯ 77 68.75 81 77.14 52 62.65 
ศิลปะ 110 98.21 103 98.10 74 89.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 71 63.39 77 73.33 59 71.08 
สังคมศึกษา ฯ 81 72.32 16 15.24 49 59.04 
วิทยาศาสตร์ 35 31.25 73 69.52 64 77.11 
คณิตศาสตร์ 85 75.89 38 36.19 22 26.51 
ภาษาไทย 40 35.71 95 90.48 51 61.45 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนท่ี ๒ 
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มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3



รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกการศึกษา ๒๕๖๔ 
                                      โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

~ ๑๐ ~ 
 

 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ภาคเรียนท่ี ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึน้ไป 

ภาษาต่างประเทศ 72 63.16 41 45.56 58 74.36 
การงานอาชีพฯ 47 41.23 - - - - 
ศิลปะ 95 83.33 24 26.67 64 82.05 
สุขศึกษาและพลศึกษา 81 71.05 58 64.44 73 93.59 
สังคมศึกษา ฯ 98 85.96 90 100.00 72 92.31 
วิทยาศาสตร์ 52 45.61 55 61.11 69 88.46 
คณิตศาสตร์ 74 64.91 48 53.33 44 56.41 
ภาษาไทย 57 50.00 50 55.56 54 69.23 

 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ ๓ ขึ้นไป ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนท่ี ๑ 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6



รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกการศึกษา ๒๕๖๔ 
                                      โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

~ ๑๑ ~ 
 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ภาคเรียนท่ี ๒ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จ านวน 
นร.ได้

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ได้ระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ภาษาต่างประเทศ 59 53.64 55 62.50 51 65.38 
การงานอาชีพฯ 85 77.27 - - - - 
ศิลปะ 100 90.91 38 43.18 71 91.03 
สุขศึกษาและพลศึกษา 81 73.64 69 78.41 76 97.44 
สังคมศึกษา ฯ 61 55.45 75 85.23 75 96.15 
วิทยาศาสตร์ 37 33.64 81 92.05 69 88.46 
คณิตศาสตร์ 77 70.00 52 59.09 48 61.54 
ภาษาไทย 56 50.91 73 82.95 72 92.31 
  
กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนท่ี ๒ 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6



รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกการศึกษา ๒๕๖๔ 
                                      โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

~ ๑๒ ~ 
 

 
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 และ 
๒๕๖๔ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา 
ภาษาไทย ค่า

พัฒนา 
คณิตศาสตร์ ค่า

พัฒนา 
วิทยาศาสตร์ ค่า

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ ค่า

พัฒนา ๒๕๖3 ๒๕๖๔ ๒๕๖3 ๒๕๖๔ ๒๕๖3 ๒๕๖๔ ๒๕๖3 ๒๕๖๔ 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 44.04 42.23 -1.81 19.97 20.45 0.48 26.85 30.02 3.17 28.26 26.23 -2.03 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่ 

51.18 52.13 0.95 23.26 24.75 1.49 28.74 31.67 2.93 31.44 30.79 -0.65 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

54.29 51.19 -3.1 25.46 24.47 -0.99 29.89 31.45 1.56 34.38 31.11 -3.27 

     
ตารางเปรียบเทียบค่าสถิติ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ช่วงช้ันท่ี ๓ (ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายวิชา 
ค่าเฉลี่ย
โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
เขตพื้นที ่

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

สูง/ต่ า 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 42.23 52.13 51.19 - 8.96 

ภาษาอังกฤษ 26.23 30.79 31.11 - 4.88 

คณิตศาสตร์ 20.45 24.75 24.47 - 4.02 

วิทยาศาสตร์ 30.02 31.67 31.45 - 1.43 

             กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าสถิติเฉล่ีย การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช่วงช้ันท่ี ๓ (ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมายเหตุ : โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้ถือตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบ
ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ค่าเฉล่ียโรงเรียน ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียประเทศ



รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกการศึกษา ๒๕๖๔ 
                                      โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

~ ๑๓ ~ 
 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

รายวิชา 
ภาษาไทย ค่า

พัฒนา 
คณิตศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
วิทยาศาสตร ์ ค่า

พัฒนา 
สังคมฯ ค่า

พัฒนา 
ภาษาอังกฤษ ค่า

พัฒนา ๒๕๖3 2564 ๒๕๖3 2564 ๒๕๖3 2564 ๒๕๖3 2564 ๒๕๖3 2564 
คะแนนเฉลี่ยของ

โรงเรียน 
33.3     - - 19.35 16.27 -3.08 26.58    - - 31.64 32.21 0.57 22.66 18.25 -4.41 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัเขตพื้นที ่

42.3 47.74 5.44 23.56 21.83 -1.73 30.67 29.04 -1.63 36.32 37.45 1.13 26.04 25.83 -0.21 

คะแนนเฉลี่ย
ระดบัประเทศ 

44.36 46.44 2.08 26.04 21.28 -4.76 32.68 28.65 -4.03 35.93 36.87 0.94 29.94 25.56 -4.38 

 

    ตารางเปรียบเทียบค่าสถิติ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาช่วงช้ันท่ี 
4 (ม.6) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

รายวิชา 
ค่าเฉลี่ย
โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย 
เขตพื้นที ่

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

สูง/ต่ า 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย - 47.74 46.44 -  

สังคมฯ 32.21 37.45 36.87 - 4.66 

ภาษาอังกฤษ 18.25 25.83 25.56 - 7.31 

คณิตศาสตร์ 16.27 21.83 21.28 - 5.01 

วิทยาศาสตร์ - 29.04 28.65 - 

 
 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าสถิติเฉล่ีย การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ช่วงช้ันท่ี 4 (ม.6) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
หมายเหตุ : โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้ถือตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้นักเรียนเข้ารับการทดสอบ
ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน 
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ค่าเฉล่ียโรงเรียน ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ียประเทศ



รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกการศึกษา ๒๕๖๔ 
                                      โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 

~ ๑๔ ~ 
 

 
๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
           6.1 ห้องสมุดมีขนาด 27 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 3,000 เล่ม  
   6.2 ห้องปฏิบัติการ  
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน 3 ห้อง  
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ห้อง  
    ห้องปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน  จ านวน 4 ห้อง  
    ห้องสมุด    จ านวน 1 ห้อง  
    ห้องส านักงาน/ห้องพักครู  จ านวน 7 ห้อง  
    ห้องประชุมย่อย    จ านวน 2 ห้อง  
    ห้องปฏิบัติการดนตรี   จ านวน 1 ห้อง  
    ห้องปฏิบัติการศิลปะ/นาฏศิลป์  จ านวน 1 ห้อง 
    ห้องพยาบาล    จ านวน 2 ห้อง 
   6.3 คอมพิวเตอร์ จ านวน 60 เครื่อง  
    ใช้เพื่อการเรียนการสอน 4 เครื่อง  
   6.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 ตารางแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเสริม
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี
1.ห้องสมุดโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
2.ห้องเกียรติยศ ตลอดปีการศึกษา 

