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รายงานประจ าปีของสถานศึกษารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
              ปีการศึกษา 25ปีการศึกษา 25๖๖๑๑  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

โรงเรียนโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ศรีส าโรงชนูปถัมภ์  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

      
 
 ........................................................................................................................................................................... 
 
 
                  คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  ได้มีมติเห็นชอบ 
       รายงานประจ าปขีองสถานศกึษา  ปีการศกึษา 25๖๑ ของโรงเรียน ศรีส าโรงชนูปถมัภ์ 
       ในวันประชมุครัง้ที ่๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที ่๒๖  เดือนเมษายน  พ.ศ.25๖๒ 
 
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ) 
 
                                                   ( นายสมชาย  ธรรมปรีชา) 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์
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                                             ค าน า 
 
                  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อน
ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบรหิารจดัการศกึษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศกึษาขัน้พื้นฐาน เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนศรีส าโรงชนปูถมัภ์ ได้ด าเนนิงาน
มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ในปีการศึกษา 25๖๑ ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยแบง่การประเมินเปน็ ๓ ดา้น คือ  
                  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                  2. ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ  
                  3. ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั   
                  ผลการวิเคราะห ์จุดเดน่ จดุที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต 
โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัดและสาธารณชน
ได้รบัทราบ และเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ตอ่ไป                       
      
 
 
 
                              (ลงชื่อ) 
 
                                                   (นายมนตรี   คงเจริญ) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ ์
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ถนน 
จรดวิถี
ถ่อง 

 

แปลงทดลองพืช
ไร่ศรีส ำโรง 

 

คณะกรรมกา

รสถานศึกษา 

 

ทำงเข้ำแปลงทดลอง 
พืชไร่ศรีส ำโรง 

 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
             ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

             โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๗  หมู่  ๖  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต ำบล 
คลองตำล  อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๓๘   
โทรสำร ๐-๕๕๖๒-๘๕๓๘ , ๐-๕๕๖๒-๘๕๓๘   e-mail sochochanu@yahoo.com  website  
http://www.ssr.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ ถึงมัธยมศึกษำปีที่ ๖ เนือ้ที่ ๘๒  ไร่ ๖ ตารางวา   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
ประชำชนอ ำเภอศรีส ำโรงได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  ๒๘  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็นอำคำรเรียน 

ขนำด  ๔  ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่ำอำคำร  “ศรีสุวรรณประชำเสริม”  มอบให้ทำงรำชกำร  คิดค่ำก่อสร้ำงรวมทั้งอุปกรณ์
กำรศึกษำเป็นเงิน  ๘๔,๐๐๐  บำท  โรงเรียนตั้งอยู่ที่สำธำรณะประจ ำต ำบลสำมเรือน  (ทุ่งคลองกระบำย)  เปิด 
ท ำกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  

ปีกำรศึกษำ  ๒๕๐๕  กรมวิสำมัญศึกษำ  ได้อนุมัติเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บำท  ให้ก่อสร้ำงอำคำรเรียนแบบ  
๐๐๘  ขนำด  ๔  ห้องเรียน  โดยทำงคณะกรรมกำรโรงเรียนวำงโครงกำรขยำยอำคำรเรียนเป็น  ๗  ห้องเรียน   
ด้วยเงินบริจำคของประชำชน จ ำนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บำท  ก่อสร้ำงในปลำยปี  พ.ศ. ๒๕๐๕  เปิดใช้ในปีกำรศึกษำ 
๒๕๐๖   
 ปีกำรศึกษำ  ๒๕๑๐  ได้รับอนุมัติจำกกรมวิสำมัญศึกษำ  ให้ย้ำยโรงเรียนมำสร้ำงใหม่ในที่ดินของสถำนี
กสิกรรมศรีส ำโรง  อ ำเภอศรีส ำโรง  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งกรมกสิกรรม  กระทรวงเกษตรยกให้แก่กรมวิสำมัญศึกษำ  
กระทรวงศึกษำธิกำรจ ำนวน ๗๐ ไร่ ๔๕ ตำรำงวำ   

วันที่ ๓๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๑๐ ได้รับอนุมัติให้เปิดกำรสอนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.ศ.๔ – ม.ศ.๕)  เมื่อ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๑๙  และต่อมำโรงเรียนได้รับงบประมำณสิ่งก่อสร้ำงพร้อมทั้งโรงเรียนได้ซื้อที่ดินเพ่ิมจนถึงปัจจุบัน   

แผนที่โรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
 

 

http://www.ssr.ac.th/
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            1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                   ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
25๖๑ 

๔ ๗๙ ๓ ๑ - 

 

 
ข้อมูลผู้บริหำร 
๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  นำยมนตรี   คงเจริญ  

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำเอก  สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ   
โทรศัพท์  ๐๙-๕๗๓๒-๓๑๗๖    e-mail  t632040@gmail.com 
ด ำรงต ำแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๙  ธันวำคม  ๒๕๕๘  ถึงปัจจุบันเป็นเวลำ  ๓ ปี ๔ เดือน  
 ๒) รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ๓  คน 
  ๒.๑  นำยนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์   
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท  สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
โทรศัพท ์ ๐๘-๙๘๓๙-๗๔๗๐  e-mail  Litkhan@hotmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ำยวิชำกำร  และ  ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ 
  ๒.๒  นำยกมลพรรณ   จ้อยสูงเนิน 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท   สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
โทรศัพท ์ ๐๘-๔๒๓๒-๘๙๕๖  e-mail  Samr25101220@gmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ำยส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  และ  ฝ่ำยกิจกำรผู้เรียนและสัมพันธ์ชุมชน 
   ๒.๓  นำงสำวอัมพวัน   ด่วนเดิน 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำโท   สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
โทรศัพท์  ๐๘-๑๙๗๑-๓๙๓๓  e-mail  ampawan37@hotmail.com 
รับผิดชอบ  ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  และ  ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
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ข้อมูลครูประจ ำกำร  (ณ วันที ่๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

๑ นำงประทีป  กองทอง ๖๐ ๓๙ ครู/คศ. ๓ ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๒,๕ ๒๐ 
๒ นำงบังอร  อ่วมแก้ว ๕๑ ๒๗ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๔,๖ ๒๕ 
๓ น.ส.จำรุพร  สวนปลิก ๕๐ ๒๐ ครู/คศ. ๓ ศศ.ม. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๑,๓ ๒๕ 
๔ นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน ๕๐ ๒๗ ครู/คศ. ๓ ศศ.ม. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๕ ๒๕ 
๕ นำยสมบัติ  ประจุ ๓๘ ๑๐ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
ภำษำไทย/ม.๓,๖ ๑๔๔ 

๖ นำยสิงข์  จีนพงษ์ ๔๔ ๑๓ ครู/คศ. ๒ ศษ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ภำษำไทย/ม.๒,๓ ๒๕ 

๗ นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์ ๓๙ ๑๑ ครู/คศ. ๒ ศษ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๑,๔ ๒๖ 
๘ นำงกัณฐ์ลดำ  แสงศิลป์ ๕๓ ๙ ครู/คศ. ๒ ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย/ม.๓ ๗๔ 
๙ นำงมำรศรี   ลิ้นจี่ ๕๒ ๓๐ ครู/คศ. ๓ ศศ.ม. กำรแนะแนว ภำษำไทย/ม.๕,๖ ๒๔ 

๑๐ นำงวิไลพร   ฝั้นสกุล ๕๖ ๓๔ ครู/คศ. ๓ ศษ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์/ม.๒,๖ ๓๐ 

๑๑ น.ส.วิมลรัตน์  บุญคง ๔๖ ๒๓ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๒,๖ ๓๑ 
๑๒ นำงสมคิด  อ ำไพ ๖๐ ๓๗ ครู/คศ. ๒ กศ.บ คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๑,๒ ๒๒ 
๑๓ นำงชุติมำ  สวนปลิก ๔๔ ๒๒ ครู/คศ. ๓ ศษ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๓,๔ ๕๔ 
๑๔ น.ส.บุษรำภรณ์  โพธิ์ทอง ๓๔ ๑๐ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. หลักสูตรและ

กำรสอน 
คณิตศำสตร์/ม.๓,๕ ๔๘ 

๑๕ นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร ๓๔ ๙ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. คณิตศำสตร์
ศึกษำ 

คณิตศำสตร์/ 
ม.๓,๔ 

๒๐ 

๑๖ น.ส.นฤมล  สุดเงิน ๓๘ ๑๕ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. วิจัยและ
ประเมนิผล
กำรศกึษำ 

คณิตศำสตร์/ม.๑,๕ ๔๒ 

๑๗ นำงฐิติพร  เทียนศรี ๓๓ ๙ ครู/คศ.๒ กศ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์/ม.๒,๕ ๑๑๙ 

๑๘ นำยมนตรี  ขอบุญ ๒๗ ๒ ครู/คศ.๑ ศศ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๑,๔ ๒๔ 
๑๙ นำงสำวเนำวรตัน์   

           โต๊ะเครื่อง 
๔๒ ๑๗ ครู/คศ.๒ กศ.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสำรกำรศึกษำ 
คณิตศำสตร์/ม.๑,๖ ๑๑๔ 

๒๐ นำงสำวพรวนทอง   
           ลำดปะละ 

๔๑ ๑๕ ครู/คศ.๒ กศ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๒,๓,๖ ๓๐ 

๒๑ นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๔,๕ ๑๒๐ 

๒๒ นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน ๒๗ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศำสตร์ คณิตศำสตร์/ม.๑,๒,๖ ๑๖๔ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

๒๓ นำยวันโชค  ขวัญเมือง ๕๑ ๒๘ ครู/คศ. ๓ ศษ.ม. วิทยำศำสตร์
ศึกษำ 

วิทย์ เคมี/ม.๑,๕ ๓๖ 

๒๔ นำงสุรินทร์พร   มีหินกอง ๔๙ ๒๕ ครู/คศ. ๓ กศ.บ ชีววิทยำ ชีววิทยำ/ม.๕ ๓๐ 
๒๕ นำงรัตนกำนต์ ศรีสุขศิริพันธ์ ๖๐ ๓๙ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. วิทยำศำสตร์

ศึกษำ 
ชีววิทยำ/ม.๔ ๒๔ 

๒๖ นำงเดือนงำม   ศุภพงศกร ๕๘ ๓๒ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. เคมี วิทยำศำสตร์/ม.๑ ๓๐ 
๒๗ นำงสุพิชฌำย ์ นวรตันำรมย ์ ๔๖ ๒๔ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. เคมี โครงงำน เคมี/ม.๔,๖ ๑๑๒ 
๒๘ นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง ๓๕ ๑๑ ครู/คศ. ๒ วท.บ. ชีววิทยำ วิทย์,ชีววิทยำ/ม.๔,๕,๖ ๖๕ 
๒๙ น.ส.เรวดี  เพ็ญศรี ๔๑ ๑๙ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ม.๖ ๔๙ 
๓๐ นำงรวีวรรณ  สุขรอด ๔๒ ๙ ครู/คศ. ๒ ค.บ. ฟิสิกส์ วิทย์ ฟิสิกส์/ม.๑,๔ ๓๐ 
๓๑ นำงรมณีย์  สร้อยสน ๔๐ ๑๖ ครู/คศ. ๓ ค.บ. ฟิสิกส์ วิทย์,ฟิสิกส์/ม.๓,๔,๕ ๒๔ 
๓๒ นำงรุจิรำ  คลังคง ๔ ๑๘ ครู/คศ. ๓ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์/ม.๕ ๒๖ 

๓๓ นำงสำวจันท์ปภำ  เพิ่มพูน ๒๘ ๓ ครู/คศ. ๑ กศ.ม. บริหำร
กำรศึกษำ 

วิทย์/ม.๒,๓ 
เคมี /ม.๔ 

๓๒ 

๓๔ นำงสำวนภำศรี   สงสัย ๓๐ ๒ ครู/คศ. ๑ ค.บ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์/ม.๑,๓ ๙๖ 
๓๕ นำงสำวไพลิน  นวลหงส์ ๓๒ ๖ ครู/คศ. ๑ ค.บ. วิทย์-เคมี วิทยำศำสตร์/ม.๒,๓ ๒๖ 
๓๖ น.ส.สโรชินทร์  ประสมศรี ๔๙ ๒๖ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสำรกำรศึกษำ 
สังคมศึกษำ/ม.๔ ๒๕ 

๓๗ นำยประจวบ   ชูวิทย์ ๕๙ ๓๘ ครู/คศ. ๓ กศ.บ ภูมิศำสตร์ สังคมศึกษำ/ม.๕ ๒๔ 
๓๘ น.ส.สำยบัว  มูลทำ ๕๕ ๓๓ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ/ม.๓,๕,๖ ๒๔ 
๓๙ 

น.ส.อรุญ ปวีร์  สิทธิปกรณ์ ๓๙ ๔ ครู/คศ. ๑ กศ.ม. 
บริหำร

กำรศึกษำ 
สังคมศึกษำ/ม.๒ ๒๔ 

๔๐ 
นำยเฉลิมพล   ทองจุย้ ๓๖ ๙ 

ครู/คศ.๒ 
กศ.ม. 

กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

สังคมศึกษำ/ม.๑ ๒๖ 

๔๑ 
นำยเชษฐำ  กันนำ ๔๓ ๖ ครู/คศ.๑ กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
สังคมศึกษำ/ม.๓,๕ ๗๗ 

๔๒ นำยเชษฐำ   เพชรคง ๓๘ ๑๑ 
ครู/คศ. ๒ 

กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ประวัติศำสตร์/ม.๔,๕ ๑๘๕ 

๔๓ นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว ๕๗ ๓๖ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ/ม.๒ ๓๐ 

๔๔ นำงสำวสุพรรษำ แจ้งแก้ว ๓๑ ๑ 
ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม,ประวัติศำสตร์/

ม.๑,๒,๓ 
๓๓ 

๔๕ นำยวีระ  สินอ ำพล ๖๐ ๓๘ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. พลศึกษำ พลศึกษำ/ม.๒,๔,๖ ๒๔ 
๔๖ นำยชวลิต  ร ำขวัญ ๕๙ ๓๔ ครู/คศ. ๒ ค.บ. พลศึกษำ สุขศึกษำ/ม.๑,๔,๖ ๒๔ 
๔๗ นำยบุญเกิด  เผือกใต้ ๕๔ ๒๖ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
พลศึกษำ/ม.๑,๓,๕ ๘๙ 

 
 
 
 
 



- ๘ - 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

๔๘ นำยบุญฤทธิ์   อยู่คร ๓๔ ๙ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

พลศึกษำ/ม.๑,๒,๓ ๒๔ 

๔๙ นำงมัลลิกำ  อรัญศรี` ๕๑ ๒๖ ครู/คศ. ๓ ศษ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ศิลปะ/ม.๓,๖ ๓๐ 

๕๐ นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน ๓๗ ๘ ครู/คศ. ๒ ศษ.ม. กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ศิลปะ/ม.๓,๖ ๒๔ 

๕๑ นำยเอนก  อุ่นอุ้ย ๒๘ ๔ ครู/คศ. ๑ ค.บ. ดนตรีศึกษำ ศิลปะ/ม.๒,๕ ๓๐ 
๕๒ นำยอธิพันธ์   ชัยศรี ๓๕ ๙ ครู/คศ.๒ กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
ศิลปะ/ม.๒,๓ ๒๔ 

๕๓ นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ ๒๗ ๓ ครู/คศ. ๑ ศศ.บ. ศิลปะ ศิลปะ/ม.๑,๒,๔ ๒๔ 
๕๔ นำงจิดำภำ  เข็มพล ๕๓ ๓๐ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. คหกรรมศำสตร์ คหกรรม/ 

ม.๒,๒,๔,๕ 
๒๔ 

๕๕ นำงนติยำ  มั่งมี ๔๓ ๑๗ ครู/คศ. ๓ ศษ.ม. เทคโนโลยี 
และสื่อสำร
กำรศึกษำ 

คอมพิวเตอร์/ม.๔ ๕๒ 

๕๖ ว่ำท่ีร้อยตรีสุชีพ  ทองมำก ๕๕ ๒๘ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. อุตสำหกรรม อุตสำหกรรม/ 
ม.๒,๓,๔,๖ 

๓๐ 

๕๗ นำงสำวจินตนำ  อิ่มพิทักษ ์ ๓๗ ๗ ครู/คศ. ๑ กศ.ม. บริหำรกำรศึกษำ กำรงำนอำชีพ/ม.๓,๖ ๒๔ 

๕๘ นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ ๓๐ ๓ ครู/คศ. ๑ ค.บ. 
เทคโนโลยีแล

นวัตกรรมกำรศึกษำ 
คอมพิวเตอร์/ม.๒ ๒๖ 

๕๙ นำงสำวณัฐสุดำ  ธรรมรำช ๒๖ ๒ 
ครูผู้ช่วย ค.บ. คหกรรมศำสตร์ กำรงำนอำชีพ/ 

ม.๓,๔,๕ 
๒๐ 

๖๐ นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน ๓๓ ๒ 
ครูผู้ช่วย วท.บ. ระบบสำรสนเทศ

คอมพิวเตอร์ 
IS/ ม.๒ ๘๐ 

๖๑ นำยมำนพ  จันทร์หอม ๔๐ ๑๔ ครู/คศ.๒ ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษำ 
คอมพิวเตอร์/ม.๖ ๓๐ 

๖๒ นำยวัชรกฤษณ์  อินมี ๒๖ ๒ ครู/คศ.๑ ค.บ. เกษตร กำรงำนอำชีพ/ม.๒,๓,๕ ๙๖ 

๖๓ นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย ๓๔ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 
คอมพิวเอตร์

ธุรกิจ 
IS/ม.๕ ๑๑๐ 

๖๔ นำงสำวกนต์รพี  เพิ่มพูน ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. 
เทคโนโลยี

สื่อสำร
กำรศึกษำ 

กำรออกแบบ/ม.๑ ๑๒๔ 

๖๕ น.ส.สมสมร  ทีภูเวียง ๕๐ ๒๗ ครู/คศ. ๓ ค.ม. 
หลักสูตรและ

กำรสอน 
ภำษำอังกฤษ/ม.๕ ๓๐ 

๖๖ น.ส.ประนอม   ม่วงงำม ๕๐ ๒๗ ครู/คศ. ๒ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๑,๔ ๒๐ 
๖๗ น.ส.วัชรียำ  จันทร์เกษร ๕๕ ๒๓ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๔ ๒๕ 
๖๘ น.ส.สิริอมร  หวลหอม ๓๒ ๙ ครู/คศ. ๒ ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๓,๖ ๒๔ 

 
 
 
 
 



- ๙ - 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

๖๙ นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล ๕๑ ๒๕ ครู/คศ. ๓ ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๕ ๒๔ 
๗๐ นำงสำวปภำณิน ธรรมลังกำ ๒๗ ๒ ครู/คศ. ๑ ศศ.บ. ภำษำจีน ภำษำจีน/ม.๒,๓,๔,๖ ๒๔ 
๗๑ นำงสำวปิญำณ ี บูรณะชำต ๓๘ ๑๔ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๖ ๓๐ 
๗๒ นำงสำวกนกวรรณ   ทวิตชำต ิ ๒๖ ๒ ครู/คศ. ๑ กศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๓ ๑๑๖ 

๗๓ นำงสำวพัทธนันท์  สวัสด ี
๓๐ ๖ ครู/คศ. ๑ 

กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ภำษำอังกฤษ/ม.๒ ๑๑๔ 

๗๔ นำงสำวสุภำวิณี   รอดฉ่ ำ ๒๕ ๒ ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๑ ๓๕๔ 
๗๕ นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ/ม.๑,๒ ๓๐ 
๗๖ นำยฉลวย   ลิ้นจี่ ๕๔ ๒๔ ครู/คศ. ๓ กศ.บ. แนะแนว แนะแนว/ม.๔,๕,๖ ๓๐ 

๗๗ นำงชุลี  ครุธแก้ว    ๕๘ ๓๘ ครู/คศ. ๓ กศ.ม. 
จิตวิทยำแนะ

แนว 
แนะแนว/ม.๑ ๓๐ 

๗๘ น.ส.นิฐำพรรณ  ช่ำงนำวำ 
๓๕ ๙ ครู/คศ. ๒ กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
แนะแนว/ม.๒,๓ ๑๔๐ 

๗๙ นำงสำวชไมพร   ศรศักดิ์ 
๓๘ ๖ ครู/คศ.๑ กศ.ม. กำรบริหำร

กำรศึกษำ 
IS/ม.๒ ๒๔ 

 
 

จ ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก   ๗๙   คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
จ ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด   ๐   คน  คิดเป็นร้อยละ   ๐ 
 

 ๒) พนักงำนรำชกำร 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ประสบ 

กำรณ์กำร
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนครั้ง/

ชั่วโมงที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

๑ น.ส.วันเพ็ญ  เพ็ชรมี ๔๕ ๑๐ วท.บ. วิทยำศำสตร์ศึกษำ(เคมี) วิทยำศำสตร์/ม.๒ ๙๐ 
๒ น.ส.ปนัดดำ  ธรรมปรีชำ ๓๓ ๘ ค.บ. เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมกำรศึกษำ 
กำรงำนอำชีพ/ม.๑ ๒๔ 

๓ น.ส.สุพัตตรำ  หลักค ำ ๒๖ ๒ ค.บ. สังคมศึกษำ สังคม/ม.๑ ๒๔ 
 

๓) ครูอัตรำจ้ำง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ประสบ 

กำรณ์กำร
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นำยประจวบ  ชูเชิด ๖๗ ๔๒ กศ.บ. ประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำ/ม.๖ บริจำคมีวัตถุประสงค์ 
                 
 
 
 



- ๑๐ - 
 

                2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
 

ระดับ จ านวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี ๔๖ 
ปริญญาโท ๔๐ 
ปริญญาเอก ๑ 
 

                3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
 

 

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

1. บริหารการศึกษา ๔ - 
๒. ภาษาไทย ๙ ๑๘.๑๑ 
2. คณิตศาสตร์ ๑๓ ๑๘.๙๒ 
3. วิทยาศาสตร์ ๑๔ ๑๙.๘๖ 
๔. สังคมศึกษา ๑๑ ๒๐.๐๙ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒๒.๒๕ 
๖. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ๕ ๑๙.๐๐ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๒ ๑๘.๙๒ 
๘. ภาษาตา่งประเทศ ๑๑ ๑๙.๙๐ 
๙.  แนะแนว/บรรณารักษ์ ๔ ๑๕.๐๐ 
                   รวม ๘๗ ๑๙.๑๒ 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน  
       ๑) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 25๖๑ รวม  ๑,๓๖๗  คน (ณ วันที ่๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๑) 
       ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑,๓๖๗  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๘ ๑๓๘ ๑๒๖ ๒๖๔ ๓๓.๐๐ 

ม.2 ๑๐ ๑๖๘ ๑๖๔ ๓๓๒ ๓๓.๒๐ 

ม.3 ๙ ๑๖๘ ๑๔๐ ๓๐๘ ๓๔.๒๒ 

รวม ม.ต้น ๒๗ ๔๗๔ ๔๓๐ ๙๐๔ ๓๓.๔๘ 

ม.4 ๘ ๑๓๕ ๑๒๔ ๒๕๙ ๓๒.๓๘ 

ม.5 ๖ ๘๕ ๑๒๑ ๒๐๖ ๓๔.๓๓ 

ม.๖ ๗ ๙๙ ๑๑๗ ๒๑๖ ๓๐.๘๖ 

รวม ม.ปลาย ๒๑ ๓๑๙ ๓๖๒ ๖๘๑ ๓๒.๔๓ 

รวมท้ังหมด ๔๘ ๗๙๓ ๗๙๒ ๑,๕๘๕  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๒ - 
 

 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๑ 
                
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน 
ระดับชั้น 

คิดเป็นร้อยละ
เฉลี่ย ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ภำษำไทย 
จ ำนวนนักเรียน ๔๘๕ ๗๒๗ ๖๒๐ ๖๔๔ ๕๔๔ ๕๑๖ 

๔๒.๕๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๘ ๒๔.๖๒ ๔๗.๕๘ ๔๗.๘๓ ๕๖.๙๙ ๔๖.๓๒ 

คณิตศำสตร์ 
จ ำนวนนักเรียน ๙๗๐ ๘๐๒ ๗๑๕ ๘๗๒ ๗๗๔ ๖๔๗ 

๓๙.๓๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๐ ๓๓.๔๒ ๓๕.๕๒ ๓๙.๓๓ ๕๕.๓๐ ๕๕.๘๐ 

วิทยำศำสตร์ 
จ ำนวนนักเรียน ๑๔๕๕ ๕๖๒ ๗๑๕ ๑๗๖๓ ๑๐๘๒ ๘๘๓ 

๔๘.๔๒ 
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๒ ๒๔.๗๓ ๕๑.๐๕ ๔๘.๖๗ ๕๗.๔๙ ๕๗.๑๙ 

สังคมศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

จ ำนวนนักเรียน ๑๔๕๕ ๕๖๒ ๑๕๘๖ ๑๑๙๔ ๑๓๑๘ ๑๐๙๑ 
๖๓.๔๗ 

คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๕ ๒๔.๗๓ ๕๕.๔๙ ๕๘.๕๔ ๖๙.๒๗ ๙๔.๐๔ 

สุขและพลศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียน ๙๗๐ ๑๖๘๘ ๙๖๖ ๘๗๒ ๗๗๔ ๖๔๗ 

๘๑.๕๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๗ ๔๖.๘๐ ๗๐.๒๙ ๖๕.๒๕ ๙๗.๒๙ ๗๙.๙๑ 

ศิลปะ 
จ ำนวนนักเรียน ๔๘๕ ๑๑๒๔ ๔๘๓ ๖๕๐ ๓๘๗ ๔๓๑ 

๗๐.๙๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๓ ๘๔.๕๙ ๕๓.๔๒ ๗๘.๗๗ ๘๒.๔๓ ๗๓.๓๒ 

กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี 

จ ำนวนนักเรียน ๔๘๕ ๕๖๒ ๗๑๑ ๒๐๘ ๕๔๔ ๑๐๒๘ 
๗๕.๙๑ 

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๕ ๖๑.๗๔ ๖๓.๗๑ ๗๖.๔๔ ๘๗.๘๗ ๘๗.๓๕ 

ภำษำต่ำงประเทศ 
จ ำนวนนักเรียน ๔๘๖ ๗๑๘ ๖๒๐ ๑๐๘๐ ๘๕๑ ๗๖๕ 

๔๒.๗๙ 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๕ ๖๗.๕๕ ๔๔.๓๕ ๓๘.๓๓ ๕๗.๓๔ ๔๑.๐๕ 
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1.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                    1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 25๖๑ 
                        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา 25๖๑  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

       
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๔.๔๘ ๒๘.๓๗ ๓๕.๓๖ ๒๗.๐๙ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๓.๙๑ ๒๘.๗๗ ๓๕.๒๔ ๒๗.๓๔ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 
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         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ปีการศึกษา 25๖๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 

 

 
 

     

      

      

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

      

      

      

      

            ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๔.๗๓ ๒๗.๕๐ ๒๙.๐๑ ๓๒.๘๐ ๒๕.๔๗ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๕.๘๙ ๒๘.๓๓ ๒๙.๕๘ ๓๔.๒๔ ๒๗.๒๘ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๕.๔๘ ๓๑.๑๕ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 
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      2)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  
25๖๐ – 2๕๖๑ 
                   ๒.๑)  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ –๒๕๖๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 
 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ๔๗.๕๗ ๒๖.๖๕ ๓๑.๔๔ ๒๘.๐๐ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ๕๓.๔๘ ๒๘.๓๗ ๓๕.๓๖ ๒๗.๐๙ 
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                   ๒.๒)  ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –๒๕๖๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ปีกำรศึกษำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ ภำษำอังกฤษ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ๕๐.๑๕ ๒๔.๕๑ ๒๘.๖๓ ๓๒.๔๑ ๒๔.๑๒ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ๔๔.๗๓ ๒๗.๕๐ ๒๙.๐๑ ๓๒.๘๐ ๒๕.๔๗ 
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1.๖  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ 
 
 จ านวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖๑ 
 

 
 

    

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

    

     

 

     

     

 

    

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ 

ห้องสมุด 
ห้อง

คณิตศำสตร ์
ห้อง

วิทยำศำสตร ์
ห้อง

คอมพิวเตอร ์
ศูนย์สังคม 

ห้องแนะ
แนว 

สนำมกีฬำ 

ม.๑ ๒๔๔ ๒๔๔ ๑๒๐ ๒๔๔ ๒๔๔ ๒๔๔ ๘๒ ๒๔๔ 

ม.๒ ๒๗๗ ๒๗๗ ๑๒๐ ๒๗๗ ๒๗๗ ๒๗๗ ๘๑ ๒๗๗ 

ม.๓ ๒๔๗ ๒๔๗ ๑๑๙ ๒๔๗ ๒๔๗ ๒๔๗ ๑๐๔ ๒๔๗ 

ม.๔ ๒๒๑ ๒๒๑ ๗๖ ๒๒๑ ๒๒๑ ๒๒๑ ๒๒๑ ๒๒๑ 

ม.๕ ๑๙๗ ๑๙๗ ๗๙ ๑๙๗ ๑๙๗ ๑๙๗ ๑๙๗ ๑๙๗ 

ม.๖ ๑๘๑ ๑๘๑ ๑๐๖ ๑๘๑ ๑๘๑ ๑๘๑ ๑๘๑ ๑๘๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๗ ๑,๓๖๗ ๖๒๐ ๑,๓๖๗ ๑,๓๖๗ ๑,๓๖๗ ๘๖๖ ๑,๓๖๗ 
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                      จ านวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 25๖๑ 
 
 
 
 

 
 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      แหล่งเรียนรู้ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย ๔๒ ๒๗๗ ๓๐ ๔๓ ๕๒ ๔๐ 

อุทยำนประวัติศำสตร์ก ำแพงเพชร ๕ ๓ ๒๔๗ ๒ ๓ ๕ 

เขื่อนภูมิพล จ.ตำก ๒๔๔ ๒ ๔ ๓ ๒ ๒ 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำนจ่ำทวี  จ.พิษณุโลก ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙๗ ๐ 

บริษัทวงษ์พำณิชย์ จ.พิษณุโลก ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙๗ ๐ 

สวนสัตว์เชียงใหม่ ๕ ๓ ๖ ๒ ๕ ๑๘๑ 

สวนพฤษศำสตร์สมเด็จฯ จ.เชียงใหม่ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๑๘๑ 

ศูนย์กำรเรียนรู้บำ้นนำต้นจั่น  อ.ศรีสัชนำลยั ๒ ๓ ๐ ๒๒๑ ๐ ๐ 

ศูนย์กำรเรียนรู้ฯเทิดไทฟำร์ม ๐ ๑๗ ๒๔๗ ๐ ๐ ๐ 
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๑.๗  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๑  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๐ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๑๓ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๒๑ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๖๗ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและ 
               ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๘๔ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
               และวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำท 
                  ของสถำนศึกษำ  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน 
                 รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง 
                 กับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๗๒ ดี 

  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ สรุประดับคุณภำพ จ ำนวนตวับ่งชี้ 

  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ กรณีขอปรับกำรประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ ...... ดีมำก ๙ 
  ไม่ไดร้ับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ เนื่องจำก ................................................... ดี ๒ 
 พอใช้ ๑ 
 ต้องปรับปรุง ๐ 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๐ 
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
ผลกำรประเมิน   

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ร้อยละของนกัเรียน
ที่มีผลกำรประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอย/หลักฐำน 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดี - โครงกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำ 
ยำเสพตดิและโรคเอดส ์
- โครงกำรป้องกันแก้ไขพฤติกรรม 
- โครงกำรห้องเรียนสีขำว   
- โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงกำรส่งเสรมิประชำธิปไตย
ภำยในโรงเรียน 
- โครงกำรพัฒนำงำนกิจกรรมท่ัวไป
ฝ่ำยกิจกำรนักเรยีนและสัมพันธ์ชุมชน 
- โครงกำร  To Be Number One 
- โครงกำรพัฒนำและส่งเสริม 
กำรใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนำกำรเรยีนรู ้
- โครงกำรส่งเสรมิสุขภำพพลำนำมัย
ของนักเรียนและบคุลำกรในโรงเรยีน 
- โครงกำรธนำคำรออมสิน 
- โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน 
- โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรหลักสตูร 
-  โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกำรเรียน 
- โครงกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
- โครงกำรยกระดับคณุภำพผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำ 
- โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรยีนรู้ 
- โครงกำรพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้  
เรียนร่วม 
- โครงกำรสวนพฤกษศำสตรโ์รงเรยีน  

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี 
        ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน  
กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

๘๓.๐๒ ดี 

        ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณอภิปรำยแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

๙๐.๔๓ ดีเยี่ยม 

        ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ๘๔.๔๒ ดี 
        ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

๙๖.๘๒ ดีเยี่ยม 

        ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

๕๓.๑๓ พอใช้ 

        ๖) มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน  และเจตคติ 
ที่ดีต่องำนอำชีพ 

๙๑.๔๔ ดีเยี่ยม 

  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
        ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

๙๕.๐๙ ดีเยี่ยม 

        ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย 

๙๖.๙๘ ดีเยี่ยม 

        ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 

๙๓.๑๗ ดีเยี่ยม 

       ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ๙๒.๑๐ ดีเยี่ยม 
       ๕)  นิสัยรักกำรอ่ำน ๗๑.๓๒ ดี 

สรุปผลกำรประเมิน ดี 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ร้อยละของนกัเรียน
ที่มีผลกำรประเมิน

ระดับดีขึ้นไป 

ระดับ
คุณภำพ 

ร่องรอย/หลักฐำน 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน - โครงกำรหนึ่งปี หนึ่งโครงงำน 
- โครงกำรงำนพัฒนำคุณภำพ 
แหล่งเรียนรู้ห้องสมดุโรงเรียน 
- โครงกำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู ้
ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
- โครงกำรห้องเรียนอัจฉริยะ 
- โครงกำรพัฒนำระบบเครือ 
ข่ำยภำยใน 
- โครงกำรงำนกิจกรรมนักเรียน 
- โครงกำรพัฒนำกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีน 
- โครงกำรค่ำยวิชำกำร 
- โครงกำรค่ำยพัฒนำศักยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ STEM ม.1 
- โครงกำรค่ำยรักกำรอ่ำน 
- โครงกำรกำรศึกษำเรียนรู้วิถีชีวิตทำง
ประวัติศำสตร ์
- โครงกำรค่ำยคนค้นดำวปีท่ี 2   
- โครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงดนตรี
สำกล 

 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  ดี 
   สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย   
โดยครมูีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็นไปตำมศักยภำพ  และเป็นไปตำมมำตรฐำน  ตัวชี้วัดของ
หลักสูตร  มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียนและธรรมชำติวิชำ  ด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ทั้งแบบเดี่ยว  แบบกลุ่ม  น ำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้   
แบบใช้กระบวนกำรคิด  กระบวนกำรใช้ปัญหำเป็นหลัก  รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน  เพื่อ 
ช่วยพัฒนำกระบวนกำรคิด  กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำทักษะกำรสืบค้นและกำรน ำเสนอให้กับ
ผู้เรียน  ในส่วนของกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีนั้นทำงโรงเรียนได้ขออนุมัติคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
เพ่ือน ำเงินรำยได้สถำนศึกษำมำพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Smart  Classroom  โดยกำรติดตั้งโทรทัศน์
ดิจิตอล  พร้อมกับระบบเครื่องเสียงเพื่อส่งเสริมให้คณะครูน ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
เพ่ือสร้ำงควำมสนใจให้กับผู้เรียน  ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  รวมทั้งในบำงหน่วย 
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กำรเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจบทเรียนได้ง่ำยขึ้น  นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังได้ก ำหนดให้ครูมีกำรเขียนแผน 
กำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน  ได้แก่  กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อ DLIT  กำรจัด 
กำรเรียนรู้โดยใช้ภำษำอังกฤษ EIS  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  กำรจัด 
กำรเรียนรู้โดยส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  รวมทั้งกำรรักสิ่งแวดล้อมผ่ำนโครงกำรสวนพฤษศำสตร์โรงเรียน  ซึ่งกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียนเหล่ำนี้มีส่วนหล่อหลวมนักเรียนให้มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิต  
และนอกจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว  ทำงโรงเรียนยังได้ก ำหนดให้นักเรียนทุกคนจัดท ำโครงงำน
ผ่ำนโครงกำร หนึ่งปี  หนึ่งโครงงำน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นกำรฝึกให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน 
กำรค้นคว้ำ  กำรคิดวิเครำะห์  กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน  รวมทั้งมีทักษะกำรน ำเสนอ  ทำงโรงเรียนยังมีกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้ภำยในที่เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เช่น  ห้องสมุด E – libraly  ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
ห้องแนะแนว  ที่มีให้บริกำรนักเรียนสำมำรถสืบค้นได้ด้วยตนเอง  และส่งเสริมให้มีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
ทั้งในท้องถิ่นและต่ำงท้องถิ่นอย่ำงหลำกหลำย   
  ในส่วนของกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยทั้งด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์  สังคม  รวมถึงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย  
ซึ่งกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนได้จัดนั้นเน้นให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  โดยท ำกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม  
จริยธรรม  ที่เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน  เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เติบโตอย่ำงสมบูรณ์  โดยกิจกรรมที่ทำงโรงเรียนจัดท ำ
ขึ้นเพ่ือพัฒนำผู้เรียนทำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดกิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน  วันละ 
๑ ระดับชั้นกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญต่ำงๆ ทั้งกำรจัดภำยในโรงเรียนและกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น 
กำรจัดกิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ  กำรร่วมขบวนแห่ของอ ำเภอศรีส ำโรงในงำนประเพณีลอยกระทง  เผำเทียน
เล่นไฟ  กำรร่วมกับเทศบำลศรีส ำโรง  แห่มังกรในงำนศำลเจ้ำ  กำรจัดค่ำยคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย  เป็นต้น  อีกทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในควำมถนัดและควำมต้องกำร
ของตนเอง  เพ่ือให้สำมำรถวำงแผนในกำรศึกษำต่อหรือกำรท ำงำนในอนำคต  นอกจำกนี้ทำงโรงเรียนยังได้ส่งเสริม
ให้มีกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  โดยจัดรำยวิชำท้องถิ่นอ ำเภอศรีส ำโรง  เพ่ือให้
นักเรียนรู้จักชุมชนของตนเอง  รวมทั้งมีกำรออกไปใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ผู้เรียนได้วำงแผนกำรท ำงำนพัฒนำ
ทักษะกำรคิด  ในด้ำนของสุขภำพอนำมัยทำงโรงเรียนได้จัดท ำกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยตอนเช้ำทุกวันพฤหัสบดี  
เพ่ือพัฒนำสุขภำพอนำมัยของนักเรียน  รวมทั้งยังจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ให้ครอบคลุมรอบด้ำน  เช่น  
โครงงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  กำรสวดมนต์นั่งสมำธิ  กำรออกก ำลังกำย  และกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
กำรท ำอำหำร  งำนศิลปะ  งำนประดิดประดอย  เป็นต้น   
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๒.  ผลกำรด ำเนินงำน 
  ในด้ำนผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน   
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  คิดค ำนวณและคิดวิเครำะห์  รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีได้ดี  รู้จัก
วำงแผน  สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตำมหลักประชำธิปไตย  กล้ำแสดงออกและแสดงควำมคิดเห็นหรือ
วิพำกษ์วิจำรณ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้จำกสื่อและเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้ง
สำมำรถวิเครำะห์  จ ำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี  ส ำคัญ  จ ำเป็นรวมทั้งรู้เท่ำทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่ำงๆ เลือกรับประทำนอำหำรที่สะอำดและมี
ประโยชน์  รักกำรออกก ำลังกำย  นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกำ
ของกลุ่ม  ของสถำนศึกษำ  ของสังคม  มีทัศนคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต  ทั้งนี้  มีผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์จำกกำร
ประเมินในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

