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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
 

 
 
๑.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๔๓ หมู่ที่ ๑ ต าบล บ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๙๑๑๕๐๘โทรสาร ๐๕๕-๙๑๑๕๐๑ website 
http://www.bankaeng.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   เขตพ้ืนที่บริการ ๒ ต าบล ๒6 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบล
บ้านแก่ง มี ๑3 หมู่บ้าน และ ต าบลสารจิตร มี ๑3 หมู่บ้าน 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สภา

ต าบลบ้านแก่งโดย ก านันโน ประวงศ์ ประธานสภาต าบลได้เริ่มด าเนินการที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล
ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา เมื่อวันที่ ๒๙ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓  ในสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (ครั้งที่ ๓) โดยมี    ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๘ ไร่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓43 หมู่ที่ ๑ 
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้านหน้าของโรงเรียนติดทางหลวงท้องถิ่น ความยาว ๑๔๐ 
เมตร ทิศตะวันออกติดทางสาธารณะมีความยาว ๒๓๗ เมตร ทิศเหนือด้านหลังโรงเรียนติด ที่นาของราษฎร ทิศ
ตะวันตกติดที่ท าการสภาต าบลบ้านแก่ง และสถานีอนามัยต าบลบ้านแก่ง ที่ดินทั้งหมดนี้สภาต าบลบ้านแก่ง ได้
ด าเนินการจัดซื้อบริจาคเป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๓ 
หลัง บ้านพักครู ๑ หลัง ห้องน้ านักเรียน ๑ หลัง (ห้องน้ าชาย) บ้านพักภารโรงแบบ ๑๐๑ จ านวน ๑ หลัง  ใน
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ และเริ่มท าการเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2๕๒๓ โดยมี นาย
สมคิด พ่ึงพันธุ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ พร้อมครูอาจารย์อีก ๔ คน มีนักเรียนจ านวน ๒ ห้องเรียนเปิดการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา 
2534  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่ 
ป๎จจุบันสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 
221 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 235 คน รวม 456 คน จ านวนห้องเรียน 12 ห้องเรียน สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอ าเภอศรีสัชนาลัย เป็นถนนลาดยางประมาณ 14 กิโลเมตร 

 
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทุ่งนา  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนสายสวรรคโลก – อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา)  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลสารจิตร  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.บ้านแก่ง ต าบลบ้านแก่ง 
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ป๎จจุบันโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามี นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ นายสุกิจ ปริ

เวก เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน มีบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนทั้งหมด 28 คน เป็นข้าราชการครู 23 
คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มีพนักงานบริการ ๓ คน  
 
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕23 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดการศึกษาแบบสหศึกษา  
ค าขวัญ ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง  
สีประจ าโรงเรียน เทา – แดง  
ปรัชญา ขนต ิหิต สุขาวหา - ความอดทนนามาซึ่งประโยชน์สุข  
อัตรอัตลักษณ์ เป็นคนดี มีคุณธรรม  
เอกลักษณ์ ห้องเรียนคุณภาพ  นักเรียนคุณธรรม 
 
แผนที่โรงเรียน 
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1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
          ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา2559         2        23         2         3        4 
            
        ครูประจ าการ (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕9) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑  นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อย

สุด  
๖๐  ๓๑ ผอ./คศ.

๓  
ปริญญาโท  บริหาร

การศึกษา  
บริหาร  6/50 

๒  นายวิโรจน ์ขอสุข  ๕๘ ๓๕  คร/ูคศ.๓  ปริญญา
ตรี  

หัตถกรรม ศิลปศึกษา  12/96 

๓  นางดุษฎี ขอสุข  ๕๘  ๓๐  คร/ูคศ.๓  ปริญญา
ตรี  

สังคมศึกษา คหกรรม  9/72 

๔  นายชาญชัย เจติยานนท์  ๕๗ ๓๗ ครู/คศ.๓  ป ริ ญ ญ า
ตรี  

ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ 6/48 

๕  นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์  ๕๔  ๓๑  คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  หลักสตูร
และการ
สอน  

ภาษาไทย  24/192 

๖  นางเจริญสินธ์ มุสิกปาน  ๕๓  ๒๙  คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  บริหาร
การศึกษา  

สังคม  12/96 

๗  นางแสงเดือน อนุสรณ์  ๕๓  ๓๐  คร/ูคศ.๓  ปริญญา
ตร ี 

บรรณารักษ์  ห้องสมุด  14/112 

๘  นายนพดล มุสิกปาน  ๕๐  ๓๑  คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  บริหาร
การศึกษา  

คอมพิวเต
อร์  

21/168 

๙  นางจุรีรัตน์ วังคะออม  ๔๕  ๒๒  คร/ูคศ.๓  ปริญญาโท  บริหาร
การศึกษา  

วิทย์  14/112 

๑๐  นายธเนศ อนุสรณ์  ๕๑  ๒๙  คร/ูคศ.๓  ปริญญา
ตรี  

อุตสาหกรร
มศิลป ์

งานช่าง  10/80 

๑๑  นายนิพล วังคะออม  ๕๔  ๒๔  คร/ูคศ.๓  ปริญญา
ตร ี 

อังกฤษ  อังกฤษ  16/128 

๑๒  นาง สุมิตรา ประชัน  ๓๗  ๑๓  คร/ูคศ.๓  ปริญญา
โท  

เทคโนโลยี
และสื่อสาร 

คอมพิวเต
อร์  

18/144 

๑๓  นายชุบ นิมิตร  ๕๗ ๓๖ ครู/คศ.๒  ป ริ ญ ญ า
ตรี  

ภาษาไทย  นายชุบ 
นิมิตร  

11/88 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑๔  นายพิพัฒน์ พ่ึงอู๋  ๕๔  ๓๑  คร/ูคศ.๒  ปริญญา

ตรี  
อุตสาหกรร
มศิลป์ศึกษา 

เกษตร  22/176 

๑๕  นายสุรกิจ นองขมวด  ๔๔  ๑๒ คร/ูคศ.๒  ปริญญา
ตรี  

พลศึกษา สุขศึกษา
และพละ
ศึกษา  

19/152 

๑๖  นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้ม  ๓๘  ๑๐  คร ู/คศ.
๒ 

ปริญญา
โท  

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสต
ร ์

23/184 

๑๗  นายนันทวัฒน์ เข็มทอง  ๓๖  ๙  คร ู/คศ.
๒ 

ปริญญา
โท  

บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสต
ร ์ 

25/200 

๑๘  น.ส.วรารัตน์ ระวังการ  ๓๒  ๗  คร ู/คศ.
๒ 

ปริญญาโท  บริหาร
การศึกษา  

อังกฤษ  23/184 

๑๙  น.ส.จีรนันท์ คงรักษ์  ๓๐  ๕  คร ู ปริญญาโท ภาษาไทย  ภาษาไทย  13/104 

๒๐  นายสมเจตน์ เนียมก้อน  ๓๐  ๕  คร ู ปริญญา
โท 

วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

เคมี  26/208 

๒๑  นางปวีณา นาคกล  ๓๐  ๔  คร ู ปริญญา
ตรี  

เคม ี เคมี  13/104 

๒๒  นายเฏฐวุฒิ รอดอินทร์ ๓๓ ๖ คร ู ปริญญา
ตรี 

ภาษาอังกฤ
ษ 

ภาษาอังก
ฤษ 

3/24 

๒๓  นางสาวรัชดาภรณ์ กัน
สุข 

๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ปริญญา
ตรี 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 3/32 