3.ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา 

4.ห้องแนะแนว ตลอดปีการศึกษา 

5.ห้องปฏิบัติการศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

6.สนามกีฬาทุกประเภท ตลอดปีการศึกษา 

7.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 

8.ห้องปฏิบัติงานในโรงฝึกงาน ตลอดปีการศึกษา 

9.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

 
  6.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 ตารางแสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเสริม
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี
1.วัดโค้งไผ่สถาพร จังหวัดก าแพงเพชร 2 
2.องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ จังหวัดก าแพงเพชร 1 
3.องค์การบริหารส่วนต าบลวังหามแห จังหวัดก าแพงเพชร 1 
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโค้งไผ่ จังหวัดก าแพงเพชร 4 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี
5.ท่ีว่าการอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 2 
6.ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดก าแพงเพชร 1 
7.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร 1 

 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
 1) โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ มีจ านวนประชากรประมาณ 
14,257 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุทิศศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ วัดโค้งไผ่
สถาพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโค้งไผ่ การสืบสานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ เป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือ งานประเพณีเจ้าแม่โค้งไผ่ งานลอยกระทง และงานประเพณีสงกรานต์  
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ ค้าขาย รับจ้าง 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส โรงเรียนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ ได้รับบริการด้านการสาธารณูปโภค 
สาธารณสุข มีวัดซึ่งเป็นสถานท่ีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มีแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ 
ชุมชนให้การสนับสนุนและร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี  
   ข้อจ ากัด การท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าใหไ้ม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ท าให้
นักเรียนบางกลุ่มขาดเรียนหรือหนีเรียนจนติดเป็นนิสัย นอกจากนี้ยังมีส่ือบางประเภทท าให้นักเรียนบางคนมี
พฤติกรรมเลียนแบบ ท้ังด้านชู้สาวก่อนวัยอันควรและเบ่ียงเบนทางเพศ  
 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งแผนการเรียนดังนี้ 
  1. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการการเรียนเน้น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนท่ัวไป  
  2. ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป  
 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของรายวิชา โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเรียนรู้ตามถนัดและความสามารถ การวัดและประเมินผลอิง เกณฑ์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมี โครงสร้างหลักสูตร และ
การจัดรายวิชาเรียนท้ังรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก)
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
 1. กระบวนการพัฒนา  
  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ 
“ความรู้คู่คุณธรรม” โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ จิตสังคม และทักษะกระบวนการต่างๆ โดยการยึดหลักตาม
กระบวนการ PDCA มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนิน
โครงการ กิจกรรมในรอบปีการศึกษามาวิเคราะห์ มีการตั้งคณะกรรมการติดตามและพัฒนาให้สอดคล้องกับการ
ต้ังค่าเป้าหมายมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2564 แต่การด าเนินโครงการ กิจกรรมปี
การศึกษา 2564 ต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) จึงท าให้
การด าเนินโครงการ กิจกรรมบางกิจกรรมมีการตดัไปหรือมีการงดด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรม โดยมีการค านึงถึง
ความผลลัพธ์ด้านคุณภาพ ประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากท่ีสุด และมีการปรับลดจ านวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของ ศบค. และมาตรการความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ท้ังนี้ทางโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาได้
ด าเนิน โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี ้ 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิด ค านวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้ 
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีกระบวนการ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  
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  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จ้างครูผู้สอนท่ีมี
เช่ียวชาญในภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับครูผู้สอนท่ีมีเช่ียวชาญโดยตรง เป็นการพัฒนาตนเอง
ด้านการส่ือสาร โรงเรียนจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีการสร้างสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ และออกก าลังกาย นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง มีสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ ส่งเสริมการป้องกัน
และหลีกเล่ียงส่ิงเสพติด โรคร้าย อุบัติเหตุ ปัญหา ทางเพศและโรคเอดส์ ด้วยการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้มีการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น หรือ
พร้อมในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการสนับสนุนให้มีการน านักเรียนออกไปหาประสบการณ์
ภายนอกสถานศึกษาดังรางวัลท่ีปรากฏ  
  โรงเรียนได้การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยได้ด าเนินการ
ตาม โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
และยังบูรณาการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรูใ้นแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นตน 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ง ภูมิปัญญาไทย ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัด นักเรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้  
   1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการและ
กิจกรรมท่ีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
   2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ กิจกรรมปรับ
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมความดีของหายได้คืน กิจกรรมมุฑิตาบูชาครู กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน กิจกรรมรักษ์โลก รักษ์
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยในโรงเรียน กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
   3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ กิจกรรม
ลูกเสือ กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะปฏิบัติทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา   
  และท้ังนี้โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา มีการส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างท้ังภายใน
และภายนอกชุมชนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนานักเรียนให้
เป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น มีการจัดท าลงนามความร่วมมือ(MOU) 
กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Chinese Oversea University 
ประเทศไต้หวัน ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ป้ันหมอ ของบริษัท บางกอกซอร์ฟแวร์ จ ากัด เป็นต้น เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนในการเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
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 2. ผลการประเมิน  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 
2 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมิน ดังนี้  
ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น พิจารณาท่ี 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ประเด็นพิจารณา ด้านคุณภาพของผู้เรียน ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 76 88.45 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 

และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
82 89.41 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๑.๑) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทยอยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

85 90.72 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๑.๒) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

80 70.10 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

    ๑.๓) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาจีนอยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

80 99.66 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๑.๔) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการ
คิดค านวณอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

80 97.16 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

75 87 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 72 91.84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

72 96.67 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

72 70.80 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

    ๕.๑) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทยระดับ 2.5 ขึ้นไป 

70 78.04 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๕.๒) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

70 65.80 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
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 จากตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 9 ประเด็นพิจารณา คิดเป็นร้อยละ 90 และต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 
1 ประเด็นพิจารณา คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานท่ี 1 มีพัฒนาการสูงขึ้น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนท่ีมีประเด็น
พิจารณาสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับช้ัน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ท่ีมีประเด็นพิจารณาสูงกว่า

ประเด็นพิจารณา ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

    ๕.๓) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

70 68.66 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

    ๕.๔) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาระดับ 2.5  ขึ้นไป 

70 75.26 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๕.๕) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
ศิลปะระดับ ๓.๐ ขึ้นไป 

76 80.88 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๕.๖) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
สุขศึกษา พลศึกษาระดับ ๓.๐ ขึ้นไป 

76 76 ตามค่าเป้าหมาย 

    ๕.๗) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพระดับ 2.5  ขึ้นไป 

70 53.99 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

    ๕.๘) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศระดับ 2.5 ขึ้นไป 

70 67.80 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

    ๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพ 

85 95 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 84 92.26 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

85 92.92 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียน
มีความภูมิใจในท้องถิ่น 

85 89.09 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

85 96.19 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการ
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 