 

ความสามารถในการอ่าน 
ระดับดีเยี่ยม ดี และพอใช้ 
 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๑ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๑ ๗๓.๒๐ ๑๖.๔๙ ๒.๔๗ 

ม.๒ ๕๗.๘๓ ๒๙.๐๐ ๐.๐๐ 

ม.๓ ๕๘.๕๖ ๑๖.๔๙ ๐.๐๐ 

ม.๔ ๖๔.๔๕ ๑๖.๐๖ ๐.๐๐ 

ม.๕ ๗๘.๕๕ ๘.๗๙ ๐.๐๐ 

ม.๖ ๖๙.๙๕ ๘.๗๔ ๐.๐๐ 

เฉลี่ยรวม ๖๗.๐๙ ๑๕.๙๓ ๐.๔๑ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
ความสามารถในการสื่อสาร 
คิดค านวณและคิดวิเคราะห์ 
ระดับ ดีเยี่ยม ดี และพอใช้ 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณและ 
คิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๑ จ าแนกตาม 
ระดับคุณภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับชั้น ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๑ ๓๘.๕๘ ๔๑.๗๒ ๑๙.๒๔ 

ม.๒ ๔๑.๓๒ ๔๙.๓๐ ๗.๗๗ 

ม.๓ ๕๙.๓๖ ๓๒.๘๒ ๔.๘๙ 

ม.๔ ๕๕.๓๔ ๓๗.๔๑ ๕.๘๘ 

ม.๕ ๖๖.๕๘ ๒๖.๗๐ ๖.๓๕ 

ม.๖ ๕๔.๗๗ ๓๘.๖๙ ๕.๔๒ 

เฉลี่ยรวม ๕๒.๖๖ ๓๗.๗๗ ๘.๒๖ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
ความสามารถในการเทคโนโลยี 
ระดับ  ดีเยี่ยม ดี และพอใช้ 
 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 25๖๑ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ระดับคุณภำพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

ม.๑ ๖๘.๔๗ ๒๑.๐๑ ๑๐.๕๑ 

ม.๒ ๒๗.๕๙ ๖๗.๐๕ ๕.๓๖ 

ม.๓ ๘๖.๖๗ ๘.๖๓ ๔.๗๐ 

ม.๔ ๕๐.๗๕ ๔๒.๒๑ ๗.๐๔ 

ม.๕ ๗๗.๗๘ ๒๑.๑๖ ๑.๐๕ 

ม.๖ ๖๔.๐๔ ๓๒.๕๑ ๓.๔๕ 

เฉลี่ยรวม ๗๒.๘๔ ๒๓.๙๘ ๑.๘๐ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

                                           
ผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ๖ ปีการศึกษา 25๖๑ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ 

ม.๑ ๖๘.๒๒ ๒๖.๔๗ ๔.๖๒ 

ม.๒ ๖๙.๓๒ ๒๕.๑๑ ๔.๒๗ 

ม.๓ ๖๙.๖๔ ๒๓.๒๕ ๓.๘๔ 

ม.๔ ๗๓.๕๓ ๒๑.๔๑ ๔.๐๑ 

ม.๕ ๘๐.๖๕ ๑๖.๐๔ ๒.๒๔ 

ม.๖ ๗๕.๙๑ ๒๐.๙๖ ๑.๗๕ 

เฉลี่ยรวม ๗๒.๘๘ ๒๒.๒๑ ๓.๔๖ 
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              ประเด็น ผลการประเมิน 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติของนักเรียน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ม.๑ ๗๔.๕๙ ๒๑.๓๑ ๔.๑๐ 

ม.๒ ๗๗.๒๖ ๒๐.๙๔ ๑.๘๑ 

ม.๓ ๘๖.๒๓ ๙.๗๒ ๔.๐๕ 

ม.๔ ๙๐.๐๕ ๘.๑๔ ๑.๘๑ 

ม.๕ ๙๐.๘๖ ๖.๐๙ ๓.๐๕ 

ม.๖ ๙๑.๑๖ ๘.๒๙ ๐.๕๕ 

เฉลี่ยรวม ๘๕.๐๓ ๑๒.๔๑ ๒.๕๖ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ของนักเรียน                                                    

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ 

ม.๑ ๘๑.๕๖ ๑๖.๓๙ ๒.๐๕ 

ม.๒ ๘๓.๓๙ ๑๑.๑๙ ๕.๔๒ 

ม.๓ ๘๙.๔๗ ๘.๑๐ ๒.๔๓ 

ม.๔ ๘๓.๗๑ ๑๑.๗๖ ๔.๕๒ 

ม.๕ ๙๑.๓๗ ๖.๖๐ ๒.๐๓ 

ม.๖ ๙๕.๕๘ ๒.๗๖ ๑.๖๖ 

เฉลี่ยรวม ๘๗.๕๑ ๙.๔๗ ๓.๐๒ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นสุขภาวะทางจิต 
ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรม
ต่อสังคมของนักเรียน                   

ร้อยละของผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของระดับคุณภำพ 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ 

ม.๑ ๗๖.๖๔ ๑๖.๓๙ ๖.๙๗ 

ม.๒ ๗๓.๖๕ ๑๕.๕๒ ๑๐.๘๓ 

ม.๓ ๘๔.๒๑ ๑๐.๕๓ ๕.๒๖ 

ม.๔ ๘๔.๖๒ ๘.๖๐ ๖.๗๙ 

ม.๕ ๘๕.๒๘ ๙.๑๔ ๕.๕๘ 

ม.๖ ๘๕.๖๔ ๘.๘๔ ๕.๕๒ 

เฉลี่ยรวม ๘๑.๖๗ ๑๑.๕๐ ๖.๘๓ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม             

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ร้อยละ 

ม.๑ ๙๗.๑๓ 

ม.๒ ๙๔.๕๘ 

ม.๓ ๙๔.๗๔ 

ม.๔ ๙๗.๗๔ 

ม.๕ ๙๖.๙๕ 

ม.๖ ๙๖.๑๓ 

รวม ๙๖.๑๒ 
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2. จุดเด่น 
นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน  การคิดวิเคราะห์  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  สามารถน าเสนอ 

ผลการศึกษาค้นคว้าของตนเองอย่างเป็นระบบ อันเนื่องมาจากการที่โรงเรียนก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็น 
“หนึ่งปี  หนึ่งโครงงาน”  โดยการก าหนดให้นักเรียนทุกคนมีการท าโครงงานตามความสนใจอย่างน้อยคนละ ๑ 
โครงงานต่อปี  ซึ่งส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงขั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๓ วิชา  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์    ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๔ วชิา  ได้แก่ 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ   
   ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  นักเรียนมีเหตุ  มีผล  ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกาย  น้ าหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ช่วยบิดามารดาและผู้ปกครอง
ท างานบ้าน  รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  ชุมชนและสังคม 

3. จุดควรพัฒนา 
ถึงแม้ว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีต่อตนเองและสังคม   

แต่ยังพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ยังคงต้องติดตามแก้ไขและพัฒนาปลูกฝังต่อไป  ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงพบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งพบว่ามีผู้เรียนบางส่วนที่เรียนโดยขาดจุดมุ่งหมายในชีวิต  ส่งผลให้
นักเรียนกลุ่มนั้นยังไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนเท่าที่ควร  และที่น่าจะเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้เรียนบางส่วน
ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไป  ท าให้ขาดความสนใจในการเรียน  อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันท าให้นักเรียน
ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและคนรอบข้าง  รวมทัง้ผู้เรียนบางส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและขาดจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ผลกำรประเมิน ร่องรอย/หลักฐำน 
  ๒.๑  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำ 
         ก ำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ - โครงกำรพัฒนำงำนบุคคล 
- โครงกำรพัฒนำงำนแผนงำน 
- โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ 
- โครงกำรงำนอำคำรสถำนที่ 
- โครงกำรจัดตกแต่งภูมิทัศน์ 
- โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรเรียน 
- โครงกำรพัฒนำตำมหลักสูตรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 
- บันทึกกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
- บันทึกกำรประชุมครูและบุคลำกร 
- โครงกำรนิเทศภำยใน 

  ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

  ๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน 
         รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก 
         กลุ่มเป้ำหมำย 

ดีเลิศ 

  ๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ 
         ทำงวิชำชีพ 

ดีเลิศ 

  ๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือ 
         ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ดีเลิศ 

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
         กำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมิน ดีเลิศ 

 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการคณะครูท าการศึกษาข้อมูล  สารสนเทศจากการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติ
การประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยทาง
โรงเรียนได้ก าหนดการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นปีการศึกษา  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม
ความเหมาะสม  รวมทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
   ในด้านการบริหารจัดการนั้น  โรงเรียนได้จัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนออกเป็น ๖ ฝ่าย  ได้แก่  
ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายอ านวยการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนและ
ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์  ซึ่งมีการมอบหมายรองผู้อ านวยการดูแล  และมีหัวหน้าฝ่ายงานทั้ง ๖ งาน  
โดยทางโรงเรียนเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ของผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ  ได้แก่  นักเรียน  
ผู้ปกครอง  ครูและสังคม  โดยจัดให้มีกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  เพื่อให้ผู้ปกครอง
สะท้อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของทำงโรงเรียน  รวมทั้งน ำเสนอแนวทำงจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียน  ส่วน
นักเรียนให้มีกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนและสำมำรถน ำเสนอแนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
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ผ่ำนสภำนักเรียนมำยังคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  จัดประชุมระดมความคิดเห็นทั้งจากคณะครูและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยจัดให้มีการประชุมคณะครูอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน  และสรุปผล
การด าเนินงาน  เพ่ือช่วยกันก าหนดวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียน   
  การพัฒนาบุคลากรทาง  โรงเรียนมีการส่งเสริม  สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
ทั้งจากการอบรม  สัมมนา ศึกษาต่อ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้
จัดให้มีการศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง  โดยจะศึกษาดูงานในหัวข้อที่จะพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษานั้นๆ  
จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  โดยคณะกรรมการนิเทศภายใน  เมื่อท า
การนิเทศการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นคณะกรรมการนิเทศจะมีการสะท้อนผลการนิเทศให้ผู้เข้ารับการนิเทศ
รับทราบทันที  ซึ่งจะช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างแท้จริง 
 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนั้นทางโรงเรียนได้ท าการปรับปรุงอาคาร
สถานที่  ห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 
 และนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้มีการน าระบบ PS School มาใช้ในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ซึ่งจะเป็นระบบการเช็คชื่อนักเรียนมาโรงเรียน  การเข้าแถวเคารพธงชาติ  การตัดคะแนนความประพฤติ  
ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นช่องทางติดต่อระหว่างโรงเรียน  ครูที่ปรึกษา  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  โดย
ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอฟพลิเคชั่น  แล้วเข้าไปดูรายละเอียดการมาเรียนของนักเรียนได้ตลอดเวลา   
ผลการพัฒนา 