๒๔  นายอุกฤษฎ์ สุวรรณ
ป๎ญญา 

๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ปริญญา
ตรี 

สังคมศึกษา สังคมฯ 3/24 

  
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 2๓ คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 
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           ครูอัตราจ้าง (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕9) 
 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ช้ัน 

จ้างด้วยเงิน 

๑  นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัย  50 14 ปริญญา
ตรี  

พลศึกษา  พลานมัย งบประมาณ
แผ่นดิน 

๒  นายสุระนิต สวนสอน  38 5 ปริญญาตรี  ดนตรีศึกษา  ดนตร ี งบประมาณ
แผ่นดิน 

๓  นางสาวนงคราญ กันธิยา 24 1 ปริญญา
ตรี 

สังคมศึกษา สังคม
ศึกษา 

อุดหนุน 

๔  นางสาวเจนจิรา ค าวาโย 24 1 ปริญญา
ตรี 

สังคมศึกษา สังคม
ศึกษา 

อุดหนุน 

5 นางสาวเบญมาศ  นงนุช 23 1 ปริญญา
ตรี 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังก
ฤษ 

อุดหนุน 

 
                 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
                              ระดับ                    จ านวน (คน) 
ปริญญาตรี 19 
ปริญญาโท 11 
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    3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 6 - 
2. คณิตศาสตร์ 3 22 
3. วิทยาศาสตร์ 4 21 
4. ภาษาไทย 3 19 
5. ภาษาอังกฤษ 4 21 
6. สังคมศึกษา 4 22 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 20 
8 พลศึกษา 2 22 
9.อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา  1 23 
10.ดนตรีศึกษา 1 23 
11.บรรณารักษ์ 1 11 
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 1.3 ข้อมูลนักเรียน  
       ๑) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2559 รวม   368 คน (ณ วันที ่๑๐  มิถุนายน ๒๕๕9) 
       ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 368 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ ๒๖ ๒๕ ๕๑ 2๕ 
ม.2 ๒ ๓๘ ๓๙ ๗๗ 38 
ม.3 ๒ ๓๓ ๓๔ ๖๗ 33 
ม.4 ๒ ๒๓ ๓๓ ๕๖ 28 
ม.5 ๒ ๒๕ ๒๓ ๔๘ 24 
ม.๖ ๒ ๓๐ ๓๙ ๖๙ 35 

รวมท้ังหมด ๑๒ ๑๗๕ ๑๙๓ ๓๖๘  

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๘ - 

 

รางวัล/ผลงานที่ได้รับรางวัล 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

-บริหารจัดการห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านใน
ระดับดีเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา 255๙ 
-ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 TO BE NUMBER 
ONE DANCE รุ่น Teenage จังหวัดสุโขทัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัด
สุโขทัย 

ผู้บริหาร 
นายวีระศักดิ์  ย้อยสร้อยสุด 

 
-ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าทาง
การศึกษา” 
 
 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดวง
ดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวง
ดนตรีสตริงระดับชั้น ม.1 – ม.3 
  
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6  
  

 
ชมรมครู  ผู้บริหาร  และ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และกศน. อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

นายสุกิจ  ปริเวก -ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดวง
ดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวง
ดนตรีสตริงระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๙ - 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 
1.นายนันทวัฒน์   เข็มทอง 
 
 

 
-ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูผู้ทรงคุณค่าทาง
การศึกษา” 
-ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีที่หนูรัก 
 ประจ าปี 2558” 
 
 
 
-ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครูดีไม่มีอบายมุข 
 
 
 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6  
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.4 – ม.
6   
 -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6  
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
ชมรมครู  ผู้บริหาร  และ
บุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และกศน. อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน,มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬ าล งก รณ์ ร าช วิ ทย าลั ย ,
ส านั ก งานเครื อข่ ายองค์กร    
งดเหล้า 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 

2. นางดุษฎี  ขอสุข -ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีบว. ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ” 
-ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีบว. ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ” 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับชั้น ม.1 –ม.3 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 
 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๐ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 –ม.6 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 

3. นายสมเจตน์  เนียมก้อน -ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีบว. ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ” 
-ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีบว. ด้าน
จรรยาบรรณต่อตนเอง” 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้น  ม.1 – ม.3 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ข่ ง ขั น อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ท า ง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  ม.4 – ม.6 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์  ประ เภททดลอง 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 

4.นายชาญชัย  เจติยานนท์ -ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีบว. ด้านอุทิศ
เวลาให้ทางราชการ” 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ข่ ง ขั น อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ท า ง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  ม.4 – ม.6 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๑ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
5.นายชุบ  นิมิตร -ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีบว. ด้าน

จรรยาบรรณต่อสังคม” 
-ได้รับรางวัลเป็นครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุม
นักเรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะนักเรียนได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 (8 บท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             
 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 
วัดทุ่งเสลี่ยม 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

6.นางสาวเบญจมาศ  นงนุช -ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
ทางวิทชาการ ประเภท  การแข่งขันกิจกรรม 
(Spelling Bee) ระดับชั้น  ม.4 – 6 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ ประเภท  การแข่งขันกิจกรรม 
(Spelling Bee) ระดับชั้น  ม.1 – 3 
 

โรงเรียนเมืองเชลียง 
 
 
 
 
 

7. นายเสฏฐวุฒิ   รอดอินทร์ -ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
ทางวิทชาการ ประเภท    การแข่งขันกิจกรรม 
(Spelling Bee) ระดับชั้น  ม.4 – 6 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
ทางวิทชาการ ประเภท การแข่งขันกิจกรรม 
(Spelling Bee) ระดับชั้น  ม.1 – 3 

โรงเรียนเมืองเชลียง 
 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๒ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
8. นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน์ -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรม การแข่ งขันคัดลายมือสื่ อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่ งขัน เรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

9. นางสาวจีรนันท์  คงรักษ์ -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตาม
แนว PISA ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี
ไทย ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ อินวิเชียรฉันท์ 11 (8 บท) ระดับชั้น ม.4 
– ม.6 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๓ - 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
10. นางสาววรารัตน์   
ระวังการ 

-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6  
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ระดับชั้น ม.4 – ม.6   
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                            

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

11. นายศราวุฒิ  ศักดิ์อมรชัย -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขัน
ตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

12. นายสุรกิจ  นองขมวด -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขัน
ตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

13. นางสุมิตรา  ประชัน -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๔ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
   -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการ
แ ข่ ง ขั น ก า ร ส ร้ า ง เ ก ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
    
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.
6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

14. นางเจริญสินธุ์  มุสิกปาน -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

15. นางสาวนงคราญ  กันธิยา -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.
1 – ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

16. นางสาวเจนจีรา  ค าวาโย -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.
1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

17. นายนิพล  วังคะออม -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

18. นายวิโรจน์  ขอสุข -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิ จ ก ร รม  ก ารแข่ ง ขั น ว าดภ าพลาย เส้ น 
(Drawing) ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิ จ ก ร รม  ก ารแข่ ง ขั น ว าดภ าพลาย เส้ น 
(Drawing) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๕ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
19. นางจุรีรัตน์  วังคะออม -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  ม.1 – ม.3  
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์  ประ เภททดลอง 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

20. นางปวีณา  นาคกล -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) 
ระดับชั้น  ม.1 – ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล ( โดยการปล่อยด้วยมือ ) 
ระดับชั้น  ม.1 – ม.3 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

21. นายสุระนิต  สวนสอน -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3   
       
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวง
ดนตรีสตริงระดับชั้น ม.1 – ม.3 
  
