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ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 1449 หมู่ 1 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี   
ท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 2 คน และมีบุคลากร พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้าง และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ จำนวน 53 คน ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นางสาวณภาวดี วันนู   
ได้มีการบริหารการจัดการอย่างมีระบบ โดยนำวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เข้าเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการกับทุกกลุ่มงานของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานบริหารงาบประมาณและแผนงาน และ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป จากการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับดีเลิศ และรายมาตรฐาน 3 มาตรฐาน เป็นดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
ข้อมูลหลักฐาน 

เอกสารสนับสนุน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

ดีเลิศ 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด  
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ คิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได้ 
4. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ
พื้นฐาน ในการสร้างนวัตกรรม  
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย 

- รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
- ผลการประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ เขียน 
- ผลการทดสอบระดับชาติ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการกลุ่มสาระฯ 
- สมุดบันทึกรักการอ่าน
และจิตสาธารณะ 
- ผลการแข่งขันทักษะ
วิชาการ และงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
ข้อมูลหลักฐาน 

เอกสารสนับสนุน 
6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดี ต่องานอาชีพ 
 
 
 

1.2 คุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ดีเลิศ 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน บน
ความแตกต่างและความหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

- ผลการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการกลุ่มสาระฯ 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ /กิจกรรม 
- ผลการตรวจสุขภาพ
ประจำปี 
- สมุดบันทึกการอ่านและ
จิตสาธารณะ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
ข้อมูลหลักฐาน 

เอกสารสนับสนุน 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ดีเลิศ 1.เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจนและ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
2.มีระบบบริการจัดการ คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจนและส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานศึกษา 
3.ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

- แผนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติงานประจำปี 
- สารสนเทศของโรงเรียน 
- วารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- ID Plan 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
ข้อมูลหลักฐาน 

เอกสารสนับสนุน 
หลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกาย
กายภาพและสังคม ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
7.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย 

- รายงานผลการอบรม
พัฒนา 
- รายงานกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)  
- รายงานผลการประเมิน
ตนเองของครู 
- การได้รับรางวัลและล่ือน
วิทยาฐานะ 
- ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีในโรงเรียน 
- อาคารห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรรม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
ข้อมูลหลักฐาน 

เอกสารสนับสนุน 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
2. ใช้ส่ือและเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกผลหลังสอน 
- เอกสารหลักฐานการวัด
และประเมิน  
- เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
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3. ตรวจสอบประเมินผลผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
4. มีการจัดการบริหารช้ันเรียนเชิง
บวก 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย 

- ผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 
- รายงานการวิจัย 
- รายงานประจำวิชา 
- สมุดการบ้านท่ีแสดงให้
เห็นถึงข้อมูลย้อนกลับ 
ช้ินงาน/ผลงานของ
นักเรียน แฟ้มสะสมงาน 
ส่ือการเรียนการสอน 
- รายงานกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) 
- รายงานผลการประเมิน
โครงการ /กิจกรรม 

แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป 
1. ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

แก้ปัญหาของนักเรียน  
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4. ส่งเสริมพัฒนาวิทยาการต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่ให้ครูสามารถนำมาปรับใช้ในการบริหาร

จัดการช้ันเรียนได้ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
6. จัดสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่น สวยงาม ใช้ประโยชน์เต็มพื้นท่ี และให้ผู้เรียนได้พักผ่อน

และเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษา ซึมซับความสดช่ืน บรรยากาศธรรมชาติ และการตกแต่งแบบเกษตรรีสอร์ท 
ผสมผสานกับการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

      2.1.1.ข้อมูลพื้นฐานของถานศึกษา 
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ท่ีอยู่ 1449 หมู่ท่ี 1 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี  

จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62140 โทรศัพท์ 055-772029 โทรสาร 055-772427 Website : 
http://salokbat.co.th ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นางสาวณภาวดี วันนู                     
 จัดช้ันเรียนต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จำนวนผู้เรียนจำแนกตาม
ระดับช้ัน ดังนี้ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน จำนวน จำนวนผู้เรียน รวม 

http://salokbat.co.th/
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ห้องเรียน ผู้เรียนปกติ (คน) ที่มีควาต้องการ
พิเศษ (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4 83 81 - - 164 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 75 73 - - 148 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 113 69 - - 182 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 44 67 - - 111 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 38 48 - - 86 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 32 53 - - 82 

รวม 22 385 391 - - 776 
รวมทั้งสิ้น 22 385 391 - - 776 

 
      2.1.2 การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 
 
ปรัชญาการศึกษา  
  ปญญา โลกสม ปชโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
     มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่มาตรฐานสากล  
 
 
 
พันธกิจ (Mission)  
 1. จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ 
ประเพณีไทย 
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 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา(จุดเด่นของโรงเรียน) 
   ศิลปวัฒนธรรมเล่ืองลือ  
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (คุณลักษณะผู้เรียนท่ีเกิดจากวิสัยทัศน์/พันธกิจ) 
   แต่งกายดี มีจิตอาสา 

    2.1.3 ข้อมูลบุคลากร  
ข้อมูลบุคลากร 

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวน 1 คน 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 1 คน  

 ครูมัธยมศึกษา    จำนวน 46 คน  
 บุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน 5 คน 

อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน : คร ูเท่ากับ 17 : 1 
 อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน : ห้อง เท่ากับ 34.50 : 1 
 ภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 17 : สัปดาห์ 
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รายชื่อบุคลากรโรงเรียนสลกบาตรรวิทยา 

ปีการศึกษา 2563 

 

 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วันเข้ารับ
ราชการ 

วัน เดือน ปี เกิด 
วุฒิการศึกษา 

ต่ำกว่า        
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 

1 นางสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการ คศ.3 1 ธ.ค. 2535  18 ม.ค. 2510 ป.กศ.สูง ค.บ.ภาษาไทย - กศ.ม. บริหารการศึกษา 
2 ว่าท่ีร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ คศ.2 13 พ.ย. 2555 12 มีนาคม 2530 - วท.บ.เคมี วิชาชีพคร ู

(สควค) 
- ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
- วท.บ.วิทยาศาสตร์
การศึกษา 