๒.๑  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ 
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
   ๒.๒  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน  ทันสมัย  น าไปประยุกต์ใช้ได้  ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ 

 ๒.๓  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายปฏิรูปการศึกษา  โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาและรับผิดชอบ 

 ๒.๔  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และรับทราบ  รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 ๒.๕  สถานศึกษามีการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสม  เป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ๒.๖  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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  ๒.๗  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่า  ผู้ปกรองนักเรียน
และเครือข่ายอุปถัมภ์  ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  รวมทั้งมีความพร้อมในด้านสื่อ
และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษา 
   ๒.๘  สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา  โดยการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งในสถานศึกษายังมีการจัดอบรม  ประชุมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรเป็นประจ า  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ ขยายผลการอบรม  ประชุม  
สัมมนาให้บุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษารับทราบ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

 

ร้อยละของจ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ
ว่างแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 
 

 

จ านวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

ผลการจัดหาทรัพยากร/วิธีการ 
      โรงเรียนได้ระดมทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ  เช่นการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง
นักเรียน  สมาคมศิษย์เก่า  หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในการพัฒนา
โรงเรียน  รวมทั้งมีการระดมบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 

 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
           3. จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ  แบบมีส่วนร่วม  มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงาน
ที่ชัดเจน  เป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกภาระงาน  มีการจัดปฏิทินปฏิบัติงานและด าเนินงานตามที่ก าหนด  โดยทาง
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมองและ 
การประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  
ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  

4. จุดควรพัฒนา 
๑.  เครือข่ายผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่อนข้างน้อย  ดังนั้นควรมี 

การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 

๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง   
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓.  ควรมีการประเมินผลการจัดกรศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ผลกำร
ประเมิน 

ร่องรอย/หลักฐำน 

    ๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง   
           และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี -โครงกำรนิเทศภำยใน 
-โครงกำรพัฒนำงำนวัดผลและ
ประเมินผลกำรเรียน 
-โครงกำรพัฒนำงำนทะเบียน 
-โครงกำรพัฒนำข้อมูลระบบ
สำรสนเทศ 
-โครงกำรห้องเรียนอัจฉริยะ 
-โครงกำรค่ำยวิชำกำร 
-โครงกำรกลุ่มสำระ ๘ กลุ่มสำระ 

    ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ 
           ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

    ๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ      
           และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

ดีเลิศ 

    ๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ 
           พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมิน ดีเลิศ 

 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/ 

กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  ทุกสิ้นปีการศึกษา  งานหลักสูตรมีจัดประชุมเพ่ือให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ทบทวนการใช้หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให้เป็นหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล  รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายการศึกษาชาติ  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่  การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS  การจัดการเรียน 
การสอน IS  การน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT  ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  โดยการปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  จัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูได้เข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
โดยลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น การจัด 
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูได้มอบหมายภาระงาน  ชิ้นงานให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้
ทางโรงเรียนยังได้พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้ครูมีการใช้สื่อ
การเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่องและได้รับการตรวจให้ค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
   ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ทางโรงเรียนได้ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผล 
อย่างหลากหลาย  ทั้งการประเมินจากแบบทดสอบ  การสังเกต  การจัดท าชิ้นงานส าคัญ  ให้ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญ  โดยในส่วนของแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน
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และปลายภาคเรียนนั้น  ทางโรงเรียนได้ก าหนดให้ครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน  ตัวชี้วัดหรือ
ผลการเรียนรู้  โดยอิงแบบทดสอบ O-Net,  PISA  และผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล  และผู้อ านวยการโรงเรียน  รวมทั้งมีการจัดสอบวัดและประเมินผลตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  มีการแจ้งผลการสอบผ่านระบบ SGS  เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียนทราบ
คะแนนเกบ็เป็นระยะ  ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้ผลคะแนนของตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 

2. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือพัฒนาให้ครูมีความสามารถในการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    และนักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

3. จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ  มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  มีความรักในองค์กร มี 

ความเสียสละ และมีการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผ่านกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  การปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งสถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอน
ตรงตามวิชาเอกและความถนัด  มีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  อีกทั้งสถานศึกษายังมีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดอบรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค  วิธีการสอน  รวมทั้ง 
การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
           4. จุดควรพัฒนา 

  ถึงแม้จะมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระยะ  แต่พบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่ยังขาด 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  และไม่ติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน  
ส่งผลให้มีนักเรียนบางส่วนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  และส่งผลให้เมื่อถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  นักเรียนกลุ่มดังกล่าวไม่จบการศึกษาตามหลักสูตรพร้อมรุ่น  มีจ านวนพอสมควร  ซึ่งควร 
มีการพัฒนาและแก้ปัญหาดังกล่าวนี้  นอกจากนี้เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในช่วงที่มีครูเกษียณเป็นจ านวนมาก  ส่งผลให้
โรงเรียนมีจ านวนครูผู้ช่วยหลายท่านซึ่งบางท่านยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ดังนั้น  จึงควรมีพ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ดูแลครูผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อีกทั้ง  
คุณครูที่มีความรู้ความสามารถของโรงเรียนหลายๆ ท่านถูกดึงไปช่วยงานโดยหน่วยงานภายนอก  ส่งผลให้นักเรียน
ขาดโอกาสในการศึกษา   
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

   ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ๔ ดีเลิศ 
  จำกผลกำรด ำเนินงำน  โครงกำร  และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประสบผลส ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน  จำกผลกำรประเมินสรุปว่ำได้ระดับดีเลิศ  ทั้งนี้เพรำะ
มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน  อยู่ในระดับดี  มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ  อยู่ใน
ระดับดีเลิศ  และมำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  อยู่ในระดับดีเลิศ 
  ทั้งนี้  ในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ด ำเนินงำนโดยกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ  ประจ ำปี  ๒๕๖๐  มำวิเครำะห์เพื่อจัดท ำโครงกำร  แผนงำนมำด ำเนินกำรให้สอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  โดยใช้วงจรคุณภำพ  PDCA  เพ่ือหำแนวทำงในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำท้ังด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ  และด้ำนกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  แบบมีส่วนร่วมของนักเรียน  ครู  กรรมกำรสถำนศึกษำ  ผู้ปกครอง  องค์กร
ชุมชน  มีกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมตำมนโยบำยและควำมต้องกำรแก้ปัญหำของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  ๒๕๖๑  และแผนยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ  และแนวทำงกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพภำยใน  จำกนั้นโรงเรียนด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  และแผนยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ  ที่ก ำหนดขึ้น  รวมทั้งสถำนศึกษำได้มีกำร
จัดกิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยที่เป็นไปตำมปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำตำมสภำพของผู้เรียน  
สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพของชุมชนท้องถิ่น  จนมีผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม  ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนส่งผลให้  โรงเรียนมีผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติเฉลี่ย
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  นอกจำกนีผู้้เรียนยังได้รับรำงวัลในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันด้ำนวิชำกำร  
วิชำชีพ  กีฬำและกรีฑำ  ในทุกระดับ  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน  กำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ  ควำมสำมำรถในกำรคิดค ำนวณ  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ดี  และมีควำม
ประพฤติด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยมและคุณลักษณะตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดปรำกฏอย่ำงชัดเจน   
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ส่วนที่ 3  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 

             ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของสถานศึกษา 
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนา
ของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 
สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภำพของผู้เรียน   
        นักเรียนมีความสามารถในการวางแผน  การคิด
วิเคราะห์  การท างานร่วมกับผู้อื่น  สามารถน าเสนอ 
ผลการศึกษาค้นคว้าของตนเองอย่างเป็นระบบ อันเนื่องมาจาก
การที่โรงเรียนก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็น “หนึ่งปี   
หนึ่งโครงงาน”  โดยการก าหนดให้นักเรียนทุกคนมีการท า
โครงงานตามความสนใจอย่างน้อยคนละ ๑ โครงงานต่อปี   
ซึ่งส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงขั้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๓ วิชา  ได้แก่  
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    ส่วนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๔ 
วิชา  ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาและ
ภาษาอังกฤษ   
   ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม
และจิตส านึกที่ดีต่อสังคม  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  
นักเรียนมีเหตุ  มีผล  ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนและมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพส่งผลให้ร่างกาย
แข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกาย  น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
ช่วยบิดามารดาและผู้ปกครองท างานบ้าน  รวมทั้งมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมของโรงเรียน  ชุมชนและสังคม 
 

 
      ถึงแม้ว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี
ต่อตนเองและสังคม  แต่ยังพบว่ามีนักเรียน
บางส่วนที่ยังคงต้องติดตามแก้ไขและพัฒนา
ปลูกฝังต่อไป  ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ยังคงพบว่ามีนักเรียน
บางส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งพบว่ามีผู้เรียน
บางส่วนที่เรียนโดยขาดจุดมุ่งหมายในชีวิต  
ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนั้นยังไม่ให้ความส าคัญ
กับการเรียนเท่าที่ควร  และที่น่าจะเป็น
ปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือผู้เรียนบางส่วนให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยีจนเกินไป  ท าให้
ขาดความสนใจในการเรียน  อีกท้ังสภาพ
สังคมในปัจจุบันท าให้นักเรียนขาดปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนและคนรอบข้าง  รวมทั้งผู้เรียน
บางส่วนยังละเลยต่อระเบียบวินัยและ 
ขาดจิตสาธารณะ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
        โรงเรียนมีกำรบริหำรและจัดกำรอย่ำงเปน็ระบบ   
แบบมีส่วนร่วม  มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน  
เป็นรูปธรรมครอบคลุมทุกภำระงำน  มีกำรจัดปฏิทนิปฏิบตัิงำน
และด ำเนนิงำนตำมที่ก ำหนด  โดยทำงโรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำร
ประชุมที่หลำกหลำยวิธี เช่น  กำรประชุมแบบมสี่วนร่วม  กำร
ประชุมระดมสมองและกำรประชุมกลุ่ม  เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
ในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พนัธกิจ  เป้ำหมำยทีช่ัดเจน  มีกำรปรับ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี  
ที่สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศกึษำ  สภำพปัญหำ  ควำมต้องกำร
พัฒนำ  และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้
ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศกึษำ  
ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ  มีกำรด ำเนินกำร
นิเทศ  ก ำกับ  ติดตำม  ประเมนิผล  กำรด ำเนินงำนและจดัท ำ
รำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  

 
๑. เครือข่ำยผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำค่อนข้ำงน้อย  ดังนั้นควรม ี
กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยผู้ปกครอง 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำและเปิดโอกำสให้ผูป้กครองมีส่วน
ร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำ 
๒. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้ 
มีควำมเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผล 
กำรจัดกำรศึกษำ  และกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ 
๓. ควรมีกำรประเมินผลกำรจัดกรศึกษำ 
จำกผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอยำ่งเปน็รูปธรรม 
 

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ครมูีควำมตั้งใจ  มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอนอยำ่งเต็มก ำลงั
ควำมสำมำรถ  มีควำมรักในองค์กร มีควำมเสียสละ และมีกำรจัด
กิจกรรมกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ผ่ำนกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด  กำรปฏิบัติจริง  มกีำร
ใช้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย  ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้
จำกสื่อและเทคโนโลยดี้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  อีกทั้งสถำนศึกษำ
มีครูครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และสอนตรงตำมวิชำเอกและ
ควำมถนัด  มีจ ำนวนเพียงพอตอ่กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  อีกทั้ง
สถำนศึกษำยังมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง  โดยกำรจัดอบรม  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิค  วธิีกำร
สอน  รวมทั้งกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนนุให้ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตนเองจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
 
 

 
     นักเรียนบำงส่วนท่ียังขำดควำมรับผดิชอบต่อ
หน้ำท่ีของตนเอง  มีผลกำรเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมิน  และไมต่ิดต่อขอแก้ไขผลกำรเรยีน  
ส่งผลใหม้ีนักเรยีนบำงส่วนท่ีมผีลกำรเรยีนไมผ่่ำน
เกณฑ์  และส่งผลให้เมื่อถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  นักเรียนกลุม่
ดังกล่ำวไมจ่บกำรศึกษำตำมหลักสูตรพร้อมรุ่น  
 มีจ ำนวนพอสมควร  ซึ่งควรมีกำรพัฒนำและ
แก้ปัญหำดังกลำ่วนี้  นอกจำกนี้เนื่องจำกโรงเรียน
อยู่ในช่วงที่มีครูเกษียณเป็นจ ำนวนมำก  ส่งผลให้
โรงเรียนมีจ ำนวนครูผู้ช่วยหลำยทำ่นซึ่งบำงท่ำนยัง
ขำดประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  ดังนั้น  จึงควรมีพี่เลี้ยงท ำหน้ำท่ี
ดูแลครูผู้ช่วยในกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  อีกท้ัง  คุณครทูี่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถของโรงเรียนหลำยๆ ท่ำนถูกดึงไป
ช่วยงำนโดยหน่วยงำนภำยนอก  ส่งผลให้นักเรียน
ขำดโอกำสในกำรศึกษำ   
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แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

จำกผลกำรปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐  โรงเรียนได้วำงแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เพ่ือให้บรรลุตำม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำประสงค์  ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์
ตำมท่ีก ำหนดไว้  คือ  ปรับสภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ  และหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและสร้ำงควำม
ตระหนักในชุมชน  เน้นควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ  เน้นกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุขภำยใต้สภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดี  ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรศึกษำ  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ ำวันได้  ชุมชน  มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผู้เรียน  
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญำ  มีควำมสุข  และมีควำมเป็นไทย  มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อ  และประกอบอำชีพ   
 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  สรุปกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในอนำคต  ดังนี้  

๑.  เน้นให้บุคลำกรร่วมคิด  ร่วมท ำ  ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน   
๒.  จัดให้มีกำรประเมิน/ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน  บันทึกข้อมูลผล/กำรปฏิบัติงำน  และมีกำรน ำผลกำร

ประเมินมำใช้ตัดสินใจ  ปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๓.  จัดส่งครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ให้ได้รับกำรอบรม/พัฒนำ  แล้วกลับมำขยำยผลกำรอบรมพัฒนำให้
ครูในโรงเรียนได้รับทรำบและปฏิบัติไปในทำงเดียวกัน 
 ๔.  ให้ครูใช้สื่อในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้หลำกหลำย  จัดสอนซ่อมเสริมอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง  เช่น  พี่ช่วยน้อง  
เพ่ือนช่วยเพื่อน   
 ๕.  ให้ครูจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำหำควำมรู้  แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้   
ทั้งภำยในและภำยนอกให้มำกข้ึน 

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ  
 ๑.  กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีควำมขำดแคลนทุนทรัพย์   เนื่องจำกเศรษฐกิจของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร  มีรำยได้ไม่แน่นอนประกอบกับรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรในปีนี้
ค่อนข้ำงต่ ำ  ส่งผลให้ผู้ปกครองหลำยท่ำนได้รับควำมเดือดร้อน 

๒.  งบประมำณเพ่ือซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ เช่น อำคำร ๑ และอำคำร ๒  ซึ่งเป็นอำคำรห้องปฏิบัติกำรทำง
ภำษำ  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์  
 ๓.  วัสด ุ อุปกรณ์  ในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์  และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ๔.  กำรจัดอบรม  เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นภำษำอังกฤษ 

๕.  งบประมาณในการวางแผนระบบการจัดการน้ า  
 
 
 
 



- ๔๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4  
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 
 
 



- ๔๔ - 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลงานดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๕ - 
 

 
ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถำนศึกษำ โรงเรียนสีขำว - สพม.๓๘ 

รำงวัลชนะเลิศ  โครงกำรสวดมนต์
ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร  จังหวัดสุโขทัย 

- คณะสงฆ์  ประจ ำจังหวัดสุโขทัย 

รำงวัลชนะเลิศ  กำรประกวดแข่งขัน
สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย  
ท ำนองสรภัญญะ 

- ส ำนักงำนวัฒนธรรม  จังหวดั
สุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๖ - 
 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ครู 

๑. นำยสมบัติ  ประจุ 
 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมสวน
ถำดแบบชื้น  ระดับ ม.ต้น  รำงวัลเหรียญ
ทอง  ระดับประเทศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมสวน
แก้ว  ระดับ ม.ปลำย  รำงวัลเหรียญทอง  
ระดับประเทศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ประดิษฐ์กระทงประดับธูปเทียนแพ  ระดับ 
ม.ต้น  รำงวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญระดับ ม.ปลำย  
รำงวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดพำนพุ่มสักกำระ วันมำฆบูชำ  
รำงวัลชนะเลิศ   

 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส ำนักงำนวัฒนธรรม จังหวัด
พิษณุโลก 

๒. นำงมำรศรี  ลิ้นจี ่ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
คัดลำยมือระดับ ม.ปลำย  รำงวลัเหรียญทอง  
ระดับประเทศ 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

๓. นำงกัณฐล์ดำ  แสงศิลป ์ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันย่อควำม ระดับ ม.ตน้ รำงวัล 
เหรียญทอง   
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรท่องอำขนำน  ท ำนองเสนำะ ม.ตน้ 
รำงวัลเหรียญทอง   
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรท่องอำขนำน  ท ำนองเสนำะ  
ม.ปลำย   รำงวัลเหรียญทอง   

- สพม.38 

 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๔. นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร

แข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ปลำย  
รำงวัลเหรียญทอง   
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ต้น  
รำงวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

- สพม.๓๘ 

๕. นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม(กำรเขียน
เรียงควำม)  ระดับ ม.ต้น  รำงวัลเหรียญ
ทองแดง 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม (กำรเขียน
เรียงควำม)  ระดับ ม.ปลำย  รำงวัลเหรียญ
ทองแดง 

- สพม.๓๘ 

๖. นำงบังอร  อ่วมแก้ว - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันกวีเยำวชน คนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภำพระดับ ม.ต้น  รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันกวีเยำวชน คนรุ่นใหม่  กำพย์
ยำนี 11  ระดับ ม.ปลำย  รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

๗. นำงสุภัทรำ  พุทธกรณ์ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ระดับ ม.ปลำย  
รำงวัลเหรียญเงิน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ระดับ ม.ปลำย  
รำงวัลเหรียญเงิน 

- สพม.๓๘ 

 



- ๔๘ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
๘. นำงสำววิมลรัตน์  บุญคง - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร

แข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น  รำงวัลเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลำย  รำงวัล
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

๙. นำงชุติมำ  สวนปลิก - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ระดับ 
ม.ต้น  รำงวัลเหรียญทองแดง  รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

- สพม.๓๘ 

๑๐. นำงสำวนฤมล  สุดเงิน - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.ต้น  รำงวัลเหรียญ
เงิน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ระดับ 
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทองแดง   

- สพม.๓๘ 

๑๑.  นำงสำวเนำวรัตน์  โต๊ะ
เครื่อง 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรซู
โดก ุระดับ ม.ต้น  รำงวัลเหรียญเงิน 

- สพม.๓๘ 

๑๒. นำงสำวพรวนทอง   

ลำดปะละ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนคณิตศำสตร์  ประเภทบูรณ
กำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดบั ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง   

- สพม.๓๘ 

๑๓.  นำงสำวบุษรำภรณ์   

 โพธิ์ทอง 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น  รำงวัลเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลำย  รำงวัล
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 



- ๔๙ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

         นำงสำวบุษรำภรณ์   
         โพธิ์ทอง 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร 
ซูโดก ุระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญเงิน 

- สพม.๓๘ 

๑๔. นำยไตรรงค์  กล่ ำบุตร - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ ระดับ  
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญเงิน 

- สพม.๓๘ 

๑๕. นำงฐิติพร  เทียนศรี - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลำย รำงวัล
เหรียญทองแดง  ระดับประเทศ 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

๑๖. นำยมนตรี  ขอบุญ - รำงวัลครูดีศรีส ำโรง - สมำคมครูและผู้บริหำร
อ ำเภอศรีส ำโรง 

๑๗. นำงสำวสุธำทิพย์  พูลเลิศ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมสวน
แก้ว  ระดับ ม.ปลำย  รำงวัลเหรียญทอง  
ระดบัประเทศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนคณิตศำสตร์  ประเภทบูรณ
กำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง   

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
- สพม.๓๘ 

๑๘. นำงสำวฐิตินำฏ  ปันโงน - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญเงิน  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  

- สพม.๓๘ 

๑๙. นำงสำวเรวดี  เพ็ญศรี - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ปลำย รำงวัล
เหรียญเงิน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
- สพม.๓๘ 
 

๒๐. นำยวันโชค  ขวัญเมือง - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ปลำย รำงวัล
เหรียญเงิน 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

 
 



- ๕๐ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นำยวันโชค  ขวัญเมือง - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 
 

๒๑. นำงเดือนงำม ศุภพงศกร - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์  ประเภท
ทดลอง ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง   

- สพม.๓๘ 

๒๒. นำงวรวรรณ  พิมพ์แสง - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แสดงทำงวิทยำศำสตร์  ประเภททดลอง 
ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง   
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ประดษิฐ์บำยศรีสู่ขวัญระดับ ม.ปลำย  
รำงวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ 

- สพม.๓๘ 
 
 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

๒๓. นำงรัตนกำนต์  ศรีสุขศิริ

พันธ์ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์  ประเภท
ทดลอง ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง   

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

๒๔. นำงรุจิรำ  คลังคง - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทองแดง   

- สพม.๓๘ 

๒๕. นำงรมณีย์  สร้อยสน - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  
ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทองแดง   

- สพม.๓๘ 

๒๖. นำงรวีวรรณ  สุขรอด - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ปลำย รำงวัล
เหรียญเงิน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
- สพม.๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 



- ๕๑ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๒๗. นำงสุพิชฌำย์   

นวรัตนำรมย์ 

- ผู้ยิงปืนได้คะแนนสูงสุดในกำรฝึกทบทวนผู้
ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร  ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันคีตมวยไทย  ระดับ ม.ปลำย รำงวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ 
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะด้ำนกีฬำ(มวยสำกลสมัครเล่น)  
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะด้ำนกีฬำ(มวย)  ระดับ ม.ต้น 
รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์  ประเภท
ทดลอง ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันรำงวัล
นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รำงวัลเหรียญ
ทองแดง 

- นฝ.นศท.มทบ.๓๙ 
 
 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
- สพม.๓๘ 
 
 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
 

๒๘. นำงสำวจันท์ปภำ  เพ่ิมพูน - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แสดงทำงวิทยำศำสตร์  ประเภททดลอง 
ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง   
- ครผูู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์  ประเภท
ทดลอง ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง 

- สพม.๓๘ 

๒๙. นำงสำวไพลิน  นวลหงษ์ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์  ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง   
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์  ประเภท
ทดลอง ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง 

- สพม.๓๘ 

 
 



- ๕๒ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๓๐. นำงสำวนภำศรี  สงสัย - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  
ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทองแดง   
- ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันวำดภำพจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์  
ระดับ ม.ต้น  งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ   
- ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันตอบปัญหำคณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์  ระดับ ม.ต้น  งำนสัปดำห์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ   

- สพม.๓๘ 
 
 
- ม.นเรศวร 
 
 
 
- ม.รำชภัฏพิบูลสงครำม  

๓๑. นำงสำววันเพ็ญ  เพ็ชรมี - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทสำมมิติ 
(3D) ปล่อยอิสระ  ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญทอง 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน
ปล่อยอิสระ ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แสดงทำงวิทยำศำสตร์  ประเภททดลอง 
ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง   

- สพม.๓๘ 
 

๓๒. นำยเชษฐำ  เพชรคง - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดมำรยำทไทย ระดับ ม.ปลำย รำงวัล
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 
 

 
 



- ๕๓ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๓๓. นำงสำวสำยบัว  มูลทำ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

๓๔. นำงสำวสโรชินทร์   

ประสมศรี 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันภำพยนต์สั้น ม.ปลำย เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

๓๕. นำงอรุญ ปวีร์  สิทธิปกร - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดมำรยำทไทย ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดมำรยำทไทย ระดับ ม.ปลำย รำงวัล
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

- สพม.๓๘ 
 

๓๖. นำยเชษฐำ  กันนำ -  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมกิจกรรมกำร
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  
ท ำนองสรภัญญะ 

- ส ำนักงำนวัฒนธรรม จังหวัด
สุโขทัย 

๓๗. นำงสำวสุพรรษำ  แจ้งแก้ว - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันภำพยนต์สั้น ม.ปลำย เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันร้องเพลงคุณธรรม  ระดับ ม.ต้น
เหรียญทอง   

- สพม.๓๘ 

๓๘. นำงสำวสุพัตตรำ  หลักค ำ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันเล่ำนิทำนคุณธรรม ระดับ ม.ปลำย 
เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันร้องเพลงคุณธรรม  ระดับ ม.ต้น
เหรียญทอง   