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่ งขันร้ อง เพลง ไทยลูกทุ่ ง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1 – ม.3       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

22. นางสาวสุวิมล  มานิตย์กุล -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3     
                                                                                                                                                                                                                                                     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๖ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
23. นายนพดล  มุสิกปาน -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 
 -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการ
แ ข่ ง ขั น ก า ร ส ร้ า ง เ ก ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
     
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.
6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

24. นายสมศักดิ์  โพธิ์แย้ม -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่  2 กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP  ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
    
 -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

25. นางสาวรัชดาภรณ์  กันสขุ -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญ
ทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

26. นายธเนศ  อนุสรณ์ -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1 –ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น 
ม.4 –ม.6ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับชั้น ม.1 –ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๗ - 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
27. นางแสงเดือน  อนุสรณ์ -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1 –ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น 
ม.4 –ม.6ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

28. นายวัชระ  มีชัย -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับชั้น ม.1 –ม.3 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขัน
โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผัก
สด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4 –ม.6 
 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)
ระดับชั้น ม.4 –ม.6 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

29. นายพิพัฒน์  พึ่งอู๋ -ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๘ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
1. นางสาวลักษิกา แผลงฤทธิ์ 

 
-ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม     
 ประจ าปี พ.ศ.2559 
 
-ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม  
 

 
ศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดสุโขทัย 
 
ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 
6 

2. นายวุฒินันท์  พรมค า -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  กิจกรรม การแข่งขันทักษะทาง
วิ ช าการ  ประ เภท การแข่ ง ขั นกิ จกรรม 
(Spelling Bee) ระดบัชั้น ม.1 – ม.3 
 
 
-ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม 
ประจ าปี พ.ศ.2559 
 
-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 

โรงเรียนเมืองเชลียง 
 
 
 
 
 
ศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัดสุโขทัย 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  มั่นคง -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่  2 กิจกรรม การแข่งขันทักษะทาง
วิ ช าการ  ประ เภท การแข่ ง ขั นกิ จกรรม 
(Spelling Bee) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

โรงเรียนเมืองเชลียง 
 

4. เด็กหญิงบุณยวีย์  หัตถา -ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 
บท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3   
 
 

วัดทุ่งเสลี่ยม 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

5. เด็กหญิงธิชากรณ์ หล้ามาหา
ชน                

-ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

วัดทุ่งเสลี่ยม 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๑๙ - 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  หนอง
นงค์  

-ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

วัดทุ่งเสลี่ยม 

7. เด็กหญิงนริศรา  สมบูรณ์ -ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

วัดทุ่งเสลี่ยม 

8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แสง
ทอง 

-ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 

วัดทุ่งเสลี่ยม 

9. เด็กหญิงนันทนา  อนุกูล -ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น 
ม.1 –ม.3 

วัดทุ่งเสลี่ยม 

10. เด็กหญิงทรรศนีย์  ชนิด
ไทย 

-ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น 
ม.1 –ม.3 

วัดทุ่งเสลี่ยม 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

11. เด็กสุดารัตน์   พันธ์ไชย -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.
1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

12. นางสาวยุพาพรรณ         
หาญณรงค์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 – 
ม.6 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๒๐ - 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
13. เด็กหญิงภาวิณี  แซ่หยอง -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ

แข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.
1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

14. นางสาวสลิลทิพย์       
ประดิษฐ์ทอง 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่ งขั น อ่ าน เอา เ รื่ อ งต ามแนว  PISA 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

15. เด็กหญิงพิมพ์กมล  พลอย
เหลือง 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1 – ม.
3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

16. นางสาวหวันยิหวา  พรม
สันต์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4 – ม.
6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

17. เด็กหญิงธัญพิชา  หล้ามา
ชน 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่ ง ขั น การท่ อ งอาขยานท านอง เสนาะ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

18. นางสาววรรณพร  เมือง
งาม 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

19. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปรุง
เสริม 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

20. เด็กหญิงณัฐสุดา  บัวทอง -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

21. เด็กหญิงวรินทร  เนือง
ศิลป์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

22. นางสาวรัตติยาพร  สังเขป -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินวิเชียรฉันท์ 
11 (8 บท) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่ งขั นปริ ศนาสร้ า งสร รค์ ว รรณคดี ไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                            

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๒๑ - 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
23. นางสาววาริณี  ค้างคีรี  -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ

แข่ งขั นปริ ศนาสร้ า งสร รค์ ว รรณคดี ไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

24. นางสาวสุทัตตา  เขียวอิ่ม  -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่ งขั นปริ ศนาสร้ า งสร รค์ ว รรณคดี ไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

25. เด็กหญิงช่อชมพู  จงไกร
จักร 

 -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (8 
บท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

26. นางสาวลิวรรณ  ค้างคีรี  -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินวิเชียรฉันท์ 
11 (8 บท) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

27. นางสาวกชกร  สิงห์โต
เผือก 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

27. นางสาวจิราภา  เนืองศิลป์ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

28. นายนราวุฒิ  พ้องพาล -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 
-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

29. นางสาวป๎ทมาภรณ์           
ชื่นส าราญ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 
-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

30. นายพิธิวัฒน์  พลอยเหลือง -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 
-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๒๒ - 

 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
31. นางสาวรัตติกาล  หัตถา -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ

แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 
-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

32. นางสุดารัตน์  เหมันต์ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 
-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

33. นางสาวเพ็ญนภา  ทะวะดี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 
-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

34. นายชลิต  ปานด า -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันตอบป๎ญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

35. เด็กชายปิยะพงษ์  เอียด
ทองใส 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

36. นางสาวอรินทยา  เมธา
วงศ ์

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันตอบป๎ญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

37. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แสง
ทอง 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันตอบป๎ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

38. นางสาวชนิกานต์ดา  ป๎กษี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

39. นายธีรภัทร  นพนรินทร์ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
40. นายมินธาดา  ค่อมพันธ์ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ

แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

41. นางสาววันวิสาข์  หินอ่อน -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

42. นางสาวศศิประภา  นพ
นรินทร์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.
4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

43. เด็กหญิงธิชากรณ์  หล้ามา
ชน 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

44. เด็กชายเฉลิมชัย  พรม
นรินทร์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

45. นายณรงค์ชัย  ค้างคีรี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

46. นางสาวปิยาพัชร  มณี
จันทร์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

47. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรม
นรินทร์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

48. นางสาวสินิทรา  นฤสุข
สวัสดิ ์

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

49. เด็กหญิงยุวดี  จันย้น -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่ งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

50. เด็กหญิงศศิวรรณ  หนอง
นงศ์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่ งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

51. เด็กหญิงศุภิสร  แสนยศ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่ งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

52. นางสาวปรานปริยา  นัย
เนตร 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
53. นายอนุสรณ์  เพ็งปอภาร -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ

แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

54. นายไพศาล  ป๎กษี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

55. เด็กหญิงนิภาพร  เวียน
ระวัง 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงการงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 – 
ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

56. เด็กหญิงสุปรียา  ป๎กษี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงการงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 – 
ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

57. เด็กหญิงแพรวพรรณ  
มั่นคง 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่  1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.1 – 
ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

58. นางสาวณิชาพพัชร์       
แผ่จิตร 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น  ม.4 – ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

59. นางสาวรัชนิดา  เนืองศิลป์ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น  ม.4 – ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

60. นางสาวศิริวิมล  จินค า -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น  ม.4 – ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

61. เด็กชายปฐมพร  วิทยาพร -ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ระดับชั้น  ม.1 – 
ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