80 90.84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นพิจารณา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
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เป้าหมาย ได้แก่ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย และสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
-รางวัลที่นักเรียนได้รับมีดังนี้ 
 1. การแข่งขันการประกวดบทกลอน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 รางวัลชนะเลิศ จัดโดย
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
 2. การแข่งขัน การสวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ รางวัลชนะเลิศ จัดโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวดั
ก าแพงเพชร 
 3. การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCE ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ จัดโดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 4. การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCE ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ จัดโดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 
 5. การแข่งขัน young smart cover รางวัลชนะเลิศ งานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด
จังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี 2565 จัดโดย กาชาดจังหวัดก าแพงเพชร 
 6. การแข่งขัน โครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจ าปี 2565 รางวัลชนะเลิศ จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน  
 7. การเข้าร่วมหลักสูตรเยาวชนสร้างชาติ ค่ายเยาวชนสร้างชาติ ครั้งท่ี10 จัดโดย NBI Youth 
Camp.  
 8. ตัวแทนจังหวัดก าแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งท่ี 37  
ณ จังหวัดพะเยา  
 9. ตัวแทนจังหวัดก าแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลอนโบวล์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งท่ี 37 
ณ จังหวัดพะเยา  
 
 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ตาม
ขั้นตอน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างม ีความสุข 
มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนการท างานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ 
มุ่งมั่นพฒันางาน เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมต่างๆ มีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
อย่างหลากหลาย เน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการ 
ปฏิบัติ และสรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ  
2. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการ 
ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ ผลการสอบและการ 
วัดผลระดับชาติให้โดยฝึกให้นักเรียนได้ท า
ข้อสอบ แนวคิดและวิเคราะห์ การเช่ือมโยง  
3. ผู้เรียน ต้องทบทวนบทเรียนให้มากขึ้น 
แสวงหาความรู้รอบตัว ค้นคว้าติดตามเหตุการณ์
ปัจจุบัน รอบรู้เท่าทันส่ิงท่ีเกิดขึ้น  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีความเอื้ออาทร กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ร่วมอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนได้ใช้
วิธีการปฏิบัติเพื่อปลูกฝังความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การก าหนดใน 
แผนการจัดการเรียนรู้ จัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมความดีของหายได้คืน 
กิจกรรมมุฑิตาบูชาครู กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียน จึงท าให้ผู้เรียนเป็น
คนดีของสังคม 

4. ควรพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียน ท้ัง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
 1. การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ ระดับชาติ 
(O-Net)โดยฝึกให้นักเรียนได้ท าข้อสอบแนวคิดและวิเคราะห์ การเช่ือมโยง  
 2. พัฒนาความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 3. จัดกิจกรรมมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยให้มากขึ้น  
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
 1.กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา มีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม ยึดตามหลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมภิบาล โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษาท่ีมา
ผ่าน น าปัญหา อุปสรรคต่างๆ มาวางกรอบการบริหารและการด าเนินโครงการกิจกรรม สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมและสามารถปฏิบัติได้จริง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในการด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายเพื่อให้การจัด
การศึกษา สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนมุ่งเน้น
ในการเตรียมนักเรียนให้ตระหนักรู้ถึงความถนัด ความสนใจและศักยภาพของตนในการเลือกอาชีพในอนาคต 
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และ
ในแต่ละกลุ่มสาระยังมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
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ทางวิชาชีพ(PLC) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี
ความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินและส่ิงแวดล้อม มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าโครงการ 
ปรับปรุง พัฒนา และประสานกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องท้ังด้านอุปกรณ์ โปรแกรมและระบบเครือข่าย  
มีการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ท่ีรองรับการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยโรงเรียนได้ด าเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการโครงการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อีกท้ังได้มีการติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติงานภายใต้รูปแบบ PDCA ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้ โรงเรียนได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite และ online โดยมีการมุ่งเน้นถึงการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการตอบโต้กันระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการใช้ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Application Google meet ของโรงเรียน โดยท้ังนี้การนิเทศ
ติดตามทางการศึกษาแบบออนไลน์และมีการออกติดตาม ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงของการแพร่ระบาด 
covid-19 โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และครูผู้สอน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) จึง
จัดการ อบรม ประชุม ให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี
ต่างๆ จากผู้เชียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถจากท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกของสถานศึกษา 
เช่น โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ การอบรมสร้างส่ือการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองให้สามารถจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงทีและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุค
ศตวรรษท่ี 21 โดยมีการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆยังต้องเน้นย้ าในมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) ทุกประการ 
 
 2.ผลการประเมิน  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหาร และการ
จัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี ้
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

๒.๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

๒.๓) ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ยอดเยี่ยม 

 
 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2564 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมายท้ัง 6 ประเด็น
พิจารณา  
- รางวัลที่ครูได้รับได้แก่ 

 1. รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายไพโรจน์ 
วชิรินทราวัฒน ์
 2. รางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ 
 3. รางวัลชนะเลิศ “คุรุชน คนคุณธรรม”ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร    
ได้แก่ นางวิไลวรรณ์ จิตมณี  
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “คุรุชน คนคุณธรรม”ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร ได้แก่ นางสาวนภานันท์   ศรีธงชัย   นายปรมินทร์ บุญพันธ์ และนางนิษฐิดา วันบรรเจิด    
 5. รางวัลชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร ได้แก่ นางวิไลวรรณ์ จิตมณี และ นางสาวนภานันท์   ศรีธงชัย   
 6. รางวัลเหรียญทอง การถอดรหัสหลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นางสาวศุจินธร  
สุพันสร และนายภูวดล  นนท์นันทภูมิ 
 7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 การใช้นวัตารรมการจัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ 
google classroom ส่ือเทคโนโลยีวิซาภาษาไทย  ได้แก่ นางสาววิชุดา หงษ์ค า 
 8. รางวัลเหรียญเงิน การจัดการเรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดๆคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ นางสาววิชุดา หงษ์ค า 
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 9. รางวัลเหรียญทอง เล่มนี้ท่ีอยากให้อ่าน (ประชุมโวหารสุนทรภู่)กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยและส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ได้แก่ นางเตือนตา ยอดนครจง 
 10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการ
อ่าน การเขียนการพัฒนาการอ่านเขียน ได้แก่ นางสาวอริสรา ค าปัญญา 
 11. รางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร ได้แก่ นาง
วิไลวรรณ์ จิตมณี  
 12. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่งค าประพันธ์ (กลอนสภาพ)ประเภทประชาชนท่ัวไปโครงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสานงานประจ าปีทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางเตือนตา 
ยอดนครจง 
 13. ครูจรรยาบรรณดีเด่น เนื่องในงานวันครู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง
นางเตือนตา ยอดนครจง นางยุพดี อ่อนฤทธิ์ นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์ นายนรวีร์ 
มูลสัน นายสมนึก มูลกะกุล และนางสาวอริสรา ค าปัญญา 
 14. ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในงานวันครู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี ได้แก่ นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน์ 
นางราตร ีพงษ์เสือ นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์ และนายปรมินทร์ บุญพันธ ์
 15. จ านวนครูท่ีมีวิทยฐานะสูงขึ้น มีจ านวนท้ังหมด 15 คน จาก ต าแหน่งครู ค.ศ.1 เป็นต าแหน่งครู  
ค.ศ 2 จ านวน 5 คน  
 
 3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีก าหนดไว้
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  
2.โรงเรียนผ่านการประเมนิระบบบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล (ScQA) 
3. โรงเรียนมีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า ได้ติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
ท่ัวถึง ทุกเวลาและทุกสถานท่ีและมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ
กับการให้บริการแก่ผู้เรียน  
 

1. ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
จัดกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มากขึ้น  
2. ควรปลูกฝังและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการ ควรเลือก
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัดและ
ประเมินผล ควรรายงานผลการด าเนินงานและ
ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อประโยชน์
ต่อการวางแผนแก้ไข/พัฒนาต่อไป  
4. สถานศึกษาก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาครู
ให้เน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวย
ความสะดวกการเรียนรู้  
5. ควรน าเสนอผลการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบด้วย
วิธีการและช่องทางท่ีหลากหลาย 
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 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์
ของสถานศึกษา 
 2. โครงการปลูกฝังและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการพัฒนาควรรายงานผลการด าเนินงานและปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนแก้ไข/พฒันาต่อไป 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
 1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ได้ด าเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดทุกป ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพ.ศ. 2551 (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติ (Active 
Learning) เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยน าหลักสูตรสถานศึกษามา
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการศึกษา ฝึกให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้และกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบน าผลมาพัฒนาตัวนักเรียน มีการนิเทศการสอน น าผลไปปรับปรุงการเรียน การ
สอนอย่างสม่ าเสมอ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลายมีการบริหารจัดการช้ัน เรียนเชิง
บวก โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขและสนุกสนาน เพื่อให้เด็กรักการเรียนและเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้ขวัญและก าลังใจแก่ผู้เรียน ครูมีบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ และน าปัญหาท่ีเกิด
จากการเรียนรู้มาจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสมและหลากหลาย พร้อมท้ังน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดีขึ้นต่อไป โดยโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่มาตรฐานสากลและโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) โรงเรียนได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite และ online โดยมีการมุ่งเน้นถึงการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการตอบโต้กันระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุนจากทางโรงเรียนโดยมีการใช้ห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Application Google meet ของ
โรงเรียน โดยท้ังนี้การนิเทศติดตามทางการศึกษาแบบออนไลน์และมีการออกติดตาม ตรวจเย่ียมบ้านนักเรียน
ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงาน และครูผู้สอน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และ
พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อีกท้ังยังมีการส่งเสริมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนใน
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รูปแบบออนไลน์โรงเรียนได้ค านึงถึงความส าคัญจึงจัดการ อบรม ประชุม ให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีต่างๆ จากผู้เชียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถจากท้ังหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกของสถานศึกษา เช่น โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ การอบรมสร้าง
ส่ือการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019(COVID-๑๙) โดยตระหนักถึงการเรียนการสอนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นส าคัญ ท่ี
สามารถพัฒนาตนเองสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดทางการศึกษาทุกประเด็น อีกท้ังเป็นการเป็นเพิ่มศักยภาพ
ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงทีและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆยังต้องเนน้ย้ าในมาตรการ
การป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) ตามมาตรการของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-๑๙) ทุกประการ 
 
 2. ผลการประเมิน  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ จัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณา ดังนี้  
ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน การสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

85 93.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

85 94.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

85 93.21 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85 94.03 สูงกว่าเป้าหมาย 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

85 94.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

85 94.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ    

ยอดเยี่ยม 



 

 

 
รายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปกการศึกษา ๒๕๖๔ 

                                      โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา ต าบลโค้งไผ่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

~ 27 ~  

 
จากตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สูงกว่าเป้าหมาย ท้ัง 5 ประเด็นพิจารณา  
- ผลรางวัลที่สนับสนุน ได้แก่  
 1. ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ท านองสรภัญญะ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
 2. ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCE 
ส านักงานสาธารณสุขก าแพงเพชร 
 3. ครูผู้ควบคุมนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครงการ "เด็กดีของสังคม" ประจ าปี 2565 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน 
 4. ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมหลักสูตรเยาวชนสร้างชาติ ค่ายเยาวชนสร้างชาติ ครั้งท่ี10 
 5. ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม young smart cover งานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และ
งานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร" ประจ าปี 2565 
 6. ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบทกลอน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูต้ังใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่าง 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จนได้รับยกย่องและ ชมเชย
จากภายในและภายนอกโรงเรียน  
2. ครูมีการผลิตและเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อน าความรู้ใหม่ท่ี
ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน  
4. ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมาย จัดบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1. ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
รวมทั้งน าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน  
2. ส่งเสริมน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล มาใช้วางแผนการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน  
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มุ่งเน้นพฒันาความคิดของผู้เรียนให้อิสระทาง 
ความคิดของผู้เรียน ครูจะต้องช้ีแนะแนวทาง 
วิธีการคิดท่ีถูกต้องและหลากหลาย 
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 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
 1. น าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีท้าทายความสามารถ
ของผู้เรียน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นพฒันาความคิดของผู้เรียนให้อิสระทางความคิดของผู้เรียน ครู
จะต้องช้ีแนะแนวทางวิธีการคิดท่ีถูกต้องและหลากหลาย โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



 

 

~ ๓๐ ~ 
 

ตอนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  

 

 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 80 89.98 ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 76 88.45 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ 

82 89.41 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

75 87 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 72 91.84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

72 96.67 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

72 70.80 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

85 95 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 84 92.26 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

85 92.92 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น 

85 89.09 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

85 96.19 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการ
รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 

80 90.84 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 
๒.๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๒.๓) ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 



 

 

~ ๓๑ ~ 
 

ประเด็นพิจารณา ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ    

85 93.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

85 94.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

85 93.21 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85 94.03 สูงกว่าเป้าหมาย 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

85 94.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

85 94.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 จากตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า 
มาตรฐานท่ี ๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอด
เย่ียม และมาตรฐานท่ี ๓ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

สรุปผล 
 จากผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาท้ังด้าน
คุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับยอดเย่ียม 

จุดเด่น  

 จุดเด่น  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ตามข้ันตอน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข 
มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนการท างานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ มุ่งมั่น
พัฒนางาน เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
 2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมต่างๆ มีการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 3. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความเอื้ออาทร กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนได้ใช้วิธีการปฏิบัติเพื่อปลูกฝังความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การก าหนดใน แผนการจัดการเรียนรู้ จัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น 



 

 

~ ๓๒ ~ 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมความดีของหายได้คืน กิจกรรมมุฑิตา
บูชาครู กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมขับข่ีปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
สภานักเรียน จึงท าให้ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม  
 จุดเด่น มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  
 2. โรงเรียนผ่านการประเมินระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล (ScQA) 
 3. โรงเรียนมีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างคุ้มค่า ได้ติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง ทุกเวลา ทุกสถานท่ี และมีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการให้บริการแก่
ผู้เรียน   
 จุดเด่นมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1. ครูต้ังใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่าง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จนได้รับยกย่องและชมเชยจาก
ภายในและภายนอกโรงเรียน  
 2. ครูมีการผลิตและเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 3. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อน าความรู้ใหม่ท่ีได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 4. ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมาย จัดบรรยากาศ ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 
จุดควรพัฒนา  
 จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1. ส่งเสริมผู้เรียนให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ และ
สรุปองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ  
 2. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพผลการสอบและการวัดผล
ระดับชาติให้โดยฝึกให้นักเรียนได้ท าข้อสอบ แนวคิด และวิเคราะห์การเช่ือมโยง  
 3. ผู้เรียนต้องทบทวนบทเรียนให้มากขึ้น แสวงหาความรู้รอบตัวเป็นเรื่องท่ีต้องค้นคว้าติดตามเหตุการณ์
ปัจจุบัน รอบรู้เท่าทันส่ิงท่ีเกิดขึ้น  
 4. ควรพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่าน เขียน ท้ัง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห ์  
 จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และจัดกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาให้มากขึ้น  
 2. ควรปลูกฝังและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการควรเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัดและประเมินผล ควร
รายงานผลการด าเนินงานและปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนแก้ไข/พัฒนาต่อไป 
 4. สถานศึกษาก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาครูให้เน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวก
การเรียนรู ้ 