- สพม.๓๘ 

๓๙. นำยบุญฤทธิ์  อยู่คร - ครูผู้ฝึกสอนฟุตบอลรุ่นอำยุ ๑๖ ปี และ 
๑๘ ปี ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กำรแข่งขันฟุตบอลไพรมิสเตอร์คัพรอบ
คัดเลือกตัวแทน จังหวัดสุโขทัย 

- ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำ  
จังหวัดสุโขทัย 

 



- ๕๔ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๔๐. นำยชวลิต  ร ำขวัญ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันคีตมวยไทย  ระดับ ม.ปลำย รำงวัล
เหรียญทอง ชนะเลิศ 
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะด้ำนกีฬำ(มวยสำกลสมัครเล่น)  
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะด้ำนกีฬำ(มวย)  ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

- ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
 

๔๐. นำงจิดำภำ  เข็มพล - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพระดับ ม.
ต้น  รำงวัลเหรียญทอง  
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันท ำอำหำรเพื่อสุขภำพ ระดับ ม.ต้น  
รำงวัลเหรียญทอง  
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันแปรรูปอำหำร ระดับ ม.ปลำย  รำงวัล
เหรียญทอง  
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพื่อสุขภำพระดับ ม.
ปลำย  รำงวัลเหรียญทอง  
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันท ำอำหำรน้ ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับ 
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  

- สพม.๓๘ 
 

๔๑. นำงนิตยำ  มั่งมี - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์  
รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงเกมคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

 



- ๕๕ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๔๒. นำงนิตยำ  มั่งมี - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงเกมคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น(2D 
Animation) รำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงสร้ำงกำร์ตูนเรื่องสั้น รำงวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

๔๓. นำยมำนพ  จันทร์หอม - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงเว็ปเพจ ประเภท Text 
Edition ระดับม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วย
ภำษำคอมพิวเตอร์  รำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.ต้น และ  
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์พ้ืนฐำน ระดับ ม.ต้น 
และ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับ ม.ต้น 
รำงวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

 
 



- ๕๖ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๔๔. นำงจินตนำ  อ่ิมพิทักษ์ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
จักสำน ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
จักสำน ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- รำงวัลครูดีศรีส ำโรง 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
- สมำคมครูและผู้บริหำร
อ ำเภอศรีส ำโรง 

๔๕. นำงสำวสุภำพร  ปัญญำ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญทองแดง   
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์  ระดับพ้ืนฐำน ระดับ  
ม.ต้น รำงวัลเหรียญทองแดง   

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

๔๖. นำยวัชรกฤษณ์  อินมี - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
จักสำน ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
จักสำน ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
 
 
 

๔๗. นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น(2D 
Animation) รำงวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนเรื่องสั้น รำงวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

- สพม.๓๘ 

 



- ๕๗ - 
 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๔๘. นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญเงิน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 

๔๙. นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับ ม.ต้น 
รำงวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนต์ ระดับ  
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงเว็ปเพจ ประเภท Web 
Edition ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ระดับ ม.ต้น 
รำงวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ตอบปัญหำคอมพิวเตอร์ (IT Genius) ใน
งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  
รองชนะเลิศอันดับ ๑  รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
และรำงวัลชมเชย   

- สพม.๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ม.รำชภัฏอุตรดิตถ์ 

๕๐. นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูล - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงเกมคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 



- ๕๘ - 
 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูล - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันกำรสร้ำงเกมคอมพิวเตอร์ ระดับ 
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์พ้ืนฐำน ระดับ ม.ต้น 
และ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

๕๑. นำงสำวณัฐสุดำ  ธรรมรำช - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
จักสำน ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
จักสำน ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
แกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม.ต้น รำงวัล
เหรียญทอง   

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
 
 
 

  ๕๒. นำงมัลลิกำ  อรัญศรี - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.
ต้น รำงวัลเหรียญทอง  รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 

๕๓. นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ชำย 
ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญเงิน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันร้องเพลงพระรำชนิพนธ์หญิง 
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  รำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

 
 
 
 



- ๕๙ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

๕๓. นำยธรรมรัตน์  เขำเหิน - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ชำย
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง  รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์  ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง   
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ระดับ  
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง   
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ระดบั ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สพม.๓๘ 

  ๕๔. นำยอเนก  อุ่นอุ้ย - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันสุโขทัยก็อตทำเล้น 2019  
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 

- จังหวัดสุโขทัย 

  ๕๕.  นำยอธิพันธ์  ชัยศร ี - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันตลก รำงวัลเหรียญทอง 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 
 
 
 
 



- ๖๐ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

  ๕๖. นำงสำวกฤษณ์พร  อุตมะ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ชำย 
ระดับ ม.ต้น รำงวัลเหรียญเงิน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันร้องเพลงพระรำชนิพนธ์หญิง 
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  รำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ชำย
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง  รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์  ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง   
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ระดับ  
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง   
- ครดูีศรีส ำโรง 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สพม.๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สมำคมครูและผู้บริหำร
อ ำเภอศรีส ำโรง 

 ๕๗. นำงสำววชัรียำ  จันทร์เกษร -  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะด้ำนกีฬำ(มวยสำกลสมัครเล่น)  
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะด้ำนกีฬำ(มวย)  ระดับ ม.ต้น 
รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขัน Multi-skill  competition 
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
 
- สพม.๓๘ 



- ๖๑ - 
 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

  ๕๘. นำงล ำจวน   
             สุขทรัพย์ทวีผล 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขัน Story telling ระดับ ม.ปลำย 
รำงวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม. ๓๘ 

  ๕๙. นำงสำวปภำณิน  
              ธรรมลังกำ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพภำษำจีน  ระดับชั้น 
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง   

- สพม. ๓๘ 

  ๖๐. นำงสำวพัทธนันท์  สวสัดี - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ประดิษฐ์บำยศรีสู่ขวัญระดับ ม.ปลำย  
รำงวัลเหรียญทอง  ระดับประเทศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 
(Crossword) ระดับ ม.ต้น รำงวัล 
เหรียญเงิน 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 
- สพม. ๓๘ 

  ๖๑. นำงสำวรัตมณี  อุ่มโอรำญ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันร้องเพลงสำกล ประเภทชำย
ระดับ ม.ต้นและม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขันร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง  

- สพม.๓๘ 

  ๖๒. นำงสำวสุภำวิณี  รอดฉ่ ำ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
กำรแข่งขัน Story telling ระดับ ม.ต้น 
รำงวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ทักษะภำษำอังกฤษออนไลน์ (SpeedX) 
รำงวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- สพม.๓๘ 
 
 
- ม.รำชภัฏก ำแพงเพชร 

  ๖๓. นำยฉลวย  ลิ้นจี ่ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรำงวัลชนะเลิศ
อันดับ ๑ กำรแข่งขันฟุตบอลประชำชนหญิง 
ระดับจังหวัดสุโขทัย 

-ส ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำ 
จังหวัดสุโขทัย 

 
 



- ๖๒ - 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

  ๖๔. นำงชุล ี ครุธแก้ว - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑  ระดับประเทศ /กำร
ประกวดโครงงำนสำรำนุกรมไทย ครั้งที่ ๒  
ภำค ๓๑๐-เอ ๒  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
-  ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะด้ำนกีฬำ(มวยสำกลสมัครเล่น)  
ระดับ ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
แข่งขันทักษะด้ำนกีฬำ(มวย)  ระดับ ม.ต้น 
รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

- สโมสรไลออนสำกล 
 
 
 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

  ๖๕. นำงสำวชไมพร  ศรศักดิ์ - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ระดับ ม.ต้น 
รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ระดับ  
ม.ปลำย รำงวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 
 

- สพม.๓๘ 

 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นักเรียน 
๑. เด็กชำยหงส์หิรัญ  อ่ ำเคลือบ 
๒. เด็กชำยวรภพ  ปั้นส ำล ี
๓. เด็กหญิงณัฏฐณิชำ   
    เมืองมำน้อย 
   

- รองชนะเลิศอันดบั ๑  ระดับประเทศ /กำร
ประกวดโครงงำนสำรำนุกรมไทย ครั้งที่ ๒ 
ภำค ๓๑๐-เอ ๒  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

๔. นำงสำวจริยำณี  นัตตำ 
๕. นำงสำวเกตุสุดำ  หลักแสง 
๖. นำยวีรภัทร  เผือกใต้ 

-รำงวัลเหรียญทองแดง  ระดับชำติ  นวัตกรรม
สิ่งประดษิฐ์อุปกรณ์ร้อยใบยำสบู 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

 
 



- ๖๓ - 
 

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตำก) 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งท่ี ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ    ณ โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ระหว่ำง วันที่ ๖ – ๗  เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ล ำดับ หมวดหมู ่ รำยกำร เหรียญ นักเรียน 

๑ ภำษำไทย กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย  
ม.๑ - ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงกัญญำรตัน ์ อินจันทร ์

๒ ภำษำไทย กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย  
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวจินตนำ  ศรีม่วง 

๓ ภำษำไทย กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.๑-ม.๓ ทองแดง เด็กหญิงสุชำดำ  ทองค ำ 

๔ ภำษำไทย กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.๔-ม.๖ เงิน นำงสำวเกตสุุดำ  ค ำแสง 

๕ ภำษำไทย กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ - เด็กหญิงธิดำรัตน ์ สุดพันธ์ุ 

๖ ภำษำไทย กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวอนรรฆพร  ณ น่ำน 

๗ ภำษำไทย กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม(กำรเขียน
เรียงควำม)  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงวันวิสำ  ศรีนุช 
  

๘ ภำษำไทย กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม(กำรเขียน
เรียงควำม)  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวจำฏุพัจน ์ เรืองบุตร 
  

๙ ภำษำไทย กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนอง
เสนำะ  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงศริดำ  สั่งสอน 
  

๑๐ ภำษำไทย กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนอง
เสนำะ  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวกนกวรรณ  แสงทอง 
  

๑๑ ภำษำไทย กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ กำพย์
ยำนี ๑๑ (๖ บท)  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยศุภกติต ิ บัวกล้ำ 
เด็กหญิงเสำวณ ี แสนม ี

๑๒ ภำษำไทย กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภำพ  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวฉัตรดำว  พำนิชย์พะเนำว ์
นำงสำววิภำกร  บุญเรือง 

๑๓ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ 
ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง เด็กชำยสุทธิรักษ ์ ศรีด ำ 
  

๑๔ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ 
ม.๔-ม.๖ 

ทองแดง นำยณัฐกิจ  ปำนบุตร 
  



- ๖๔ - 
 

ล ำดับ หมวดหมู ่ รำยกำร เหรียญ นักเรียน 

๑๕ คณิตศำสตร ์ กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร ์
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวณัฏฐณิชำ  ศุภพงศกร 
นำงสำวบุษยมำส  ทับทอง 
นำงสำววรรณอำษำ  ภูวิเศษ 

๑๖ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันสร้ำงสรรคผ์ลงำนคณิตศำสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรรณำ 
เด็กหญิงรตันำภรณ ์ ขุนสุข 

๑๗ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันสร้ำงสรรคผ์ลงำนคณิตศำสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP   
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยน ำทรัพย ์ สุวรรณนำค 
นำยรัชชำนนท์  ศรศร ี

๑๘ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.๑-ม.๓ เงิน เด็กหญิงสุภัชชำ  พุทธรัตนำ 

๑๙ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว  ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวพิชญำภำ  ฝั้นสกุล 

๒๐ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันต่อสมกำรคณติศำสตร ์ 
(เอแม็ท)   ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง เด็กหญิงชมพูนิกข ์ มีมำก 
เด็กชำยศุภฤกษ ์ ศรีมำลัย 

๒๑ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันต่อสมกำรคณติศำสตร ์ 
(เอแม็ท)  ม.๔-ม.๖ 

เงิน นำยปรำณชล  จูโล ่
 

๒๒ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันซูโดกุ  ม.๑-ม.๓ เงิน เด็กหญิงอชิตำ  ณ พัทลุง 

๒๓ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันซูโดกุ  ม.๔-ม.๖ เงิน นำงสำววัชรำ  อยู่เช้ือ 

๒๔ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันเวทคณิต  ม.๑-ม.๓ เงิน เด็กหญิงนภสร  รักษ์สุทธิ ์

๒๕ วิทยำศำสตร ์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  
ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง นำยณัฐวุฒิ  ศิริทอง 
เด็กหญิงปิยะพร  โสตระกูล 
นำยศุภชัย  โตพันธ ์

๒๖ วิทยำศำสตร ์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์  
ม.๔-ม.๖ 

ทองแดง นำยทรงสิทธ์ิ  บุญภู ่
นำงสำวนุชนำฎ  เชื้อกุณะ 
นำยพัทสน  พักพันธ์ 

๒๗ วิทยำศำสตร ์ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภททดลอง  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงธนัชพร  ปิ่นเกต ุ
เด็กหญิงธมนวรรณ  เชยวัดเกำะ 
เด็กชำยหงส์หริัญ  อ่ ำเคลือบ 