62. เด็กชายพรหมมินทร์  
ธรรมชาติ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพ้ืน) ระดับชั้น  ม.1 – 
ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๒๕ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
63. เด็กชายนัทธพงศ์  แปลก
ใจ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดย
การปล่อยด้วยมือ) ระดบัชั้น  ม.1 – ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

64. เด็กชายศุวสันต์  ป๎ญญา
เครือ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการการ
แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดย
การปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น  ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

65. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันธ์
ไชย 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น  
ม.1 – ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

66. นางสาวยุพาพรรณ  หาญ
ณรงค์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันคัดลายมอืสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 – 
ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

67. เด็กหญิงภาวิณี  แซ่หยอง -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่ งขั น อ่ าน เอา เ รื่ อ งต ามแนว  PISA 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

68. นางสาวสลิลทิพย์  
ประดิษฐ์ทอง 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่ งขั น อ่ าน เอา เ รื่ อ งต ามแนว  PISA 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

69. เด็กหญิงพิมพ์กมล พลอย
เหลือง 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1 – ม.
3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

70. นางสาวหวันยิหวา  พรม
สันต์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.4 – ม.
6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

71. เด็กหญิงธัญพิชา  หล้ามา
ชน 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่ ง ขั น การท่ อ งอาขยานท านอง เสนาะ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

72. นางสาววรรณพร  เมือง
งาม 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

73. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปรุง
เสริม 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

74. เด็กหญิงณัฐสุดา  บัวทอง -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่ งขั นปริ ศนาสร้ า งสร รค์ ว รรณคดี ไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๒๖ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
75. เด็กหญิงวรินทร  เนือง
ศิลป์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่ งขั นปริ ศนาสร้ า งสร รค์ ว รรณคดี ไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

76. นางสาววาริณี  ค้างคีรี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่ งขั นปริ ศนาสร้ า งสร รค์ ว รรณคดี ไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

77. นางสาวสุทัตตา  เขียวอิ่ม -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่ งขั นปริ ศนาสร้ า งสร รค์ ว รรณคดี ไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

78. เด็กหญิงช่อชมพู  จงไกร
จักร 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่ งขั นปริ ศนาสร้ า งสร รค์ ว รรณคดี ไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

79. เด็กหญิงจิรภัทร  ยงสูง -ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

80. เด็กหญิงนฤนันท์  ศรี
จันทร์ 

-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

81. เด็กหญิงป๎ญญาพร  
ป๎ญญาน่าน 

-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

82.เด็กหญิงพิยะดา  สาย
สุวรรณ 

-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

83. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  
ทรัพย์พร้อม 

-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

84. เด็กหญิงสุวรรณา  หอมชื่น -ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

85. เด็กหญิงเกวลิน  บวร
กานต์ 

-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

86. เด็กชายชัยกรณ์  บัวผัน -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๒๗ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
87. เด็กชายธีรภัทร์  ประชัน -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

อันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

88. เด็กชายภัคพล  นน
ประสาท 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

89. เด็กชายยอดเพชร  วิบูรณ์ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

90. เด็กชายอารี  แสงทอง -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

91. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ค้าง
คีร ี

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

92. เด็กชายธีรภัทร์  ประชัน -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1  กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

93. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวะ
มาตย์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ ง ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

93. นายณัฐพล  ยาน๊ะ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
แข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

94.เด็กหญิงพลอยชมพู  นารี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่  2  กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.
1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

95.เด็กหญิงสุพิชญา  ป๎กษี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่  2  กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.
1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

96.นายธนะชัย  มุยดา -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.
3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๒๘ - 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
97.เด็กหญิงพิมพกานต์  อุ่น
เรือน 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.
3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

98.นางสาวลักษิกา  แผลงฤทธิ์ -ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ  
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

99.นายวุฒินันท์  พรมค า -ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ  
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

100.นางสาวพัชรี  น าพา -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1   กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิ ตศ าสตร์  ป ร ะ เภทส ร้ า งทฤษฎี ห รื อ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.4 – ม.
6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

101.นายสุทัศน์  วงศ์กองแก้ว -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1   กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิ ตศ าสตร์  ป ร ะ เภทส ร้ า งทฤษฎี ห รื อ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.4 – ม.
6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

103.นายอนันตพร  นพ
นรินทร์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1   กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิ ตศ าสตร์  ป ร ะ เภทส ร้ า งทฤษฎี ห รื อ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.4 – ม.
6                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

104.นายพีรพงศ์  เชื้อเมือง
พาน 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2   กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้ โปรแกรม GSP  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6                   
                                                                                                                                                                                                                                          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

105.นายพีพัฒน์  แผลงศร -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2   กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้ โปรแกรม GSP  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                      

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

106.เด็กชายฤทธิชัย  ผิวแดง -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ม.1 – ม.3                                                                                                                                                                                                                                                             

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
107. นายธีรเมธ  ค้างคีรี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม

การแข่งขันคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ม.4 – ม.6                                                                                                                                                                                                                                                             
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

108. เด็กหญิงนิศากร  เหมันต์ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.1 –ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

109. นางสาวกัญญารัตน์  
ประมวล 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

110. นางสาวธิตินันท์  หล้าตา -ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

111. นางสาวศรัณญา  ถือ
ระวัง 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

112. เด็กหญิงสุชานุช  เมือง
นาคิน 

-ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.
1 –ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

113. เด็กหญิงอริส  หิรัญรักษ์ -ได้ รับรางวั ลระดับ เหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.
1 –ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

114. เด็กหญิงอารี  น้ าใจมั่น -ได้ รับรางวั ลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิ ศ 
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.
1 –ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

115. นายชัยชาญ  เชื้อเถาว์ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

116. นางสาวพิจิตตรา  เพ็ชรส
อาด 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

117. นางสาวทัญยา  เนือง
ศิลป์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ 
ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

118. เด็กหญิงชฎาพร  หอม
ชื่น 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

119. เด็กหญิงนริศรา  
สมบูรณ์ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 
–ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

120. เด็กหญิงสุพัตรา  แวะ
สันเทียะ 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 
–ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
121. นายนันธวฒัน์  เสนานชุ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ

แข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

122. นางสาววุฒิพร  ราชพันธ์ -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

123. นางสาวเพทธิดา  พรม
พันห่าว 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ระดับชั้น ม.4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

124. นางสาวจันทร์จิรา  หอม
ชื่น 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ระดับชั้น ม.
4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

125. นางสาวพิมพ์ผกา  หนอง
หงอก 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ระดับชั้น ม.
4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

126. นางสาวลัดดาวัลย ์ น้ าใจ
มั่น 

-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภท
ข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ระดับชั้น ม.
4 –ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2559 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 51 50.98 
คณิตศาสตร ์ 51 56.86 
วิทยาศาสตร ์ 51 50.98 
สังคมศึกษา ฯ 51 54.90 
ประวัติศาสตร ์ 51 54.90 
สุขศึกษาและพลศึกษา 51 84.31 
ศิลปะกับชีวิต 51 41.17 
การงานอาชีพฯ 51 94.11 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 51 47.05 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 51 45.09 
การผลิตเครื่องดื่ม 51 100 
หน้าท่ีพลเมือง 51 100 
ประตมิากรรม1   51 100 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 51 39.21 
ดนตรไีทยตามความถนัด 51 90 
พระพุทธศาสนา 51 56.86 
การวาดการต์ูนด้วยFlash 51 98.03 
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รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 51 39.21 