 

 

~ ๓๓ ~ 
 

 5. ควรน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบด้วยวิธีการและช่องทางท่ี
หลากหลาย  
 จุดควรพัฒนา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 1. ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมท้ังน าผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน  
 2. ส่งเสริมน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีท้าทาย
ความสามารถของผู้เรียน  
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้อิสระทางความคิดของ
ผู้เรียน ครูจะต้องช้ีแนะแนวทาง วิธีการคิดท่ีถูกต้องและหลากหลาย 
 
แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 มาตรฐานที่ 1 ด้านคณุภาพผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ ส่งเสริมผู้เรียนให้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนพัฒนาทักษะการคิด เน้นกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย เน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติและสรุปองค์
ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการ
ทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ จัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ให้พัฒนาเพิ่มสูงขึ้น
จากเดิม 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ พัฒนาครูให้เน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
ของผู้เรียน  
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ นิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ สรุปงานทุกกิจกรรม/โครงงานอย่างชัดเจนจัดท า
สารสนเทศทุกกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๓ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
น าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล มาใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ จัดกิจกรรมและพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
มุ่งเน้นพฒันาความคิดของผู้เรียนให้มีอิสระทางความคิด ครูจะต้องช้ีแนะแนวทางวิธีการคิดท่ีถูกต้องและหลากหลาย 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

~ ๓๕ ~ 
 

 
 

ผลงานโรงเรียน ครู บุคลากร และ นักเรียน โรงเรยีนโค้งไผ่วิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ผลงานโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
ท่ี รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา 
1 รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
ก าแพงเพชร(ระดับ 2 ดาว) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาก าแพงเพชร 

 

4 ส.ค.64 

2 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาก าแพงเพชร  
การจัดการเรียนรู้ท้ังระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาก าแพงเพชร 
 
 
 

18 ก.ย.64 

 
 
ผลงานผูบ้รหิารโรงเรียนโค้งไผ่วทิยา 

ท่ี รายชื่อผู้บริหาร รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา 
1 นายไพโรจน์ วชิรินทราวฒัน์ รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัล
เสมาพิทักษ์) ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

12 ก.ค.64 

2 นายไพโรจน์ วชิรินทราวฒัน์ รางวัลกรรมการและเลขานุการ
กรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดีเด่น  
ประจ าปี 2563 

สมาคมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย 

1 ก.ค.64 

3 นายไพโรจน์ วชิรินทราวฒัน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1  
“คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท
ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร    

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

10 ส.ค. 
64 



 

 

~ ๓๖ ~ 
 

ท่ี รายชื่อผู้บริหาร รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา 
4 นางธนพรรณ ปรางโท้   

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1  
“คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท
ผู้บริหาร ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร    

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

10 ส.ค.64 

5 นางธนพรรณ ปรางโท้   
 

ผู้บริหารดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู  
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  

สมาคมครูอ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี 

16 ม.ค.65 

6 นายไพโรจน์ วชิรินทราวฒัน์ รางวัลเสมาพิทักษ์ 
เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 
2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูก าแพงเพชร 

กระทรวงศึกษาธิการ 16 ม.ค.65 

7 นายไพโรจน์ วชิรินทราวฒัน ์ รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษา
ดีเด่น 

สภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย 

21 ธ.ค.64 

8 นายไพโรจน์ วชิรินทราวฒัน์ รางวัลเหรียญเงินการบริหาร
ด าเนินการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

7 ต.ค.64 

9 นางธนพรรณ ปรางโท้   
 

รางวัลเหรียญเงินการบริหาร
ด าเนินการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

7 ต.ค.64 

10 นายไพโรจน์ วชิรินทราวฒัน์ รางวัล KPPE Awards  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
สาขาการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

19 มี.ค.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

~ ๓๗ ~ 
 

ผลงานครู บุคลากร โรงเรียนโคง้ไผ่วิทยา 
ท่ี รายชื่อ รางวัล หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 

1 นางวิไลวรรณ์ จิตมณี 
นางสาวนภานันท์   ศรีธงชัย    

รางวัลผู้ฝึกสอน“ด้านการสวด
มนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ”  
ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค4 

กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

20 พ.ค.64 

2 นางวิไลวรรณ์ จิตมณี รางวัลชนะเลิศ  
“คุรุชน คนคุณธรรม”ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร    

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

10 ส.ค.64 

3 นางสาวนภานันท์   ศรีธงชัย   
นายปรมินทร์  บุญพันธ ์
นางนิษฐิดา  วันบรรเจิด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
“คุรุชน คนคุณธรรม”ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

10 ส.ค.64 

4 นางวิไลวรรณ์ จิตมณี 
นางสาวนภานันท์   ศรีธงชัย    

รางวัลชนะเลิศ โครงงาน
คุณธรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาก าแพงเพชร     

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

17 ส.ค.64 

5 1.นางวิไลวรรณ์ จิตมณี 
2.นางสาวนภานันท์   ศรี
ธงชัย    

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 
ครูท่ีปรึกษา โครงงานคุณธรรม 
“ปัญหาท่ีอยากแก้ ความดีท่ี
อยากท า”ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

22 ส.ค.64 

6 นางสาวศศิวมล แก้ววิรัตน์ รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดภาพถ่ายเทิด
พระคุณของแม่ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

18 ก.ย.64 

7 นายวุฒิไกร  อุยตระกูล รางวัลรองชนะเลิศ 
การประกวดภาพถ่ายเทิด
พระคุณของแม่เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

18 ก.ย.64 



 

 

~ ๓๘ ~ 
 

ท่ี รายชื่อ รางวัล หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 
8 นางสาวศุจินธร  สุพันสร รางวัลเหรียญทอง 

การถอดรหัสหลักคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

7 ต.ค.64 

9 นายภูวดล  นนท์นันทภูมิ รางวัลเหรียญทอง 
การถอดรหัสหลักคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

7 ต.ค.64 

10 นายธีรพงษ์  เท่ียงแท้ รางวัลเข้าร่วม 
การถอดรหัสหลักคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร     

7 ต.ค.64 

11 นางสาววิชุดา หงษ์ค า 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 3 
การใช้นวัตารรมการจัดการ
เรียนการสอนด้วยห้องเรียน
ออนไลน ์google classroom 
ส่ือเทคโนโลยีวิชาภาษาไทย 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

7 ต.ค.64 

12 นางสาววิชุดา หงษ์ค า 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การจัดการเรียนรู้ท้ังระบบสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดๆคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาก าแพงเพชร 
 