3 นายวิสุทธ์ิ อินทพงษ์ คร ู คศ.3 28 ม.ค. 2536 24 ก.พ. 2510 ม.6 กศ.บ.ภาษาไทย - - 
4 น.ส.รัตนา ภู่ทอง คร ู คศ.3 17 ส.ค. 2536 27 ส.ค. 2513 ม.6 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป - กศ.ม. ฟิสิกส์ 
5 นางศศิธร  แสงศักด์ิ คร ู คศ.3 27 ส.ค. 2536 10 พ.ค. 2514 ม.6 ค.บ.ชีววิทยา - กศ.ม. ชีววิทยา 
6 นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์ คร ู คศ.3 23 ส.ค. 2536 14 ก.พ. 2512 ม.6 ค.บ.คณิตศาสตร ์ ทางการสอน ก.ศม.คณิตศาสตร ์
7 นายจีระเดช เพช์รทูล คร ู คศ.2 12 ธ.ค. 2537 22 มี.ค. 2509 ม.6 ค.บ.อุตสาหกรรม - ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
8 นางสาวรุ้งทอง แสงศักด์ิ คร ู คศ.3 17 มิ.ย. 2537 08 ก.ย. 2512 ม.6 กศ.บ.ภาษาไทย - กศ.ม.ภาษาไทย 
9 นายเสริมยศ นิติเสถียร คร ู คศ.3 25 พ.ค. 2536 27 พ.ย. 2511 ม.6 ค.บ.พลศึกษา - - 
10 นางไฉไล แก้วประสิทธ์ิ คร ู  คศ.3 18 ม.ค. 2532 21 ต.ค. 2507 ม.6 ค.บ.พลศึกษา - กศ.ม.บริหารศึกษา 
11 นายอุทาน คุณยงค ์ คร ู คศ.3 18 ก.ค. 2538 06 ก.พ. 2515 ม.6 ค.บ.อุตสาหกรรม - - 
12 นางจันทร์นภา คุณยงค ์ คร ู คศ.2  10 ก.ย. 2539 26 มี.ค. 2516 ม.6 ค.บ.อุตสาหกรรม - - 
13 นางนุชจรี หลำใจซื่อ คร ู คศ.3 15 พ.ค. 2538 31 ส.ค. 2514 ม.6 ค.บ.คณิตศาสตร ์ วิจัยและ

ประเมินผล 
- 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วันเข้ารับ
ราชการ 

วัน เดือน ปี เกิด 
วุฒิการศึกษา 

ต่ำกว่า        
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 

14 นางสุภาภรณ์ อินทพงษ ์ คร ู คศ.3 26 ส.ค.2537 4 ธ.ค.2513 ม.6 กศ.บ.ชีววิทยา - - 
15 นางยุพิน เกิดแพร คร ู คศ.3 15 พ.ค.2541 15 มี.ค.2518 ม.6 ค.บ. ภาษาไทย - - 
          

16 นายณรงค์ศักด์ิ  เกิดแพร คร ู คศ.3 1 ก.พ. 2544 08 ธ.ค. 2519 ม.6 วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ทางการสอน - 

16 
นายหิรัญ บุญสม คร ู คศ.3 10 พ.ย. 2543 29 ธ.ค. 2520 ม.6 ค.บ.ฟิสิกส์ 

วิจัยและ
ประเมินผล 

- 

17 นายณัฐวุฒิ กมลหัตถ์ คร ู คศ.3 24 ก.พ. 2546 10 ส.ค. 2520 ม.6 ค.บ.สังคมศึกษา - - 
18 นายเนตร ธรรมมี คร ู คศ.3 16 ม.ค. 2549 05 พ.ย. 2523 ม.6 ค.บ.เคมี - กศ.ม.เคมี 
19 นายศักด์ิสิทธ์ิ จิตมณี  คร ู คศ.3 1 ต.ค. 2547 08 ธ.ค. 2520 ม.6 ค.บ.สังคมศึกษา - - 
20 นายพิพัฒน์ โสรัตน์ คร ู คศ.3 13 ม.ค. 2549 26 ม.ค. 2520 ม.6 ค.บ.ศิลปะ - กศ.ม.บริหารการศึกษา 
21 นายอานนท์ พุ่มพิศ คร ู คศ.3 12 พ.ค.2552 14 ม.ค.2520 ม.6 ค.บ.เคมี - - 
22 นางจารุณี พันธุมาตร คร ู คศ.3. 2 ก.ค. 2550 14 พ.ย. 2522 ม.6 ค.บ.ภาษาอังกฤษ วิจัยและ

ประเมินผล 
- 

23 นายปัญญา ประกอบเขตการณ์ คร ู คศ.3 23 ก.ค. 2550 02 พ.ค. 2524 ม.6 ค.บ.สังคมศึกษา - - 
24 นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรี

เจริญ 
คร ู คศ.3 27 ก.พ. 2549 27 ส.ค. 2518 ม.6 ศศ.บ.ภาษาไทย - ศศ.ม.ภาษาไทย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วันเข้ารับ
ราชการ 

วัน เดือน ปี เกิด 
วุฒิการศึกษา 

ต่ำกว่า        
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 

25 นางสาวธนิษฐา อาลัย คร ู คศ.2 15 พ.ค.2552 25 ก.พ.2529 ม.6 ค.บ.คณิตศาสตร ์ - กศม.บริหารการศึกษา 
26 นายนพพร  บัวคลี่ คร ู คศ.2 1 ก.พ. 2553 13 ต.ค. 2518 ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร ์ - - 
27 นางสาวดาลัด มหาชัย คร ู คศ.2 2 ต.ค. 2555 9 มี.ค. 2531 ม.6 

ค.บ.ภาษาอังกฤษ 
- คม. วิจัยและพัฒนา

การศึกษา 
28 นางสาวสิริลักษณ์ แถวอุทุม คร ู คศ.2 23 ก.ค. 2555 09 ธ.ค. 2529 ม.6 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ - ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
29 นางสาวสมาภรณ์ โพธ์ิมั่น คร ู คศ.1 18 เม.ย. 2559 13 ก.พ. 2529 ม.6 ศศ.บ. สังคมศึกษา - - 
30 นางสาวปิยธิดา ออมสิน คร ู คศ.1 8 พ.ค. 2560 12 ส.ค. 2536 ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร ์ - - 
31 นางปิยนันท์ ธนภูมิพานิช คร ู คศ.1 1 ก.พ. 2560 8 ก.ย. 2529 ม.6 ศศ.บ.อังกฤษ - - 
32 นางสาวมีนาพร อนันตศิริ คร ู คศ.1 8 ส.ค. 2560 9 มี.ค. 2536 ม.6 คบ.คณิตศาสตร ์ - - 
33 นางสาวสายรุ้ง จีนเพชร คร ู คศ.1 8 พ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2535 ม.6 ศศ.บ.ภาษาจีน - - 
34 นายคฑากร ภิญโญ คร ู คศ.1 7 ส.ค. 2560 1 ต.ค. 2536 ม.6 คบ.ภาษาไทย - - 
35 นางสาวดลนภา มั่นแก้ว คร ู คศ.1 26 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2532 ม.6 วท.บ.เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
วิชาชีพคร ู ค.ม.การบริหารการศึกษา 