คณิตศาสตร์ 51 47.05 

วิทยาศาสตร์ 51 45.09 

สังคมศึกษา ฯ 51 62.74 

ประวัติศาสตร์ 51 49.01 

สุขศึกษาและพลศึกษา 51 62.74 

ศิลปะกับชีวิต2 51 100 

การงานอาชีพฯ 51 94.11 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 51 37.25 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 51 41.17 

ดนตรีไทยตามความถนัด2 8 100 

หน้าที่พลเมือง 51 100 

การปลูกพืชผักทั่วไป 51 100 

งานซ่อมรถจักรยาน 51 100 

พระพุทธศาสนา 51 62.74 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 51 25.49 

อ่ิมอร่อย 51 100 

ประติมากรรม2 11 100 

ช่างซ่อมจักรยาน 9 100 

การปลูกพืชผักทั่วไป 11 100 

การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 51 100 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ปีการศึกษา 2559 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 74 20.27 

คณิตศาสตร์ 74 27.02 

วิทยาศาสตร์ 74 13.51 

สังคมศึกษา ฯ 74 35.13 

ประวัติศาสตร์ 74 22.97 

สุขศึกษาและพลศึกษา 74 55.40 

ศิลปะกับชีวิต3 74 48.64 

การงานอาชีพฯ 74 56.75 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 74 9.45 

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 74 24.32 

จิตรกรรม1 15 100 

เสน่ห์ครัวบ้านเรา 9 88.88 

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 15 100 

ดนตรีสากล1 15 100 

พระพุทธศาสนา 74 32.43 

การสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์ 74 85.13 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 74 24.32 

หน้าที่พลเมือง 74 100 

การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 12 100 

  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๓๖ - 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๓๗ - 

 

 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 71 29.57 

คณิตศาสตร์ 71 33.78 

วิทยาศาสตร์ 71 19.71 

สังคมศึกษา ฯ 71 61.97 

ประวัติศาสตร์ 71 56.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา 71 63.51 

ศิลปะกับชีวิต4 71 60.81 

การงานอาชีพฯ 71 46.47 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 71 56.33 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 71 56.33 

ช่างขนมไทย 14 100 

พระพุทธศาสนา 71 37.83 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 71 21.62 

ดนตรีสากล2 25 100 

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 13 15.38 

หน้าที่พลเมือง 71 100 

การเพาะเห็ดนางฟ้า 13 100 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 71 57.74 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๓๘ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๓๙ - 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา 2559 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 60 65 

คณิตศาสตร์ 60 53.33 

วิทยาศาสตร์ 60 60 

สังคมศึกษา ฯ 60 73.33 

ประวัติศาสตร์ 60 78.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา 60 78.33 

ศิลปะกับชีวิต5 60 70 

การงานอาชีพฯ 60 85 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 60 26.66 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 60 35 

ดนตรีพื้นเมือง1 14 100 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 60 51.66 

พระพุทธสาสนา 60 80 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 60 60 

การเขียนภาพคนเหมือน 7 100 

ช่างขนมอบ 12 100 

งานห้องสมุด1 8 100 

หน้าที่พลเมือง 60 100 

การปลูกไม้ตัดดอก 9 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๐ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๑ - 

 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 61 44.26 

คณิตศาสตร์ 61 45.90 

วิทยาศาสตร์ 61 50.81 

สังคมศึกษา ฯ 61 65.57 

ประวัติศาสตร์ 61 59.01 

สุขศึกษาและพลศึกษา 61 65.57 

ศิลปะกับชีวิต 61 75.40 

การงานอาชีพฯ 61 50.81 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 61 18.03 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 61 29.50 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 61 55.73 

อาหารไทย4ภาค 12 100 

พระพุทธศาสนา 61 70.49 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 61 27.86 

ดนตรีพื้นเมือง 14 100 

ช่างผลิตภัณฑ์โลหะด้วยการเชื่อมไฟฟ้า 10 100 

หน้าที่พลเมือง 61 100 

งานห้องสมุด2 8 100 

จิตรกรรม3 7 100 

การเลี้ยงไก่เนื้อ 8 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๒ - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๓ - 

 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา 2559 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 1 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 54 36.36 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 54 44.44 

ฟิสิกส์พื้นฐาน 54 48.14 

เคมีพ้ืนฐาน 54 29.09 

ชีววิทยาพ้ืนฐาน 54 38.46 

สังคมศึกษา ฯ 54 70.37 

สุขศึกษาและพลศึกษา 54 79.62 

ศิลปะกับชีวิต 54 100 

การงานอาชีพฯ 54 100 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 54 42.59 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 54 37.03 

คณิตสาสตร์เพิ่มเติม 54 51.85 

พระพุทธศาสนา 54 72.22 

การวาดภาพด้วยIlustroter 54 85.18 

หน้าที่พลเมือง 54 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๔ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๕ - 

 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยีนที่ 2 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 47 31.91 

คณิตศาสตร์ 47 44.76 

สังคมศึกษา ฯ 47 51.06 

สุขศึกษาและพลศึกษา 47 72.34 

ศิลปะกับชีวิต2 47 68.08 

การงานอาชีพฯ 47 59.57 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 47 14.89 

ชีววิทยา 26 65.38 

ฟิสิกส์2 26 30.76 

เคมี1 26 38.46 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 47 42.55 

พระพุทธศาสนา 47 46.80 

กีฬาไทย 21 95.23 

มวยไทย 47 97.87 

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 21 19.04 

ช่างขนมไทยในท้องถิ่น 21 100 

เปตอง 21 85.71 

มวยไทย 47 97.87 

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 26 29.78 

หน้าที่พลเมือง 47 100 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 47 59.57 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๖ - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๗ - 

 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ปีการศึกษา 2559 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 1 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 43 72.09 

คณิตศาสตร์ 43 60.46 

สังคมศึกษา ฯ 43 53.48 

สุขศึกษาและพลศึกษา 43 74.41 

ศิลปะกับชีวิต3 43 100 

การงานอาชีพฯ 43 65.11 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 43 39.53 

ฟิสิกส์3 20 60 

พระพุทธศาสนา 43 65.11 

หน้าที่พลเมือง 43 100 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 43 53.48 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 43 25.58 

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 43 74.41 

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 23 30.43 

ช่างอาหารไทยในท้องถิ่น 23 100 

ประวัติวรรณคดี1 23 39.13 

บาสเกตบอล 43 81.39 

วอลเลย์บอล 43 76.74 

สร้างสรรค์ละคร 23 100 

ชีววิทยา 20 80 

เคมี 20 100 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๘ - 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๔๙ - 

 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรยีนที่ 2 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 42 33.33 

คณิตศาสตร์ 42 50 

สังคมศึกษา ฯ 42 83.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา 42 59.52 

ศิลปะกับชีวิต4 42 78.57 

การงานอาชีพฯ 42 61.90 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 42 69.04 

ช่างแปรรูปอาหาร 23 100 

ฟิสิกส์4 19 31.57 

ประติมากรรม1 23 86.95 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 42 71.42 

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 23 26.08 

ประวัติวรรณคดี 2 23 21.73 

ช่างแปรรูปอาหาร 23 100 

มวยไทย 42 97.61 

ฟุตบอล1 42 88.09 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 42 64.28 

พระพุทธศาสนา 42 66.66 

เคมี3 19 31.57 

ชีววิทยา 19 89.47 

หน้าที่พลเมือง 42 100 

การปลูกไม้ประดับ 19 100 

โครงงานอาชีพอุตสาหกรรม 23 43.47 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 42 97.61 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๕๐ - 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๕๑ - 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา 2559 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 1 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 66 20.27 