7 ต.ค.64 

13 นางเตือนตา ยอดนครจง รางวัลเหรียญทอง 
เล่มนี้ท่ีอยากให้อ่าน (ประชุม
โวหารสุนทรภู่)กิจกรรมรักษ์
ภาษาไทยและส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร 
 

7 ต.ค.64 

14 นางสาวอริสรา ค าปัญญา 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 
การประกวดแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริม 
ความสามารถด้านการอ่านและ 
การเขียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร 
 

7 ต.ค.64 

15 นางสาวศศิวมล แก้ววิรัตน์ รางวัลเข้าร่วมระดับประเทศ 
การประกวดภาพถ่ายเทิด
พระคุณของแม่เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

9 ต.ค.64 



 

 

~ ๓๙ ~ 
 

ท่ี รายชื่อ รางวัล หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 
16 นางวิไลวรรณ์  จิตมณี รางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาก าแพงเพชร 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ก าแพงเพชร 

3 พ.ย.64 

17 นางเตือนตา ยอดนครอง 
 

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันแต่งค าประพันธ์ 
(กลอนสภาพ)ประเภท
ประชาชนท่ัวไปโครงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นอีสานงานประจ าปีทุ่ง
ศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี  

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี 

19 ม.ค.65 

18 นายชัยวัฒน์ ยอดนครจง 
นางเตือนตา ยอดนครจง 
นางยุพดี อ่อนฤทธิ์ 
นางรุ่งนะภา กิจสุวรรณ 
นางสาวศศิวิมล แก้ววิรัตน์ 
นายนรวีร์ มูลสัน 
นายสมนึก มูลกะกุล 
นางสาวอริสรา ค าปัญญา 

ครูจรรยาบรรณดีเด่น เนื่องใน
งานวันครู อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 

สมาคมครูอ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี 

16 ม.ค.65 

19 นางศรัณย์รัตน์ ฉวีพัฒน ์
นางราตร ี พงษ์เสือ 
นางสาวกรรนิภา ยุติธรรม 
นางชญานิษฐ์ ภัสสรเจริญวงศ์ 
นายปรมินทร์  บุญพันธ ์

ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

สมาคมครูอ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี 

16 ม.ค.65 

20 นายธีรพงษ์  เท่ียงแท้  
นางสาวกรรณิภา  ยุติธรรม 
 

ครูผู้ฝึกซ้อม 
รางวัลชนะเลิศการประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร 

11 ก.พ.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

~ ๔๐ ~ 
 

ผลงานนักเรียนโค้งไผ่วิทยา 
ท่ี รายชื่อ รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา 

1 เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นก้อน 
นายเฉลิมพร  นาคชม 
นางสาวธัญพร  ศรีทอง 

ทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม
ศีลธรรมน าการศึกษา 

บริษัท เฉาก๊วยชากัง
ราว จ ากัด 

20 พ.ค.64 

2 เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นก้อน  
เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ค ามา  
เด็กหญิงสุนิตา  พรมประสิมธิ์  
เด็กหญิงมนตราพร  หุ่นหิรัญ  
เด็กหญิงภัทราวดี เภตรา 

รางวัล “ด้านการสวดมนต์หมู่ 
ท านองสรภัญญะ”  
ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค4 

กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 

20 พ.ค.64 

3 TO BE NUMBER ONE  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศการประกวด 
TO BE NUMBER ONE 
DANCE ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สาธารณสุข
ก าแพงเพชร 

2564 

4 TO BE NUMBER ONE  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
การประกวด TO BE 
NUMBER ONE DANCE 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

สาธารณสุข
ก าแพงเพชร 

2564 

5 นายภูลิตภัทร เสวกวรรณ์  TO BE NUMBER ONE 
IDOL รุ่นท่ี 12  
จังหวัดก าแพงเพชร 

สาธารณสุข
ก าแพงเพชร 

2564 

6 นางสาวพัชราภรณ์ ปั้นเหน่ง TO BE NUMBER ONE 
IDOL รุ่นท่ี 12  
จังหวัดก าแพงเพชร 

สาธารณสุข
ก าแพงเพชร 

2564 

7 นายธนภัทร ทิพย์เคลือบ  
นายกฤตภาส ทวีการไถ 
 

ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ลอนโบวล์สชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 13 

สมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดก าแพงเพชร 

2564 

8 นางสาววณิชยานันต์   จันทร์ชุ่ม  
   

รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดบทกลอน วันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร 

5 ธ.ค.64 

9 นางสาวชุติมณฑน์   อาจเย่ียม 
   
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การประกวดบทกลอน วันพ่อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร 

5 ธ.ค.64 

10 นางสาวปิยฉัตร  ถึงสุข  
นางสาวมณทิรา   แสนพงษ์  
เด็กหญิงธันยพร   มั่งนิมิตร  
นางสาวญาตาวี   ขอบใจ 

รางวัลเข้าร่วมการประกวด 
บทกลอน วันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 2564 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร 

5 ธ.ค.64 



 

 

~ ๔๑ ~ 
 

ท่ี รายชื่อ รางวัล หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา 
นายชัยวัฒน์   รุ่งเรือง 
นายสรวิชญ์  เส็งเอี่ยม 
นางสาวรมิตา  ธูปกุด  
นางสาวกชกร   โยธาชัย  
นางสาวศริญญา  ดีเลิศ  
นายภูลิตภัทร  เสวกวรรณ์ 

11 นายเฉลิมพร  นาคชม 
นางสาวธันยพร  ศรีทองนางสาว
นิจจารีย์  เรืองคุ้ม 
 

เกียรติบัตรการอบรม
หลักสูตรเยาวชนสร้างชาติ  
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ  
ครั้งท่ี10 

NBI Youth Camp.  
 

2564 

12 เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นก้อน  
เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ค ามา 
เด็กหญิงสุนิตา  พรมประสิมธิ์  
เด็กหญิงมนตราพร  หุ่นหิรัญ  
เด็กหญิงภัทราวดี เภตรา  

รางวัลชนะเลิศการประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
 

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร 

2564 

13 นายธนภัทร ทิพย์เคลือบ  
นายกฤตภาส  ทวีการไถ 

ตัวแทนจังหวัดก าแพงเพชร 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเป
ตอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ภาค 5 ครั้งท่ี 37 ณ จังหวัด
พะเยา 

สมาคมกีฬาจังหวัด
ก าแพงเพชร 

2564 

14 นายเฉลิมพร  นาคชม รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 
โครงการสรรหาคนดีศรีสังคม 
ประจ าปี 2564   

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด
ก าแพงเพชร 

2564 

15 นายลิตภัทร  เสวกวรรณ์ รางวัลyoung smart cover 
งานประเพณี "นบพระ-เล่น
เพลง และงานกาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร" ประจ าปี 
2565 

กาชาดจังหวัด
ก าแพงเพชร 

2564 

16 น.ส.ชนนิกานต์ กิจสุวรรณ 
นายเฉลิมพร นาคชม 

ทุนโครงการ "เด็กดีของสังคม" 
ประจ าปี 2565  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน
ร่วมกับธนาคารออม
สิน  
 

2564 

 
. 
 