36 นายธีรวัต เอ่ียมดี คร ู คศ.1 13 มี.ค. 2558 25 พ.ค. 2530 ม.6 ค.บ. ดนตรี - ค.ม.การบริหารการศึกษา 
37 นางสาวนลินี พิลึก คร ู คศ.1 15 พ.ย. 2555  15 ธ.ค. 2530 ม.6 วท.บ. วิทยาศาสตร์  วิชาชีพคร ู ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
38 นายปิยะพงษ์ เลอวงค์รัตน์ คร ู คศ.1 30 ธ.ค. 2558 23 ต.ค. 2530 ม.6 ศศ.บ. ภาษาจีน - - 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

 
ที่ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ 
วันเข้ารับ
ราชการ 

วัน เดือน ปี เกิด 
วุฒิการศึกษา 

ต่ำกว่า        
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 

39 นายอัครัช นิจโกรทม คร ู คศ.1 29 พ.ย. 2560  3 มิ.ย. 2524 ม.6 กศ.ม. พลศึกษา - - 
40 นางสาวปิยนุช ขันกสิกรรม ครูผูช้่วย - 20 ก.ย. 2560  28 ก.ค. 2535 ม.6 ค.บ. สังคมศึกษา  - - 
41 นายสันติชัย ขันทะ ครูผูช้่วย - 3 ก.ค. 2562  21 พ.ค. 2537 ม.6 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา - - 
42 นางสาวจุฬารัศมิ์ ภชัรศ์พงษ ์ ครูผูช้่วย - 26 ส.ค. 2562  14 พ.ย. 2528 ม.6 ค.บ. ภาษาอังกฤษ  - - 
43 นายวัฒนา  นามนาค พนักงานราชการ - 07 ต.ค.2547 23 มิ.ย. 2511 ม.6 ค.บ. พลศึกษา - - 
44 น.ส.ณัชยาภา  โสภณดิลก พนักงานราชการ - 03 ก.ค.2549 02 ก.ย. 2522 ม.6 ค.บ. บัญชีธุรกิจ - - 
45 นายธนวัต ทัพชุมพล พนักงานราชการ - 1 ต.ค. 2556 26 พ.ย. 2530 ม.6 ค.บ. ดนตรีศึกษา - - 
46 นางสาวกรณิศ ไพฑูรย์ ครูอัตราจ้าง - 1 ก.ค. 2563 16 พ.ค. 2539 ม.6 กศ.บ. นาฏศิลป์   
47 นางสาวนงพะงา ปวงคำ ครูอัตราจ้าง - 1 ก.ค. 2563 12 ต.ค. 2539 ม.6 ค.บ. ภาษาอังกฤษ - - 
48 นายเสริม คันศิลป ์ ลูกจ้างประจำ - 28 ก.ค. 2538 26 พ.ค. 2514 ม.3 - - - 
49 นายธีระ เสือสิงห์ ลูกจ้างประจำ - 31 ก.ค. 2539 7 ก.ย. 2507 ป.4 - - - 
50 น.ส.อรยา แรงเขตการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 15 มิ.ย. 2552 29 เม.ย. 2529 ม.6 บช.บ.การบัญชี - - 
51 น.ส.อรัญญา แม้นพยัคฆ์ เจ้าหน้าท่ี

การเงิน 
- 1 พ.ย. 2556 18 ก.ค. 2526 ม.6 บช.บ.การบัญชี - - 

52 นางสาวนุชนาฎ เรืองอยู่ แม่บ้าน - 31 ต.ค. 2557 5 ก.ค. 2518 ป.6 - - - 
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    2.1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ปีการศึกษา) 

ค่าพัฒนาการ 
2562 2563 

ภาษาไทย 50.08 43.69 -6.39 

ภาษาอังกฤษ 29.20 28.24 -0.96 

คณิตศาสตร์ 22.32 20.29 -2.03 

วิทยาศาสตร์ 28.05 27.00 -1.05 

ค่าเฉลี่ย 32.41 29.81 -2.60 
** มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 5 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 - 2563 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา พบว่า ภาพรวม              
ในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 32.4.1 และปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 29.81 
ซึ่งมีพัฒนาการลดลงร้อยละ 2.60 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระพบว่ามีพัฒนาการลดลง 4 กลุ่มสาระ     
คือ กลุ่มสาระภาษาไทยลดลงร้อยละ 6.39 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษลดลงร้อยละ 0.96 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ลดลงร้อยละ 2.03 และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ลดลงร้อยละ 1.05    

กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (ปีการศึกษา) 
ค่าพัฒนาการ 

2562 2563 

ภาษาไทย 31.40 34.12 **2.72 

สังคมศึกษา 29.84 31.22 1.38 

ภาษาอังกฤษ 22.42 21.84 -0.58 

คณิตศาสตร์ 17.34 18.26 **0.92 

วิทยาศาสตร์ 23.33 24.75 **1.42 

ค่าเฉลี่ย 24.87 26.04 1.17 

           ** มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5 
 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 - 2563 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา พบว่า ภาพรวม              
ในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 24.87 และปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 26.04 
ซึ่งมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระพบว่ามีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 4 กลุ่มสาระ 
คือ กลุ่มสาระภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.72 กลุ่มสาระสังคมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42  และกลุ่มสาระท่ีมี
พัฒนาการลดลง 1 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษลดลงร้อยละ 0.58  

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

แบ่งตามกลุ่มสาระ 

กลุ่มสาระ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 
จำนวน
นักเรียน 

AVG ระดับดี 
ร้อยละ

ระดับดี 
ภาษาไทย 196 148 211 181 212 71 63 28 85 0 1195 2.68 948 79.33 

คณิตศาสตร ์ 220 122 156 130 199 74 78 11 91 0 1081 2.71 827 76.50 

วิทยาศาสตร์ฯ 450 258 315 282 325 157 116 32 113 3 2051 2.76 1630 79.47 

สังคมศึกษา 407 198 273 276 241 169 142 0 72 0 1778 2.75 1395 78.46 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

266 270 280 128 22 5 2 0 58 0 1031 3.31 966 93.70 
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ศิลปะ 373 160 204 136 119 93 118 15 38 0 1256 2.87 992 78.98 