คณิตศาสตร์ 66 45.45 

 ประวัติศาสตร์ 66 89.39 

สุขศึกษาและพลศึกษา 66 95.45 

ศิลปะกับชีวิต5 66 100 

การงานอาชีพฯ 66 66.66 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 66 43.93 

การเขียน1 27 29.62 

การเขียนโปรแกรมภาษาซี 66 77.27 

ช่างขนมอบ 27 100 

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 27 25.92 

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 66 60.60 

การรวมวงดนตรี1 27 100 

พระพุทธศาสนา 66 63.63 

หน้าที่พลเมือง 66 98.48 

การเขียนภาพคนเหมือนด้วยสีชอล์ก 27 100 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 66 66.66 

เคมี 38 94.87 

ฟิสิกส์5 38 84.61 

ชีววิทยา 38 97.43 
ช่างขนมอบ 27 100 
การเพาะเห็ดนางฟ้า 27 70.37 
การปลูกไม้ประดับ 27 100 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๕๒ - 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๕๓ - 

 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยีนที่ 2 

จ านวนนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาษาไทย 64 12.50 

คณิตศาสตร์ 64 70.31 

สังคมศึกษา ฯ -ประวัติศาสตร์ 64 79.68 

สุขศึกษาและพลศึกษา 64 93.75 

ศิลปะกับชีวิต6 64 87.5 

การงานอาชีพฯ 64 90.62 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 64 65.62 

วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 26 37.03 

เปตอง 64 100 

มวยไทย 64 100 

การเขียน2 26 30.76 

ช่างขนมไทยที่ฉันขอบ 26 100 

งานเขียนแบบเบื้องต้น 38 97.36 

พระพุทธศาสนา 64 48.52 

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 64 54.68 

ชีววิทยา 38 89.47 

เคมี5 38 10.52 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 64 39.06 

ฟิสิกส์6 38 84.21 

การเลี้ยงปลาสวยงาม 26 26.92 

การเลี้ยงปลาน้ าจืด 26 46.15 

จิตรกรรม1 26 38.46 

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 64 79.68 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๕๔ - 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๕๕ - 

 

            1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.40 20.28 29.89 33.59 23.25 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.43 23.48 31.13 35.05 24.88 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 53.09 24.90 31.77 36.17 27.35 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 
 
 

 
                
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 46.40 20.28 29.89 33.59 23.25 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.43 23.48 31.13 35.05 24.88 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 53.09 24.90 31.77 36.17 27.35 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 
 
 

 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ    
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         2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2558-
2559  
                                             

 
                   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2558-2559  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พบว่า มี 3 รายวิชาที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นคือรายวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ ส่วนอีก 2 รายวิชาคือคณิตและวิทยาศาสตร์มีผลการทดสอบลดลง 

 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2558-2559  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มี 2 รายวิชาที่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นคือรายวิชาภาษาไทยและ รายวิชา ภา
อังกฤษ ส่วนอีก 3 รายวิชาที่เหลือมีผลการทดสอบลดลง 
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           1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๕๙ - 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหา

ความรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผ่านโครงการพัฒนาห้องสมุด และโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระ กิจกรรมทักษะการอ่าน กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ผู้เรียนระดับชั้น ม.1- ม.๖ 
อ่านและท าแบบทดสอบในหนังสือ  จัดให้มีซ่อมเสริมจากพ่ีสอนน้องมีการบันทึกพัฒนาการอ่านและการเขียน
อย่างชัดเจน ท าบันทึกการอ่านและมีการตรวจบันทึกจากครูผู้สอนทุกสัปดาห์กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟ๎ง ดู และ
สื่อสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด น าเสนอความคิด วิธีการแก้ป๎ญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ แก้ป๎ญหาโดยมีเหตุผล ประกอบ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบฐานการเรียนรู้วันวิชาการ พร้อมทั้ง
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 
แปลงเกษตร ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ป๎ญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้ งแต่ระดับชั้น ม. ๑- ม.๖ พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มี
แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด E – Libraryครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
นอกจากนี ้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหารเรื่อง “อ่ิม
ท้อง สมองด ีมีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกงสร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์” โดยการจัดค่าย
คุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร
โตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุข
ภาวะจิต น าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง  การเข้า
ไปศึกษากับภูมิป๎ญญาในชุมชนรอบๆ ส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การร้อย
พวงมาลัย  การผลิตของใช้ กระทงใบตอง เป็นต้น 
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สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรผู้อื่น
และกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดให้มีโครงการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธณรมที่พึงประสงค์ โดยมี
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และโครงการห้องเรียนสีขาว   นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  จัดให้มีโครงการส่งเสริมสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น า
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับ
ภูมิป๎ญญาในชุมชน 

 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้ด าเนินงานงานตามโครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์8กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยโรงเรียนได้แก้ไขความบกพร่องผู้เรียนทางด้านการอ่าน 
และการเขียน ความสามรถด้านการคิดค านวณ  ทักษะการคิดวิเคราะห์  และกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทั้ง 5 
ด้าน  ตลอดจนความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) โดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย และเน้นการสอนแบบโครงงาน การจัดกิจกรรมเพ่ือค้นหาความสามารถของผู้เรียนโดย
จดัการแข่งขันความสามารถในด้านต่างๆ จากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาแล้วท าการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และได้จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือแก้ป๎ญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ  จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรมส่งเสริมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมภาษาไทยวันละค า กิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละค า โดยการปลูกฝ๎งทักษะการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการ
เขียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทดลอง การปฏิบัติจริง มี
การจัดท าอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผู้เรียนทุกคน คร ูผู้ปกครอง นักเรียน มีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม และ
ด าเนินกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการพัฒนางานห้องสมุด  โครงการ
งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เรียนรู้จากวิทยากรภายนอก โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน โครงการวันส าคัญ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมวิชาการ
มีการจัดท าอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผู้เรียนทุกคน คร ูผู้ปกครอง นักเรียน มีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม และ
ด าเนินกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ 

โรงเรียนให้ความส าคัญต่อสิ่งเสพติด  จัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมการเรียนการสอนให้เห็นโทษและ
วิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติด ภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และป๎ญหาทางเพศ โดยจัดสอนใน
ชั่วโมงแนะแนว การเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ จะเห็นได้ว่ายาเสพติดมีการแพร่หลายตามชุมชนต่างๆ  
จัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก  ป้ายนิทรรศการรณรงค์ให้เห็น
พิษภัยของการสูบบุหรี่ และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์  เพศศึกษา  ให้ความรู้และป้องกันสิ่ง
เสพติด การอบรมจริยธรรมประจ าวัน  จัดวิทยากร บรรยายให้ความรู้ด้านยาเสพติด จัดบรรยายอบรม จัดอบรม
ผู้เรียนแกนน าต้านสิ่งเสพติด กิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์  ส่งเสริมการสร้างวินัย ห่างไกลสิ่งเสพติด การตรวจ
ป๎สสาวะผู้เรียน เพ่ือสุ่มตรวจหาสารเสพติด ประจ าภาคเรียน 

ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย  การเลือกตั้งสภานักเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  จัดกิจกรรม 
ในกลุ่มสาระต่างๆ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนเลือกเรียน กิจกรรมงานกีฬาสี  ตลอดจนกิจกรรมวันไหว้
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ครู งานวันแม่ – วันพ่อ กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการ ได้แก่ การส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันดนตรี กีฬา  การเข้าร่วมแสดงในวันเด็กแห่งชาติของ อ.บ.ต.บ้านแก่ง  จัดแสดงผลงานกิจกรรมของ
นักเรียนที่ชอบนาฏศิลป์ ในช่วงเวลาว่างและจัดการแสดงในวันส าคัญของโรงเรียน และต้อนรับแขกที่มาเยี่ยม
โรงเรียน   ดนตรีไทยและสากล มีการฝึกซ้อมนักเรียนแสดงในโอกาสพิเศษของโรงเรียน เช่น งานกีฬาสี การ
บรรเลงเพลงชาติ แห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย และให้เบิกอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆเล่นในช่วงพักกลางวัน 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน กตัญํูกตเวทีต่อบัพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และเป็นคนดีของสังคม มีการจัดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้
พระ แผ่เมตตา ครูอบรมคุณธรรมจริยธรรม ก่อนเข้าห้องเรียนตอนเช้า โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และวันส าคัญ   
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมเขตพ้ืนที่  กิจกรรมท าความสะอาด สวดมนต์และอบรมผู้เรียนประจาสัปดาห์ กิจกรรม
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปฐมนิเทศผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น า จัดกิจกรรมยกย่องผู้เรียน
ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น จัดท าอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผู้เรียนทุกคน ครู ผู้ปกครอง นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
เข้าร่วมกจิกรรมและการด าเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ มากที่สุด 

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้จัดท าโครงการพัฒนาแนะแนวและการศึกษาต่อ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรม108 
อาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู้ด้านทัศนศิลป์ ในกลุ่มสาระศิลปะ  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสถานศึกษา ซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีทักษะในการท างาน  
รักการท างาน   มีการวางแผนในการท างานร่วมกัน  โดยส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  อีกทั้งนักเรียนยังสามารถท างานตามล าดับขั้นตอน และท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความภาคภูมิใจ
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

2. ผลการด าเนินงาน 
     ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน

การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จาก
การประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการอ่าน และการเขียนที่ดีขึ้น จากกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับภาค การ
ติวเข้มเพ่ือพิชิตโอเนต ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ 
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
นิสัยรัก การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น ช่วยพัฒนาให้
ผู้เรียนมีนิสัยรัก การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม เพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน และ
สามารถใช้เทคโนโลยีใน การเรียนรู้และนาเสนอผลงาน ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพ้ืนฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือฝึกทักษะด้านสุนทรียภาพสุข
ภาวะที่ดีในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นช่วยพัฒนาทักษะด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การดูแล
สุขภาพ การป้องกันตนเองจากกสิ่งเสพติด ท าให้เห็นคุณค่าในตนเองและมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมความประหยัดและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าส่งเสริมความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิ
ป๎ญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย โดยจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  วันพ่อ 
และวันแม่ แห่เทียนจ าน าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมเอกลักษณ์การไหว้อย่างไทย เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์
และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจน
เป็นนิสัยในชีวิตประจาวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วย
พัฒนาความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน ความกตัญํูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
เป็นคนดีของสังคม 

ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด กล่าวคือผู้เรียนมีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม ทั้งนี้ มีผล
การด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
ระดับ(ม.๑ – 
ม.6) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ     

 
จากแผนภมูิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร    และการคิดค านวณระดับดี 
ขึ้นไป 
 

ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
คิดค านวณ 
และคิด
วิเคราะห์ 
 

                       ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณและ 
คิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ    

 
จากแผนภมูิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นนักเรยีนส่วนมากอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความสามารถ
ในการ
เทคโนโลยี 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

                                  
ผลการทดสอบ
ระดับชาติชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
3 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 
 

 
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ 
การฝึกงาน หรือ
การท างานตาม
ช่วงชั้น 
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1.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน
ที่มีผลการ
ประเมินด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติของ
นักเรียน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความภาคภูมิใจ
ในความเป็น
ไทย ของ
นักเรียน    
 

  
 
 

การยอมรับ
ความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนสุข
ภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรม
ต่อสังคมของ
นักเรียน  
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 การเข้าร่วม
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

 
 
 

สุขภาวะทาง
ร่ายกายและ
ลักษณะจิต
สังคม(ระดับดี
เยี่ยม)             

 

 
 
 
 



รายงานประจ าปีโรงเรียนบา้นแก่งวิทยา 
ปีการศึกษา 2559 หน้า - ๖๙ - 

 

 
2. จุดเด่น 
     ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย 

จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง 
      ผู้เรียนสามารถท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามแผนอย่าง
รอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทางานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ด าเนินการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี  เป็นผู้ที่รับฟ๎งความเห็น
ผู้อื่น  ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นคนดขีองสังคม   
       

3. จุดควรพัฒนา 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ / กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือฝึกทักษะการอ่าน การเขียน และ

เน้นทักษะการคิด ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดอย่างมีระบบ พัฒนาด้าน
การคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ป๎ญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล รวมทั้งให้มีการทดสอบผู้เรียน
ตามมาตรฐานตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ กิจกรรม
ส่งเสริมการคิดค านวณ กิจกรรมด้านภาษา โดยการปลูกฝ๎งทักษะการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการอ่าน 
ความสามารถในการเขียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทดลอง 
การปฏิบัติจริง โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (นักเรียน,คร,ูผู้ปกครอง,กรรมการสถานศึกษา,องค์กรชุมชน,อบต,บ
ริษัทห้างร้านเอกชน) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สอดคล้องกับหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด    การน าเสนอ 
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ส่งเสริมระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม ในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
  ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในด้านศิลปะ ดนตรี /กีฬา โดยการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆท่ีมี
รายการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองในด้านดังกล่าวเป็นการฝึกทักษะเพ่ือเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆได้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการจัดรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกปะการ  สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมีการยกย่องชมเชย และให้รางวัล เกียรติบัตรแก่
นักเรียนที่ประพฤติตนเป็นคนดี เสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
     ควรส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริต โดยผ่านสื่อทางเทคโนโลยี การศึกษา
และเข้าชมนิทรรศการนอกสถานที่เก่ียวกับอาชีพที่สุจริต และหลากหลายในสังคม เช่น นิทรรศการเกี่ยวกับ
อาชีพ เพ่ือสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา 
ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการด าเนินงาน 
 

2. ผลการพัฒนา 
๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพป๎ญหาความต้องการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ
บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ครูร้อยล่ะ 86 ได้รับการพัฒนามากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน ร้อยละ7 ได้รับการพัฒนา 2 ครั้ง
ต่อภาคเรียน (พนักงานราชการ) ได้รับการพัฒนา 1 ครั้งต่อภาคเรียน (ครูอัตราจ้าง) ของ
จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

การมีส่วนร่วม
ของเครือข่าย
ในการว่าง
แผนการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา  
 
 

จ านวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยล่ะ 40 
เข้ามามีส่วนร่วม 2 ครั้งต่อภาคเรียน  ร้อยล่ะ 33 เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่า 2 ครั้งต่อภาค
เรียน และร้อยล่ะ 27 เข้ามามีส่วนร่วม 1 ครั้งต่อภาคเรียน 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การจัดหา
ทรัพยากร 
 
 
 

ผลการจัดหาทรัพยากร/วิธีการ 
ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคลที่เป็น 
ภูมิป๎ญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม
และ
ประเมินผล 
 