 

 

~ ๔๒ ~ 
 

 
( นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
______________________ 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้หน่วยงาน      ต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการต่างอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อการรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน 
ในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
    

          ประกาศ ณ วันท่ี 17  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

            
             

 



 

 

~ ๔๓ ~ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย  
  3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้



 

 

~ ๔๔ ~ 
 

 
(นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

 
 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
______________________ 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษาไทยในอนาคต 
รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังบุคลากรทุกคน ในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
โค้งไผ่วิทยามีคุณภาพและมาตรฐาน    โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

         ประกาศ ณ วันท่ี 17  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔    
       
  
                

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

~ ๔๕ ~ 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 76 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 82 
๑.๑) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทย 

อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
85 

๑.๒) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

80 

๑.๓) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาจีน 

อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
80 

๑.๔) ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ 
การประเมินของสถานศึกษา 

80 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 72 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          72 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                 72 
๕.๑) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยระดับ 2.5 ขึ้นไป 70 
๕.๒) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 70 
๕.๓) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ระดับ 2.5 ขึ้นไป 70 
๕.๔) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาระดับ 2.5  ขึ้นไป 70 
๕.๕) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระศิลปะระดับ ๓.๐ ขึ้นไป 76 
๕.๖) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษาระดับ ๓.๐ ขึ้นไป 76 
๕.๗) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพระดับ 2.5  ขึ้นไป 70 
๕.๘) ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับ 2.5 ขึ้นไป 70 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 84 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 85 
2) มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  85 
3) มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 85 
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 80 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 



 

 

~ ๔๖ ~ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

๘5 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๘5 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘5 

3.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘5 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๘5 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

~ ๔๗ ~ 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 

ที่  068 / ๒๕๖5 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-------------------------------- 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งซาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรา 48 
ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 อาศัยอ านาจจตามความในมาตรา 39 แห่งะเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการและตามมาตรา 27 
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จึงแต่งต้ังบุคลากรเป็นคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
โค้งไผ่วิทยาปีการศึกษา 2564  ดังต่อไปนี ้
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
  ๑.๑   นายไพโรจน์          วชิรินทราวัฒน์       ประธานกรรมการ 
  ๑.๒   นางธนพรรณ        ปรางโท้                รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓   นางลัดดาวัลย์        เดชโนนสังข์          กรรมการ 
  ๑.๔   นางศรัณย์รัตน์       ฉวีพัฒน์               กรรมการ 
  ๑.๕   นายจิรวัฒน์            พงษ์พานิช           กรรมการ 
  ๑.๖   นางชญานิษฐ์         ภัสสรเจริญวงศ์       กรรมการ 
  ๑.๗   นางราตรี                พงษ์เสือ             กรรมการ 
  ๑.๘   นางสาวกนกรัตน์  ตังควุฒิวิจิตร              กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๙   นายปรมินทร์          บุญพันธ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

 2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  2.1 นางสาวกนกรัตน์   ตังควุฒิวิจิตร   ประธานกรรมการ 
  2.2 นางนิษฐิดา    วันบรรเจิด  รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางชญานิษฐ์   ภัสสรเจริญวงศ์   กรรมการ 
  2.4 นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์   กรรมการ 
  2.5 นางศรัณย์รัตน์   ฉวีพัฒน์   กรรมการ 
  2.6 นางราตรี    พงษ์เสือ   กรรมการ 
  2.7 นางวิไลวรรณ์   จิตมณี    กรรมการ 
  2.8 นางพัฒนา    สัตย์ชาพงษ์   กรรมการ 
  2.9 นางสาวน้ าฝน  เขมะสุนะ  กรรมการ  
  2.10 นายนรวีร ์  มูลสัน    กรรมการ 



 

 

~ ๔๘ ~ 
 

  2.11 นางกาญจนา  ธรรมมี    กรรมการ  
  2.12 นางรุ่งนะภา   กิจสุวรรณ   กรรมการ 
  2.13 นายปริญญา  อินสว่าง   กรรมการ 
  2.14 นางสาวรัชนีวรรณ   ขัดบง   กรรมการ 
  2.15 นางทัศนีย์วรรณ์   เพชรพิพัฒน ์  กรรมการ 
  2.16 นางนัฐพร   ชาวด่าน   กรรมการ 
  2.17 นายวุฒิไกร   อุยตระกูล  กรรมการ 
  2.18 นายสมนึก   มูลกะกูล  กรรมการ 
  2.19 นางปัทมาวดี   สุริต   กรรมการ 
  2.20 นายกฤษณะ   สุริต   กรรมการ 
  2.21 นางเตือนตา   ยอดนครจง  กรรมการ 
  2.22 นายชัยวัฒน์   ยอดนครจง  กรรมการ 
  2.23 นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม   กรรมการ 
  2.24 นายธีรพงษ ์  เท่ียงแท้   กรรมการ  
  2.25 นายจิรวัฒน ์  พงษ์พานิช   กรรมการ  
  2.26 นางสาวอริสรา   ค าปัญญา  กรรมการ  
  2.27 นางสาวอาภาภรณ์   กวนขุนทด  กรรมการ  
  2.28 นางสาววิชุดา  หงส์ค า   กรรมการ  
  2.29 นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย   กรรมการ 
  2.30 นางสาวศุจินธร     สุพันสร   กรรมการ 
  2.31 นายภูวดล   นนท์นันทภูม ิ  กรรมการ 
  2.32 นายนนทวัฒน ์  พันธุ์เฮง   กรรมการ 
  2.33 นางสาวธัญญลักษณ์ แมตส่ี   กรรมการ 
  2.34 นายปรมินทร์  บุญพันธ์   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่ 
  1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3. จัดเตรียมเครื่องมือในการประเมินตามมาตรฐานของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4. ประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
  5. จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ของกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และสถานศึกษา 
ส่งหน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนดเวลา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  ให้กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิด
ผลดีแก่ทางราชการและโรงเรียนสืบไป 
 
 
 
 



 

 

~ ๔๙ ~ 
 

  
       ส่ัง ณ วันท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖5 
 

                           
 

  
           (นายไพโรจน์  วชิรินทราวัฒน์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๕๐ ~ 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
ท่ี  ๒๖๐ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-------------------------------- 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้

ก าหนดการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และการจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตราท่ี ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรา ๒๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ทางโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   มีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  ๑.๑   นายไพโรจน์         วชิรินทราวัฒน์      ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
  ๑.๒   นางธนพรรณ        ปรางโท้              รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓   นางลัดดาวัลย์       เดชโนนสังข์         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
  ๑.๔   นางศรัณย์รัตน์      ฉวีพัฒน์              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
  ๑.๕   นายจิรวัฒน์           พงษ์พานิช         หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป            กรรมการ 
  ๑.๖   นางชญานิษฐ์        ภัสสรเจริญวงศ์     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ         กรรมการ 
  ๑.๗   นางราตรี             พงษ์เสือ             หัวหน้างานกิจการนักเรียน          กรรมการ 
  ๑.๘   นางสาวกรรณิภา    ยุติธรรม             หัวหน้างานแผนงานฯ    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๙   นายปรมินทร์         บุญพันธ์            หัวหน้างานประกนัคุณภาพฯ กรรมการและ
เลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดท าข้อมูล เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มีหน้าที่จัดท าข้อมูลตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง เพือ่แสดงต่อกรรมการภายใน
และภายนอก จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 