การงานอาชีพ 372 207 254 232 184 74 168 90 83 0 1664 2.65 1249 75.06 

ภาษาต่างประเทศ 466 213 245 201 267 112 165 78 149 7 1903 2.69 1392 73.15 

IS 83 36 33 28 8 7 3 1 34 0 233 3.29 188 80.69 

รวมเฉลี่ย 79.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.1.5 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 ห้องสมุด - ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ 

- การจัดทำรายงาน 
- การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

- ทุกกลุ่มสาระฯ 

2 ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องท่ี 1-3) - ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
- Internet 
- ระบบสารสนเทศ 
- การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

- ทุกกลุ่มสาระฯ 

3 ห้องวิทยาศาสตร์ - การทดลอง 
- สารเคมี 
- ทฤษฏีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
- นักวิทยาศาสตร์ 
- ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 

- วิทยาศาสตร์ฯ 

4 ห้องเคมี (ห้องท่ี 1-2) - การทดลอง 
- สารเคมี 
- ทฤษฏีเกี่ยวกับเคมี 
- นักเคมี 
- ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

- วิทยาศาสตร์ 

5 ห้องฟิสิกส์(ห้องท่ี 1-2) - การทดลอง 
- สารเคมี 
- ทฤษฏีเกี่ยวกับฟิสิกส์ 
- นักฟิสิกส์ 
- ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

- วิทยาศาสตร์ 

6 ห้องเรียน - มุมประสบการณ์ 
- การดูแลรักษาห้องเรียน 

- ทุกกลุ่มสาระฯ 
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมการเรียนรู ้
- ป้ายนิเทศต่าง ๆ 

7 แปลงเกษตร - การปลูกพืชผักสวนครัว 
- ดิน 

- การงานอาชีพฯ 

8 โรงเพาะเห็ดฟาง - ขั้นตอนการทำเห็ดฟาง - การงานอาชีพฯ 
9 โรงเพาะเห็ดนางฟ้า - ขั้นตอนการทำเห็ดนางฟ้า - การงานอาชีพฯ 
10 สวนหย่อมหน้าโรงเรียน - พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 

- การจัดสวนดอกไม้ 
- การงานอาชีพฯ 

11 ห้องดนตรี - เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ 
- การขับร้อง 
- การเล่นดนตรี 

- ศิลปะ 

12 ห้องพยาบาล - การปฐมพยาบาล 
- ยาสามัญประจำบ้าน 
- การดูแลสุขภาพ 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

13 โรงเรือนเพาะชำ - พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
- การดูแลรักษา 

- การงานอาชีพฯ 
- วิทยาศาสตร์ 

14 บ้านพักครู - การอยู่ร่วมกัน 
- ความสามัคคี 

- สังคมศึกษาฯ 

15 โรงอาหาร - การประกอบอาหาร 
- ภาชนะต่าง ๆ 
-โภชนาการด้านอาหาร 

- การงานอาชีพฯ 

16 ห้องคหกรรม - การประกอบอาหาร 
- ภาชนะต่าง ๆ 
- โภชนาการด้านอาหาร 

- การงานอาชีพฯ 

17 ห้องอุตสาหกรรม - การประกอบเกี่ยวกับไฟฟ้า 
- การประอกอบเกี่ยวกับรถยนต์ 
- การประกอบเกี่ยวกับช่างเช่ือม 

- การงานอาชีพฯ 

18 ห้องโสตทัศนศึกษา - อุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยีทันสมัย - ทุกกลุ่มสาระฯ 
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กระดานอัจฉริยะ เครื่องทึบเสียง 

19 ห้องคอนเฟอร์เรนท์ (ส่ือทางไกลไร้
พรมแดน) 

- อุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยีทันสมัย 
กระดานอัจฉริยะ  

- ทุกกลุ่มสาระฯ 

 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้แก่ 
 

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนสลกบาตรวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1 อุทยานแห่งชาติคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา 

อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 
- ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
รอบตัว 
- ลักษณะภูมิประเทศ 

- วิทยาศาสตร์ 
- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สังคมศึกษาฯ 

2 อุทยานแห่งชาติคลองน้ำไหล ต.คลองน้ำไหล 
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

-ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
รอบตัว 
-ลักษณะภูมิประเทศ 

- วิทยาศาสตร์ 
- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สังคมศึกษาฯ 

3 แก่งเกาะร้อย ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์  
จ.นครสวรรค์ 

- ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
รอบตัว 
- ลักษณะภูมิประเทศ 

- วิทยาศาสตร์ 
- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สังคมศึกษาฯ 

4 ค่ายลูกเสือช่ัวคราว ไร่บีแอนบี ของนายสนั่น  
ปานกล่ิน หมู ่24 
ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 

- ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
รอบตัว 
- ลักษณะภูมิประเทศ 

- วิทยาศาสตร์ 
- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- กิจกรรมพัฒนา
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผู้เรียนฯ 

5 ถ้ำประกายแก้ว บ้านปางมะนาว หมู่ 3  
ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

- ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
รอบตัว 
- ลักษณะภูมิประเทศ 

- วิทยาศาสตร์ 
- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 

6 หมู่บ้านวุ้งกะสัง(กระเหรี่ยงปกากญอ) 
หมู่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.
กำแพงเพชร 

- ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
รอบตัว 
- ลักษณะภูมิประเทศ 

- วิทยาศาสตร์ 
- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 

7 ท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.โป่งน้ำร้อน  
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

- งานทะเบียนราษฏร์ 
- สำมะโนประชากร 
- การปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สังคมศึกษาฯ 
 

8 หมู่บ้านไทรพัฒนา หมู่ 9 ต.โป่งน้ำร้อน  
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

- ชีวิตความเป็นอยู่ 
- การปักผ้าและการตัดเย็บ
เส้ือผ้าพื้นเมือง 
- การแต่งกายประจำเผ่า 
- ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สังคมศึกษาฯ 
-ภาษาไทย 

9 สถานีอนามัยบ้านคลองมดแดง หมู่ 3 ต.โป่งน้ำ
ร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- ยาสามัญประจำบ้าน 
- การดูแลสุขภาพ 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

10 สำนักสงฆ์บ้านคลองมดแดง หมู่ 3 ต.โป่งน้ำ
ร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

- การปฏิบัติธรรม 
- วันสำคัญทางศาสนา 
- พิธีกรรมทางศาสนา 
- การปฏิบัติตนเป็นพุทธ
มาฆกะ 

- สังคมศึกษาฯ 
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11 สำนักสงฆ์ท่าข้าม หมู่ 3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลอง

ลาน จ.กำแพงเพชร 
- การปฏิบัติธรรม 
- วันสำคัญทางศาสนา 
- พิธีกรรมทางศาสนา 
- การปฏิบัติตนเป็นพุทธ
มาฆกะ 