 
ครรู้อยละ57 ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 2 ครั้งต่อภาคเรียน  
ครูร้อยล่ะ 29 ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหารมากกว่า 2 ครั้งต่อ
ภาคเรียน  ครูร้อยล่ะ 14ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 2 ครั้ง
ต่อภาคเรียน   
 

           
  3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
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4. จุดควรพัฒนา 
      ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน 
      ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมให้
ครูมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอีกท้ังครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และจัดท าสารสนเทศอย่างเป็นระบบพัฒนาครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอนเทคนิคการสอน สื่อ/
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้ครูส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและบริบทของท้องถิ่นที่เป็นป๎จจุบัน เพ่ีอวางแผนจัดท า จัดหา 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตาม
หลักการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกิจกรรมครูเองต้องจัดการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งจัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบครูศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคล โดยให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขป๎ญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างที่ดีรวมทั้งให้ค าแนะน าชี้แนะแก่
ผู้อื่น  ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยการอบรมศึกษาดูงานอยู่เป็นประจ า และมีความรู้
เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน 
โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้
ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษาและมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ ครู
ปฏิบัติงานสอนตามกลุ่มสาระที่ได้รับมอบหมายครบตามเวลาที่ก าหนด 

 
๒. ผลการด าเนินงาน 

ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง ด้วยความมุ่งม่ัน ทุ่มเทการ
สอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์
หลักสูตรอย่างรอบด้าน ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขป๎ญหา
ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยการกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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๓. จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติ

จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดโครงการและแผนการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาก
ขึ้นและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันให้มากที่สุด ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ให้ตรง
กับความต้องการของผู้เรียนและมีการศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของผู้เรียนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือได้ตรงกับ
ความต้องการ ก าหนดแผนพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ e – Training เพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เพ่ือพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ป๎ญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ 
Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ  ควรน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง และมีการติดตาม
นิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการน าผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 

1.กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ 
1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้องสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ง
ค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นด้วย  

2. จัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
(1) ศึกษาสภาพป๎ญหาและความต้องการที่จ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  วิเคราะห์

SWOT ร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
(2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน และ

เป็นรูปธรรม 
(3) ก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ 

ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือนาไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนด  

(4) ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ  
(5) ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและด าเนินงาน

ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(6) ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และองค์กร

ชุมชน  
(7) ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
(8) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา  

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยการจัดระบบการบริหารตามบริบทของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการรวมรวบข้อมูลมา
วิเคราะห์ให้ครบถ้วนทุกฝ่ายงานเพ่ือการน ามาใช้อย่างทันท่วงที  

4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตาม
แผน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการสรุปรวมรวมผลการด าเนินงาน มีการใช้ 
เครื่องมือประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถบ่งบอกค่าความส าเร็จของแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม
นั้นๆได้อย่างเป็นปรนัยสามารถบอกค่าร้อยละได้  

6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย  การน าแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานตามความสอดคล้องของมาตรฐานสถานศึกษาและ  ที่ได้ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปฏิทินปฏิบัติงานมาในตลอดระยะเวลาปีที่ผ่านงานสรุปผลการด าเนินงานบอก
ค่าความส าเร็จตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานสถานศึกษา  
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7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) เพ่ือรายงานต่อต้นสังกัด 
บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและสาธารณะต่อไป  

8. น าผลการด าเนินงานมาหาแนวค้นหาป๎ญหาและแนวทางแก้ไขเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาจัดท าแผนใน
ปีต่อไปเพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนใน
โรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองใน
การเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้  

คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและ
ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

2. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง

เป็นระบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
โดยการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี จัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการสรุปรวมรวมผลการด าเนินงาน มีการใช้เครื่องมือประเมินให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และสามารถบ่งบอกค่าความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนั้นๆได้สามารถบอกค่าร้อยละ
ได้ โดยชุมชน องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แก่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสารจิตร สถานีต ารวจภูธรต าบลบ้านแก่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๘ ได้ประเมินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งให้ค าแนะนาเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ท าให้โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ได้รับการพัฒนาหลายๆ ด้าน
และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ๆ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง มี
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ในระดับดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง
พอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อระบบการบริหาร 
และการจัดการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

 

    
   

     
     
     
   
     

     
    

     
     
     

   

                   

                                  
                                    
                                    

                                   
                               
                               
                           
                        

                                       
                                    

                          
                                         
                                             

 
         จากแผนภูมิ พบว่า ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจที่สถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับดมีากท่ีสุด ในขณะที่ความ สามารถของนักเรียนในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ป๎ญหา ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจระดับดีน้อยที่สุด 
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ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

องค์ประกอบ 

ผลการประเมินของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 

ระดับ แปลผล ระดับ แปลผล 
องค์ประกอบที่ 1  การก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3  การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6  การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 ดีเยี่ยม 5 ดีเยี่ยม 

  ผลการประเมินรวมเฉลี่ย 5.00 ดีเยี่ยม 5.00 ดีเยี่ยม 
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3. จุดเด่น 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง

ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจน 
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ            
           4. จุดควรพัฒนา 

     โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมี
การประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ชว่ยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคนจัดให้
ครูมีโอกาสเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการให้ความรู้ด้านการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงเรียนในเครือข่ายและใกล้เคียง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในด้านการประเมินคุณภาพภายในมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน อีกท้ังชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษาให้มากกว่านี้ 
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ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
   มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี   
    ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 

การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 
ร้อยละ ๘๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
  

    ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา 

ร้อยละ 5๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 5๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ 
สอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 50 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

        

   ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ 
ท างาน 

ร้อยละ ๘๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๘ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา 

ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
ร้อยละ ๙๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๙๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
  

    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

ร้อยละ ๙๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยีย่ม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 
 คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการ 
 อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
  

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้  
 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   

 สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
 สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษา 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับ 3  ดี ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน 
ทุกคนมีส่วนร่วม  

ร้อยละ 8๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 8๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 8๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 8๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธภิาพ 

ร้อยละ 8๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 8๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

 มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 
ประสิทธิผล 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ 
การจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   

  
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามป๎ญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ 
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง 
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แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ป๎ญหา
รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 
   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของสถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 - 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมิน
ระดับชาติสูงขึ้นบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้า
แสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง และสื่อสาร
ได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและ
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคมจนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่อง   เป็นคนดี มีคุณธรรม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  -นักเรียนบางส่วนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า ควรได้รับ
การพัฒนา การสอนซ่อมเสริมในส่วนที่บกพร่อง
เพ่ือพัฒนาตนเองให้พร้อมต่อการเรียนรู้ต่อไป 
  -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับพอใช้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการ 
ศึกษาระดับชาติ (O-NET) ต่ าระดับ 
ชาติและระดับจังหวัด 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และมี
วิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบ 
อย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
บทบาท 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัย 
ทัศน์พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความ 
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ 
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล 
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งม่ัน ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมิน
และค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ม.
๑ – ม.๓ ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมี 
ทักษะในการแก้ป๎ญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ม.
๑ – ม.๓ ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็น
ไทยไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 
๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติ
วิชา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ๖) ครูควรน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วมโดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน 
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่
ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล

การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีส่อดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมินO-NET และ PISA 
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็นเช่น ครูสังคมศึกษา ครู

วิชาเอกนาฏศิลป์  
4. การเสริมสร้างศักยภาพครูจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ  
๕. ระบบการระบายน้ าที่ยังไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดน้ าท่วมขังเม่ือเกิดพายุฝน 
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