 

 

~ ๕๑ ~ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
  ๑.  นางสาวอริสรา  ค าปัญญา  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางเตือนตา   ยอดนครจง   รองประธานกรรมการ  
  ๓. นางสาวธัญญลักษณ์  แมตส่ี   กรรมการและเลขานุการ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
  ๑.  นางกาญจนา   ธรรมม ี   ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวอาภาภรณ์  กวนขุนทด  กรรมการและเลขานุการ 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๑.  นางรุ่งนะภา   กิจสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
๒.  นายปริญญา   อินสว่าง   กรรมการและเลขานุการ 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๑.  นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง   ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง   กรรมการและเลขานุการ  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  ๑.  นางนิษฐิดา   วันบรรเจิด  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง   กรรมการและเลขานุการ  

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ๑.  นายวุฒิไกร   อุยตระกูล  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางยุพดี   อ่อนฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๑.  นางราตรี   พงษ์เสือ   ประธานกรรมการ 
๒. นางวิไลวรรณ์   จิตมณี     กรรมการและเลขานุการ 

๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย 
๑.  นายนรวีร ์   มูลสัน   ประธานกรรมการ 

   ๒. นายธีรพงษ ์   เท่ียงแท้   กรรมการและเลขานุการ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

๑.  นางสาวศุจินธร  สุพันสร   ประธานกรรมการ 
๒.  นางพัฒนา   สัตย์ชาพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
๑.  นายจิรวัฒน์             พงษ์พานิช  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายสมนึก   มูลกะกุล  กรรมการและเลขานุการ  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๑.  นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม   ประธานกรรมการ 
๒.  นายปรมินทร์   บุญพันธ ์  รองประธานกรรมการ 



 

 

~ ๕๒ ~ 
 

๓.  นางสาวกนกรัตน ์  ตังควุฒิวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

๑.  นางศรัณย์รัตน์  ฉวีพัฒน ์  ประธานกรรมการ 
๒.  นางนัฐพร   ชาวด่าน   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย 
๑.  นางชญานิษฐ์   ภัสสรเจริญวงศ์  ประธานกรรมการ 
๒.  นายปรมินทร์   บุญพันธ ์  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๑.  นางสาวน้ าฝน  เขมะสุนะ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวศศิวิมล  แก้ววิรัตน ์  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑.  นายภูวดล   นนท์นันทภูม ิ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวรุ่งรัสมี  รุ่งเรือง   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๑.  นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน ์  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายชัยวัฒน์   ยอดนครจง  กรรมการและเลขานุการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ๑.  นายกฤษณะ   สุริต   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางปัทมาวดี   สุริต   กรรมการและเลขานุการ  

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑.  นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน ์  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง   รองประธานกรรมการ 

  ๓.  นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง   กรรมการและเลขานุการ  
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

  ๑.  นางนิษฐิดา   วันบรรเจิด  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายกฤษณะ   สุริต   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางปัทมาวดี   สุริต   กรรมการและเลขานุการ  

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๑.  นายปรมินทร์   บุญพันธ ์ ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๑.  นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์ ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาววิชุดา  หงษ์ค า  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 



 

 

~ ๕๓ ~ 
 

 ๓. คณะกรรมการสรุปผลการด าเนินงาน มีหน้าที่สรุปผลข้อมูลการด าเนินงานเพือ่น าข้อมูลมาปรับปรุง
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน มีดังนี้ 

๑.  นายปรมินทร์   บุญพันธ ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกนกรัตน ์  ตังควุฒิวิจิตร รองประธานกรรมการ 
๓.  นางนิษฐิดา   วันบรรเจิด กรรมการและเลขานุการ  

 ท้ังนี้ให้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ท าให้เกิดผลดีต่อคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
       ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

                            
           (นายไพโรจน์  วชิรินทราวัฒน์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

~ ๕๔ ~ 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
ท่ี  069 / ๒๕๖5 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-------------------------------- 

 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนท่ีก าหนดไว้จัด ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ 
ด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา จึงประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อประเมิน 
คุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
  ๑.๑   นายไพโรจน์          วชิรินทราวัฒน์       ประธานกรรมการ 
  ๑.๒   นางธนพรรณ        ปรางโท้                รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓   นางลัดดาวัลย์        เดชโนนสังข์          กรรมการ 
  ๑.๔   นางศรัณย์รัตน์       ฉวีพัฒน์               กรรมการ 
  ๑.๕   นายจิรวัฒน์            พงษ์พานิช           กรรมการ 
  ๑.๖   นางชญานิษฐ์         ภัสสรเจริญวงศ์       กรรมการ 
  ๑.๗   นางราตรี                พงษ์เสือ             กรรมการ 
  ๑.๘   นางสาวกนกรัตน์  ตังควุฒิวิจิตร              กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๙   นายปรมินทร์          บุญพันธ์              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงและส่งผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานต่อไป 
 
       ส่ัง ณ วันท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖5 
 

                           
 

  
            (นายไพโรจน์  วชิรินทราวัฒน์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  

 



 

 

~ ๕๕ ~ 
 

คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
 นายไพโรจน์   วชิรินทราวัฒน ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางธนพรรณ  ปรางโท้   รองผู้อ านวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
คณะด าเนินงาน 
 นางชญานิษฐ์   ภัสสรเจริญวงศ์   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางลัดดาวัลย์  เดชโนนสังข์   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางศรัณย์รัตน์   ฉวีพัฒน์   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางราตรี   พงษ์เสือ   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางวิไลวรรณ์   จิตมณี    ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางสาวกนกรัตน์  ตังควุฒิวิจิตร   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางพัฒนา   สัตย์ชาพงษ์   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางสาวน้ าฝน  เขมะสุนะ  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
 นายนรวีร ์  มูลสัน    ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางกาญจนา  ธรรมมี    ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
 นางรุ่งนะภา   กิจสุวรรณ   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นายปริญญา  อินสว่าง   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางทัศนีย์วรรณ์   เพชรพิพัฒน ์  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางนัฐพร   ชาวด่าน   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นายวุฒิไกร   อุยตระกูล  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางนิษฐิดา   วันบรรเจิด  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นายสมนึก  มูลกะกูล  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางปัทมาวดี   สุริต   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นายกฤษณะ   สุริต   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางเตือนตา   ยอดนครจง  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นายชัยวัฒน์   ยอดนครจง  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นายธีรพงษ ์  เท่ียงแท้   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
 นายจิรวัฒน ์  พงษ์พานิช   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
 นางสาวอริสรา   ค าปัญญา  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
 นายปรมินทร์  บุญพันธ์   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
 นางสาวอาภาภรณ์  กวนขุนทด  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
 นางสาววิชุดา  หงส์ค า   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
 นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นางสาวศุจินธร    สุพันสร   ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นายภูวดล  นนท์นันทภูม ิ  ครูโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
 นายนนทวัฒน ์  พันธุ์เฮง   พนักงานราชการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  
 นางสาวธัญญลักษณ์ แมตส่ี   ลูกจ้างช่ัวคราวโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