- สังคมศึกษาฯ 
 

12 รีสอร์ทคลองมดแดง หมู่ 7 ต.โป่งน้ำร้อน  
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

- การจัดสวน 
- พันธุ์ไม้ประดับและไม้
ตกแต่ง 
- การจัดและการตกแต่ง
บ้าน 
- การแบ่งสัดส่วนในการจัดรี
สอร์ท 
- วิวทิวทัศน์ธรรมชาติและ
อากาศ 
-ดิน 

ทุกกลุ่มสาระฯ 

13 อ่างเก็บน้ำ หมู่ 7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน 
จ.กำแพงเพชร 

- การจับปลาให้ถูกฤดู 
- พันธุ์ปลาทุกชนิด 
- แหล่งน้ำ 
- วิวทิวทัศน์ธรรมชาติและ
อากาศ 

- วิทยาศาสตร์ฯ 
- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สังคมศึกษาฯ 

14 ประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 ต.โป่งน้ำร้อน  
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 
 

- ขั้นตอนการทำน้ำประปา 
- น้ำ 

- สังคมศึกษาฯ 
- วิทยาศาสตร์ 

15 ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ปางมะค่า  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- สวนผสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
บูรณาการ 

- ทุกกลุ่มสาระฯ 



23 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ศูนย์อบรม  

16 ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ส่องตาแล 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- สวนผสมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
บูรณาการ 
- ศูนย์อบรม  

- ทุกกลุ่มสาระฯ 

17 จักสานสุ่มไก่ บ้านเลขท่ี 105 ต.ดอนแตง  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการจักสานสุ่มไก่ - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

18 ประดิษฐ์ดอกไม้จัน 74 ต.สลกบาตร  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการทำดอกไม้จัน - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

19 สานกระเป๋า,สานตระกร้าด้วยผักตบชวา 
กลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านหนองปิง บ้านเลขท่ี 42 
หมู่ 10 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการทำสาน
กระเป๋า,สานตระกร้าด้วย
ผักตบชวา 
 

- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

20 สานกระด้ง บ้านเลขท่ี 82 หมู่ 2 ต.วังชะพลู  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการทำสานกระด้ง 
 

- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

21 การทำไม้กวาดทางมะพร้าว บ้านเลขท่ี 49  
หมู่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการทำไม้กวาด
ทางมะพร้าว 
 

- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

22 จักสานของใช้ท่ัวไป บ้านเลขท่ี 189 หมู่ 2  - ขั้นตอนการจักสานของใช้ - การงานอาชีพฯ 



24 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ท่ัวไป - ศิลปะ 

- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

23 จักสานหมวก บ้านเลขท่ี 11 หมู่ 1 ต.วังชะพลู 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการจักสานหมวก - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

24 ไม้กวาดดอกหญ้า บ้านเลขท่ี 169 หมู ่1  
ต.ดอนแตง  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนไม้กวาดดอกหญ้า - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

25 ร้านเสริมสวย บ้านเลขท่ี 21 หมู่ 1 ต.ดอนแตง  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การทำเสริมสวย - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- แนะแนวอาชีพ 

26 ทอผ้าพรมเช็ดเท้า หมู่บ้านาเหนือ  ต.วังชะพลู 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการทอผ้า - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

27 สานแข่งปลาทู บ้านเลขท่ี 752 ต.สลกบาตร  
 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการสานแข่งปลาทู - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- แนะแนวอาชีพ 
 

28 การปั้นปาสเตอร์ บ้านช่องลม - ขั้นตอนการปั้นปาสเตอร์  - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- แนะแนวอาชีพ 
 

29 โรงสีข้าวสาร บ้านเลขท่ี 1 หมู่ 6 ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การผลิตข้าวสาร - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 



25 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แนะแนวอาชีพ 

30 หมอโบราณ บ้านเลขท่ี 42 หมู่ 1 ต. ดอนแตง 
 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การรักษาด้วยยาสมุนไพร - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

31 หมอดู บ้านเลขท่ี 97 หมู่ 1 ต. ดอนแตง 
 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ดูดวง 
- การทำนายอนาคต 
 

- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 

32 อบสมุนไพรโบราณ  วัดหงษ์ทอง  
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การดูแลและรักษาสุขภาพ - สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 
- แนะแนวอาชีพ 
 

33 อบสมุนไพรโบราณ วัดสิงห์ ต.สลกบาตร  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การดูแลและรักษาสุขภาพ - สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

34 สมุนไพรไทยและยาสมุนไพร บ้านเลขท่ี 5  
หมู่ 6 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

- การดูแลและรักษาสุขภาพ
ด้วยยาสมุนไพร 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 



26 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

35 สมุนไพรไทยและยาสมุนไพร บ้านเลขท่ี 52 
หมู่ 2 ต.โนนปอแดง อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

- การดูแลและรักษาสุขภาพ
ด้วยยาสมุนไพร 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

36 การนวดแผนโบราณ บ้านหนองโพธิ์ ต.บ่อถ้ำ 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การดแูลสุขภาพด้วยการ
นวดแผนไทย 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

37 การนวดแผนโบราณ วัดหงษ์ทอง ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การดแลสุขภาพด้วยการ
นวดแผนไทย 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

37 การนวดแผนโบราณ หมู่บ้านสลกบาตรแลนด์ 
คุณอ้อย  ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

-การดแลสุขภาพด้วยการ
นวดแผนไทย 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 



27 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

38 หมอรักษากระดูก บ้านเลขท่ี 13 หมู่ 5  
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การประสานกระดูก 
- การักษาศีล 
- การรักษากระดูกด้วย
น้ำมัน 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

39 รำกลองยาว หมู่ 5 ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การรำกลองยาว 
- การตีกลอง ฉิ่งและเครื่อง
ดนตรีในรำกลองยาว 
- ประเพณีและวัฒนธรรม
กลองยาว 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

40 รำกลองยาว บ้านหนองโพธิ์ ต.บ่อถ้ำ 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การรำกลองยาว 
- การตีกลอง ฉิ่ง และเครื่อง
ดนตรีในรำกลองยาว 
- ประเพณีและวัฒนธรรม
กลองยาว 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

41 รำกลองยาว นายโสน โตเกิด บ้านเลขท่ี  
127 หมู่ 5 บ้านวังน้ำซึม ต.วังชะพลู  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การรำกลองยาว 
- การตีกลอง ฉิ่งและเครื่อง
ดนตรีในรำกลองยาว 
- ประเพณีและวัฒนธรรม
กลองยาว 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

42 วงแคน บ้านเลขท่ี 398 หมู่ 4 ต.คลองขลุง  
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 

การเล่นวงแคน - สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 



28 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

43 รำวงมาตรฐาน วัดหงษ์ทอง ต.สลกบาตร  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การรำวงมาตรฐาน - สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

44 การเล่นลิเก หมู่ 1 ต.สลกบาตร  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การเล่นลิเก - สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

45 การเล่นลิเก  หมู่ 1 ต.วังชะพลู  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การเล่นลิเก - สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

46 วงปีพ่าทย์ บ้านเลขท่ี 102 หมู่ 1 ต.ดอนแตง 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร  

- วงปี่พาทย์ - สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

47 วงปีพาทย์ หมู่บ้านนาเหนือ หมู่ 1 ต.วังชะพลู 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร  

- วงปี่พาทย์ - สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
48 แตรวง บ้านเลขท่ี 102 หมู่ 1 ต.ดอนแตง  

อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 
- แตรวง - สังคมศึกษาฯ 

- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

49 ขวัญนาค/บายศรีสู่ขวัญ หมู่ 7 หมู่บ้านมะม่วง
งาม ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี 
 จ.กำแพงเพชร 

- การทำขวัญนาคและ
บายศรีสู่ขวัญ 
- ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

50 ขวัญนาค/บายศรีสู่ขวัญ หมู่บ้านทรัพย์ทวี   
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การทำขวัญนาคและ
บายศรีสู่ขวัญ 
- ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 
- แนะแนวอาชีพ 

51 ประเพณีลอยกระทง วัดหงษ์ทอง ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการทำกระทง 
- ประเพณีการลอยกระทง 
 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 
- แนะแนวอาชีพ 
 

52 ประเพณีลอยกระทง วัดสิงคราม ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการทำกระทง 
- ประเพณีการลอยกระทง 
 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แนะแนวอาชีพ 

53 ประเพณีลอยกระทง วัดมะม่วงงาม  
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- ขั้นตอนการทำกระทง 
- ประเพณีการลอยกระทง 
 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 
- แนะแนวอาชีพ 

54 งานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่จอมทองสลกบาตร  - ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 
- แนะแนวอาชีพ 

55 การแห่นางแมว นายโค้ง หมู่บ้านหนองปลิง - การเล่นแห่นางแมว  
- ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 

56 การแห่นางแมว หมู่บ้านกระทุ่มโทน - การเล่นแห่นางแมว  
- ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 

57 เต็นท์แอร์โรบิค หมู่บ้านกระทุ่มโทน - การเต็นท์แอรโรบิค 
 
 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- ศิลปะ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 

58 รำไม้พอง หมู่บ้านกระทุ่มโทน -การรำไม้พอง  
 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 

59 ข้าวซ้อมมือจากเครื่องสีมือ กลุ่มแม่บ้านดอนงา 
บ้านเลขท่ี 205 หมู่ 5 ต.สลกบาตร  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การทำข้าวซ้อมมือจาก
เครื่องสีมือ  

- สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 
- แนะแนวอาชีพ 

60 การปั้นลูกกระสุน หมู่บ้านรังแถว ต.สลกบาตร 
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การปั้นลูกกระสุน - สังคมศึกษาฯ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 
- การงานอาชีพฯ 
- แนะแนวอาชีพ 

61 เต็นท์แอร์โรบิค หมู่บ้านสลกบาตร 
 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การเต็นท์แอรโรบิค 
 
 

- สุขศึกษาและพล 
ศึกษา 
- ศิลปะ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาต่างประเทศ 

62 รำไม้พอง หมู่บ้านสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กำแพงเพชร 

- การรำไม้พอง  
 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 

63 รำวงสามสอ หมู่บ้านสลกบาตร  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การรำวงสามสอ  
 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
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ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
64 รำวงสามสอ หมู่บ้านแสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี 

จ.กำแพงเพชร 
- การรำวงสามสอ  
 

- สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 

65 ผลิตภัณฑ์ดีบุก วัดสิงคราม อ.ขาณุวรลักษบุรี 
จ.กำแพงเพชร 

- การทำผลิตภัณฑ์ด้วยดีบุก - การงานอาชีพฯ 
- ภาษาไทย 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

66 โซฟาไม้มะค่า หมู่บ้านพัดโบก ต.ปางมะค่า  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การทำโซฟาไม้มะค่า - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

67 
 

โซฟาไม้ หมู่บ้านบ่อถ้ำ ต.บ่อถ้ำ   
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การทำโซฟาไม้มะค่า - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

68 ซุ้มมังกร/ศาลาเรือนไม้ หมู่บ้านศรีไพรศาล  
ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การทำซุ้มมังกร/ศาลา
เรือนไม ้

- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

69 โซฟาเบาะหนัง ต. สลกบาตร  
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การทำโซฟาเบาะหนัง - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

70 บ้านกรอบรูป ต.สลกบาตร 
 อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 

- การทำกรอบรูป - การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง เร่ืองที่เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ภาษาต่างประเทศ 
-  แนะแนวอาชีพ 

71 การทำของใช้ด้วยไม้ เช่นซุ้มเรือนไม้ โต๊ะ 
บ้านน็อคดาว ของนายจำปา ม่วงสิมมา  
หมู่บ้านสระตาพรม อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

- การทำของใช้ด้วยไม้ เช่น
ซุ้มเรือนไม้ โต๊ะ บ้านน็อค
ดาวน์ 

- การงานอาชีพฯ 
- ศิลปะ 
- ภาษาต่างประเทศ 
- แนะแนวอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
2.2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      2.2.1 สรุปผลการประเมินตนเองสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4 ) 

       



34 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

 
 

 โรงเรียนต้ังค่าเป้าหมายในมาตรฐานท่ี 1 ระดับคุณภาพดีเลิศ และสามารถทำได้บรรลุตามค่า
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 10 ประเด็นพิจารณา โดยมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ท่ีบ่งบอกถึงความสำเร็จซึ่งโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน โดยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน
ต้นสังกัด ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะอาชีพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เมื่อส้ินสุดการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีการสรุปผล
รายงานต่อผู้บริหาร และมีประกาศนียบัตรรางวัลต่าง ๆ ท่ีเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพผู้เรียน จากการท่ี
นักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการและได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังงานเด่ียว
และงานกลุ่ม ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
 โรงเรียนจัดระบบบริหารการจัดการคุณภาพของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ    
ท่ีโรงเรียนกำหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสามารถดำเนินงานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและจัดการ
เรียนรู ้

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีการจัดประชุมวางแผนใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดการเรียนการ
สอนและให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
2.2.2 ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ        
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายกลุ่มสาระ หลักสูตรท้องถิ่น มีการนำหลักสูตรเข้าสู่   
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อผู้เรียนทุกปี โดยมีกิจกรรม
และโครงการท่ีส่งเสริมผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน รวมไปถึงมีวิทยากร
ภายนอกและส่ือการสอนท่ีพร้อมสำหรับการส่งเสริมผู้เรียนทุกระดับช้ัน ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
ระดับช้ันและผู้เรียน ซึ่งจะมีการจัดทำรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การรายงานโครงการ/กิจกรรมตาม
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แผนพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ปี อย่างเช่น กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีจะเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะมีกิจกรรมท่ีช่วย
ส่งเสริมผู้เรียน ท้ังด้านการอ่าน การส่ือสาร การคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ เช่น โครงการเปิดโลกวิชาการ 
กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมอ่านออกเสียงร้อยแก้ว การอ่านทำนองเสนาะ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้  กิจกรรมโครงงานทุกช้ันเรียน  กิจกรรมคัดลายมือ 
กิจกรรมอ่านข่าวก้าวทันโลก กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมห้องสมุด 
นอกจากนี้แล้วโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้จัดต้ัง กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ภาษาอังกฤษซึ่งจะมี กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กิจกรรม English 
today กิจกรรมส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กิจกรรมวันสำคัญ เช่น วัน Christmas, 
valentine’s day นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการท่ีฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์           
คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา เช่น โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ท่ีจะมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่นการเลือกประธานนักเรียน         
จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียน การทำความสะอาดเขตรับผิดชอบโดยมีคณะกรรมการนักเรียนตรวจเวร
และรายงานหน้าเสาธง กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมน้องไหว้พี่ รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมผู้เรียนทางด้านทักษะ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีกิจกรรม เช่น กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายดนตรีไทย ค่ายกีฬา กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น แห่เทียน
พรรษา เวียนเทียน ทำบุญ กิจกรรมไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ วันลอยกระทง กิจกรรมภาคเช้า ทักทาย/ไหว้
กันทุกวัน โรงเรียนคุณธรรม ร่วมกิจกรรมแห่งานประจำปีศาลเจ้าพ่อจอมทอง เป็นต้น 

นอกจากกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในห้องเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมส่งเสริมความรู้โดยบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้ เช่น การสนทนาก่อนเริ่ม
เรียน  ท่องอาขยาน ให้เขียนตามคำบอกของครูและฝึกเขียนคำในบทเรียนฝึกสะกดคำ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การอ่านคำพื้นฐาน แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว เกมคณิตศาสตร์ 
คณิตคิดในใจ เรียนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ  มีกิจกรรมการรายงาน การนำเสนอผลงาน เช่น การจัดป้าย
นิเทศ การอภิปรายผล การทำบัตรอวยพรในวันสำคัญ เช่น วันแม่  การเขียนย่อความ การเขียน
เรียงความ การเล่าข่าว สรุปผลและนำเสนอผลการทดลองวิทยาศาสตร์ท้ังเป็นกลุ่มและนำเสนอ
รายบุคคล โรงเรียนจัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล นอกจาก
โครงการและกิจกรรมในห้องเรียนท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น โรงเรียนยังมกีารจัดกิจกรรมท่ีดำเนินการ
พัฒนาผู้เรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียน โดยเป็นกิจกรรมบูรณาการนอกห้องเรียน เช่น เสียงตามสายภาค
กลางวัน บันทึกการอ่าน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมท้ังในและนอกเวลา กิจกรรมประหยัด กิจกรรมค่าย
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คณิตศาสตร์ นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังมีกิจกรรมด้านการแนะแนวและศึกษาต่อ โดยจัดกิจกรรมการแนะ
แนวนักเรียนตามความสนใจ ความถนัด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ได้ค้นคว้า สอบถามจากวิทยาท้องถิ่นในชุมชน และโรงเรียนยังจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการ
จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น การใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย ท้ังคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่ือการ
สอนจากอินเทอร์เน็ต มีห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดย มีบริการ WIFI ครอบคลุม
ท้ังโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีเครื่องฉายภาพ การ
เรียนโดยใช้ DLTV รวมไปถึงการใช้กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ด้วยการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาฝึกนักเรียน 
เช่น ปลูกผัก เล้ียงสัตว์ ตลอดจนมีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอีก เช่น กิจกรรมลูกเสือ  
ชุมนุมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ในโรงเรียนรกัษาความสะอาด การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากกิจกรรม
ท่ีโรงเรียนดำเนินการพฒันาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนแล้วนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมากขึ้นและเพื่อท่ีผู้เรียนจะได้มีความพร้อมและมีพื้นฐานใน
การเรียนในระดับต่อไป 
ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนนุ 
 1. ด้านคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.1 สถานศึกษาได้ต้ังคณะกรรมการการประเมินภายในของสถานศึกษาข้ึนและรวบรวมข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคน 
(จำนวน 776 คน) ของสถานศึกษาแล้วนำมาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษาพบว่า 
  1. การประเมินด้านการอ่าน พบว่า นักเรียนจำนวน 776 คน มีผลการทดสอบการอ่าน
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.14 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  2. การประเมินด้านการเขียน พบว่า นักเรียนจำนวน 776 คน มีผลการทดสอบการ
เขียนในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.14 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  3. การประเมินด้านการส่ือสาร พบว่า นักเรียนจำนวน 776 คน ผู้เรียนมีผลการประเมิน
การส่ือสารในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.89 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
  4. การประเมินความสามรถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป จำนวน 776 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  5. ผลการประเมินด้านการคิดคำนวณ พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
จำนวน 2,367 คน คิดเป็นร้อยละ 89.73 ซึ่งสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
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  6. ผลการประเมินด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่า ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป จำนวน 776 คน คิดเป็นร้อยละ 92.16 ซึ่ง สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  7. ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉล่ียทุกคน ทุกระดับช้ัน
พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาต้ังค่าเป้าหมายร้อยละ 70 มีผลการเรียนเฉล่ียต้ังแต่ 2.00 ขึ้น
ไป โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
  8. ส่วนผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนผลการทดสอบลดลงมี
ผลพัฒนาการลดลง 2 ปีย้อนหลัง 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 4 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการทดสอบ 34.12 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลการทดสอบ 31.22 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการ
ทดสอบ 18.26 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีผลการทดสอบ 24.75 คะแนน และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการประเมินลดลง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบ 
21.84 คะแนน  
  9. จากผลการประเมินด้านในข้อ 7 ท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานตามหลักสูตร และการประเมินในสถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีจำนวนร้อยละ 32.32 ท่ีนักเรียนต่อ
ด้านอาชีพ และจากการประเมินเจตคติในการทำงานกลุ่มท่ีเน้นอาชีพ พบว่านักเรียนร้อยละ 100 มีผล
การประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  
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ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563
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ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน 
 
 ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน ด้านการเขียน ด้านการส่ือสาร ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดคำนวณ ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของสถานศึกษาทุก
ด้านสูงกว่าเป้าหมายตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ผู้เรียนร้อย
ละ 85.14 มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการเขียน ผู้เรียนร้อยละ 85.14 
มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร ผู้เรียนร้อยละ 91.89 นี้ผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนร้อยละ 92.16 มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ ผู้เรียนร้อยละ 92.16 มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนร้อยละ 89.73 มีผลการ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 

ผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีงามตามท่ีสถานศึกษากำหนดนั้น ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 92.80 ผู้เรียนร้อยละ 97.83   
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มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น
ผู้เรียนร้อยละ 95.54 มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และผู้เรียนร้อยละ 
97.43 มีสุขภาวะทางร่างกายจิตสังคมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบมีการใช้กระบวนการวิจัย
ในการดำเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. ส่งเสริมนักเรียนในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม IS โดยมีการดำเนินงานลงสู่ชุมชนท่ีเป็นระบบท้ัง
สถานศึกษา 

3. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนในการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

4. ดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบต้ังแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 สถานศึกษาได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหาจัดการคุณภาพ มีระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยนำแผนไปปฎิบัติ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องมกีารบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนรว่ม
ด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการลัจัดให้มีชุมชนการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนันสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนนุ 
 -สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖o มีการบริหารเกี่ยวกับงาน
วิชาการโดยจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในทุกวิชาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความรู้
ความสามารถและความถนัดพร้อมท้ังเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรปีละ ๑ ครั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียน จัดท่ีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมลูกเสือ แนะแนว กิจกรรมลดเวลา เรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ 
 -สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ครูเป็นวิทยากรภายนอก ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ โดยการสอนกิจกรรมลูกเสือ และนำวิทยากรท้องถิ่นมา
ให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 -สถานศึกษาจัดให้มีโครงการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม มีการจัดสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีเอื่ต่อการจัดการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย 
จัดให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบอย่างเพียงพอ จัดให้มีห้องสมุดสำหรับศึกษาหาความรู้ 
ห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตท่ี
นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียรู้ต่างๆได้ 

-สถานศึกษาจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ มีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เช่นมีคอมพิวเตอร์
สำหรับห้องปฏิบัติการ คิดต้ังระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมท่ัวถึง
ท้ังบริเวณสถานศึกษา เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงสาระสนเทศของสถานศึกษาได้ง่ายข้ึน 
สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆได้มากขึ้น 

 
 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
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 1.พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
 2.เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมิณคุณภาพภายในแล้วนำมาสู่การระดม
ความคิดเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ                                                              
 3.จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา เช่น การวางระบบดูแลนักเรียน 
การจัดทำการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                                             
 4.การให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศ 
ติดตาม ท่ีชัดเจน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และกิจกรรมอย่างหลากหลายท่ีคอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะท่ีสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก การนำเสนอผลงาน การแสดงความ
คิดเห็นและการแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างบรรยากาศท่ี
อบอุน่ มีปฎิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี Application และ
มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด การปฎิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียนรู้อย่างมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาท้ังส่ือ 
ส่ิงพิมพ์ ส่ือมัลติมีเดีย การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวัดและ
ประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้นำไปพัฒนาตนเองต่อไป ครูผู้สอนทุกคนทำงานวิจัยในช้ันเรียนและนำผลการวิจัยนั้นไป
พัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนนุ 

1.ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active learning มีการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้าง องค์ประกอบตามสถานศึกษากำหนด และนำไปสู่การปฏิบัติ
จริงในห้องเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนแบบแผนผังความคิด เป็น
ต้น และครูร้อยละ 100 มีการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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2.ครูร้อยละ 80 สามารถผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ส่ือการสอนท่ีใช้ ประกอบด้วย ใบความรู้  ใบงาน แบบฝึกทักษะ บัตรคำ บัตรภาพ วีดีโอ เกม            
ส่ือมัลติมิเดีย ชุดกิจกรรม การทดลอง เป็นต้น ครูทุกคนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายท้ังภายในและภายในสถานศึกษา ครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนำเสนอท้ังจาการ
พูดหน้าเสาธง การจัดทำป้ายนิเทศภายในช้ันเรียน ป้ายนิเทศหน้าช้ันเรียน เป็นต้น 

3.ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดทำข้อตกลง
ร่วมกันในช้ันเรียนระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนก่อนท่ีจะเริ่มเรียน มีการบริหารช้ันเรียนด้วยการสร้างวินัย
เชิงบวก โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย ให้กำลังใจผู้เรียน เมื่อทำดีมีการกล่าวช่ืนชม หน้า
เสาธง จัดสภาพแวดล้อมท่ีดำเนินในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครอง นักเรียน ในหลายช่องทางท้ัง
ทางโทรศัพท์ ทาง Facebook การจัดต้ังกลุ่มLine และการประชุมผู้ปกครอง มีการเยี่ยมบ้าน 
ทุกภาคเรียน 
 4.ครูทุกคนมีการออกแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แบ่งสัดส่วน
ของการประเมินผลก่อนกลางภาค กลางภาค และปลายภาค แล้วส่งให้หัวหน้ากลุ่สาระตรวจ งานวัดผล
ประเมินผลตรวจ และผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการ
ประเมินครบทุกด้านและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน มีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองรับทราบทุก
ภาคเรียน 
 5.ครูทุกคนรวมกลุ่ม ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กันเกี่ยวกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ พัฒนาส่ือ/
นวัตกรรมและแนวทางการแก้ปัญหา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมสังเกตการสอน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 1.การพัฒนาให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาให้ครบทุกกลุ่มสาระ 

 2.ให้นำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาบูรณาการให้เข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน

เห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและหวงแหนในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแอพพลิเคช่ันแล้วนำไปเผยแพร่ผ่าน

ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
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 4.พัฒนาให้ครูจัดทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อหานวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียนจากกระบวนการ PLC พร้อมท้ังได้รับการนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหารและบุคลากรภายนอก

เป็นประจำทุกภาคเรียน 