๒๘ วิทยำศำสตร ์ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภททดลอง  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยธนวัฒน์  จรุญชัย 
นำยภำณุพงศ์  ข ำแจง 
นำยศุภกร  บุญต่อ 



- ๖๕ - 
 

ล ำดับ หมวดหมู ่ รำยกำร เหรียญ นักเรียน 

๒๙ วิทยำศำสตร ์ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงทัศณีย ์ ครอบสุข 
เด็กหญิงวรญัญำ  วรรณำ 
เด็กหญิงสุพิชชำ  สีเขียว 

๓๐ วิทยำศำสตร ์ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยรัชชำนนท์  วัฒนรุจิรำพันธ ์
นำยอภิวัฒน ์ จิตมณ ี
นำยไวยวิทย ์ เพ็งบุตร 

๓๑ วิทยำศำสตร ์ กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ 
(Science Show)  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยตรีวุฒ  ครุธทอง 
นำงสำวปภำวรินท ์ ทองรี 
เด็กหญิงฟ้ำใส  บุสบัน 

๓๒ วิทยำศำสตร ์ กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ 
(Science Show)  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยทวีชัย  กลับแสง 
นำงสำวภรดิำ  กันทะเขียว 
นำงสำวศิริวิมล  คล่องแคล่ว 

๓๓ วิทยำศำสตร ์ กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงกนกพร  อุดมจิตร 
เด็กหญิงชลพินทุ ์ อำวร 

๓๔ วิทยำศำสตร ์ กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยปิยะณัฐ  แก้ววิหก 
นำยภควรรษ  ศรีส ำโรง 

๓๕ วิทยำศำสตร ์ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภท
บินนำน ปล่อยอิสระ  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยธีรภัทร ์ ไก่แก้ว 
เด็กชำยธีรเดช  มั่นปรสงค ์

๓๖ วิทยำศำสตร ์ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภท
สำมมติิ (3D) ปล่อยอสิระ  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยศิวนัทธ ์ ข ำรัก 
เด็กชำยสิทธิกร  ทัศนำ 

๓๗ สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดเพลงคณุธรรม  ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กหญิงณัฐญำดำ  จิ๋วพุ่ม 
เด็กหญิงพรศริ ิ แก้วปำน 
เด็กหญิงพรสิน ี ลิ้นจี ่
เด็กหญิงพิชชำนันท์  ภูมลำ 
เด็กหญิงพิชญำภำ  มีอำหำร 

๓๘ สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดเพลงคณุธรรม  ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวจิณหจ์ุฑำ  พึ่งกริม 
นำงสำวนิลำวรรณ  บุญทะปัญญำ 
นำงสำวรัชนก  ทองสำมงำม 
นำงสำวศรสีุดำ  รักแย้ม 
นำงสำวศิรประภำ  นำมกำล 
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๓๙ สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดภำพยนตรส์ั้น  ม.๔-ม.๖ ทอง นำยชัยมงคล  บุญมัต ิ
นำงสำวนิหรรษำ  ภัยลี ้
นำยปรเมศวร ์ แก้วมุกดำ 
นำงสำวศศิธร  มิตสำนนท์ 
นำยอนุชำ  กำรขำย 

๔๐ สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดเลำ่นิทำนคุณธรรม  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงฉัตรรดำ  ประพันธ ์
  

๔๑ สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดเลำ่นิทำนคุณธรรม  
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวบุญรักษ์  แสงจันทร ์
  

๔๒ สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดมำรยำทไทย  ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กชำยทัตพงศ ์ เข็มพล 
เด็กหญิงสุตำภัทร  สุขทรัพย์ทวีผล 

๔๓ สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดมำรยำทไทย ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวณัฐกำนต ์ นำคสุวรรณ 
นำยพงศ์ภัค  กำรกิตติ ์

๔๔ สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ  
ม.๑ - ม.๖ 

ทอง เด็กหญิงกัญญำวีร ์ บุญรัตน ์
เด็กหญิงณัฐกำนต ์ เข็มแก้ว 
เด็กหญิงธัญญำเรศ  พึ่งวงศ์ 
นำงสำวนภัสสรณ ์ ตันเฮง 
เด็กหญิงปรำรถนำ  เรืองข ำ 
เด็กหญิงพิไลพร  นุชปำน 
เด็กหญิงรัชดำภรณ ์ นุชปำน 
นำงสำวสตรีรตัน ์ ชูสุวรรณ 
เด็กหญิงอภสัรำ  ภู่มณ ี
เด็กหญิงอำทิตยำ  โตพันธ ์

๔๕ สุขศึกษำ และพล
ศึกษำ 

กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.๑ - ม.๖ ทอง นำงสำวจตุพร  แสงสุริยำ 
นำงสำวจำรุวรรณ  กลิ่นเกต ุ
นำยณัฐวัฒน ์ ตุ้มบตุร 
นำยนำวำ  จันทร์โท 
นำงสำวบัณฑติำ  ประสำรผล 
นำยพีระพันธ์ุ  จัดกำร 
นำงสำววิลำวัลย ์ อิ่มขุนทอง 
นำยวีรภัทร  เผือกใต ้
นำงสำวศิริพรรณภำ  มูลต๋ำ 
นำงสำวอินทิรำ  อรุณจันทร ์
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๔๖ สุขศึกษำ และพล
ศึกษำ 

กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ(มวย
สำกลสมัครเล่น)  ม.๑-ม.๓ 

ทอง นำยกิตติธัช  แก้วประเสริฐ 
เด็กหญิงจินดำหรำ  ปั้นส ำล ี
เด็กชำยชลชำต ิ มั่นอ่วม 
นำยทองพิทักษ์  ปรีชำ 
เด็กหญิงธนกมล  อินสุวรรณ ์
เด็กชำยธนธรณ ์ สำยทับทิม 
เด็กหญิงธนัชชำ  คุ้มโต 
เด็กชำยธนโชต ิ สังข์วงค์ 
เด็กหญิงบุศรินทร ์ ครุฑชำต ิ
เด็กชำยวีระพงษ ์ รอดพระ 

๔๗ สุขศึกษำ และพล
ศึกษำ 

กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ(มวย
สำกลสมัครเล่น)  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวจตุพร  แสงสุริยำ 
นำงสำวจำรุวรรณ  กลิ่นเกต ุ
นำยณัฐวัฒน ์ ตุ้มบตุร 
นำยนำวำ  จันทร์โท 
นำงสำวบัณฑติำ  ประสำรผล 
นำยพีระพันธ์ุ  จัดกำร 
นำงสำววิลำวัลย ์ อิ่มขุนทอง 
นำยวีรภัทร  เผือกใต ้
นำงสำวศิริพรรณภำ  มูลต๋ำ 
นำงสำวอินทิรำ  อรุณจันทร ์

๔๘ สุขศึกษำ และพล
ศึกษำ 

กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและ 
พลศึกษำ  ม.๑-ม.๓ 

- เด็กหญิงญำนิศำ  ย่อมกลำง 
เด็กชำยธีรพงษ์  เฟื่องพันธ ์

๔๙ สุขศึกษำ และพล
ศึกษำ 

กำรแขง่ขันตอบปัญหำสุขศึกษำและ 
พลศึกษำ  ม.๔-ม.๖ 

ทองแดง นำงสำวจุฑำมำศ  เมืองมำนะ 
นำงสำวนิภำวรรณ  อินประจันทร ์

๕๐ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์"  ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กหญิงภรูิภำ  นำหุ่น 

๕๑ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กหญิงปวันรตัน ์ บูรณะพงษ ์

๕๒ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวพิชญำภำ  ฝั้นสกุล 

๕๓ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี  
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวอวิกำ  เจียนพันธ ์

๕๔ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงวรำภรณ ์ บุตรลพ 
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๕๕ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทย 
สีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวพรรณจิตรำ  พูลอ่ ำ 
  

๕๖ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing)  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงวนิดำ  นิลนนท ์
  

๕๗ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing)  
ม.๔-ม.๖ 

เงิน นำยธีรภัทร  แสงจันทร ์
  

๕๘ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันประตมิำกรรม ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กชำยจักรภัทร  กลำงวงศ์ 
เด็กชำยปำรเมศ  ดีพร้อม 
เด็กชำยพิริยพงศ ์ คงทวี 

๕๙ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันประตมิำกรรม ม.๔-ม.๖ ทอง นำยณัฐภมู ิ วงษ์นุ่ม 
นำยวรเดช  จันทวำส 
นำยสหรัฐ  เรี่ยมเจรญิ 

๖๐ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กหญิงรชตกร  ทิมจีน 

๖๑ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง  ม.๔-ม.๖ ทอง นำยณัฐกิตติ ์ เขียวฤทธิ ์

๖๒ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขนัเดี่ยวซออู้  ม.๔-ม.๖ ทอง นำยณัฐกิตติ ์ เขียวฤทธิ ์

๖๓ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันเดี่ยวขลุย่เพียงออ ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กชำยธนำกร  กล่อมจำด 

๖๔ ศิลปะ-ดนตร ี กำรประกวดวงดนตรสีตริง  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยปฏิพัทธ ์ ตองกลิ่น 
เด็กชำยปวรุตม ์ ทองศรี 
เด็กชำยพลกฤต  โพธิ์รอด 
เด็กชำยศุภวิชญ ์ ทิพย์ชัย 
เด็กชำยอรรถกร  พันทำ 

๖๕ ศิลปะ-ดนตร ี กำรประกวดวงดนตรสีตริง  ม.๔-ม.๖ ทอง นำยกันตพัฒน์  ศรีนิติพัฒน ์
นำยจิรวัฒน ์ เอี่ยมม่วง 
นำยนพสิทธ์ิ  ศรีนิติพัฒน ์
นำยพงษ์ภูม ิ มั่นคง 
นำยวัชรเกียรต ิ หอมเย็น 
นำยสหสัวรรษ  บุญคง 

๖๖ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยอภสิิทธ์ิ  หลวงนุช 
  

๖๗ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยพีรพัฒน ์ สินนำค 
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๖๘ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงณัฐวรรณ  รัตนแย้ม 
  

๖๙ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวสิรินญำ  วันทองสุข 
  

๗๐ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทชำย ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยอภสิิทธ์ิ  หลวงนุช 
  

๗๑ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทชำย  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยพีรพัฒน ์ สินนำค 
  

๗๒ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงณัฐวรรณ  รัตนแย้ม 
  

๗๓ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวสิรินญำ  วันทองสุข 
  

๗๔ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล  
ประเภทชำย  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยกิตติพันธ ์ แจ้งนคร 
  

๗๕ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล  
ประเภทชำย  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยพีรพัฒน ์ สินนำค 
  

๗๖ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล  
ประเภทหญิง  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงธนพร  แก้วปำน 
  

๗๗ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล  
ประเภทหญิง  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวสิรินญำ  วันทองสุข 
  

๗๘ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 
ประเภทชำย  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยอภสิิทธ์ิ  หลวงนุช 
  

๗๙ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 
ประเภทชำย ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยพีรพัฒน ์ สินนำค 
  

๘๐ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงณัฐวรรณ  รัตนแย้ม 
  

๘๑ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวสิรินญำ  วันทองสุข 
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๘๒ ศิลปะ-นำฏศิลป ์ กำรแข่งขันนำฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงกันยำรัตน ์ เป็นสุข 
เด็กหญิงณัฏฐณิชำ  เมืองมำน้อย 
เด็กหญิงณัฐวด ี ทองใบ 
เด็กหญิงบุษกร  อินทร์สอน 
เด็กหญิงวรญัญำ  มิดชิด 
เด็กหญิงวรญัทยำ  จันทร์ทอง 

๘๓ ศิลปะ-นำฏศิลป ์ กำรแข่งขันกำรแสดงตลก ม.๑-ม.๖ ทอง นำยณัฐกิจ  ปำนบุตร 
นำยปรำณชล  จูโล ่
นำยวัชรเกียรต ิ หอมเย็น 
นำยวีรภัทร  ช่วงชำญ 
นำยสิรภพ  หมื่นวงษ์เทพ 

๘๔ ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงธิดำรัตน ์ เชื้อประดิษฐ ์
  

๘๕ ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวนริศรำ  เอื้อกุศลสมบูรณ ์
  

๘๖ ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) 
ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงกัญญ์วรำ  เพ็งยำ 
  

๘๗ ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling)  
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวตวงรัตน ์ หลักค ำ 
  

๘๘ ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขัน Multi Skills Competition 
ม.๑-ม.๓ 

เงิน เด็กหญิงสุรินทรญ์ำ  แสงผิน 
  

๘๙ ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขัน Multi Skills Competition 
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวสณุิสำ  ขุนสุข 
  

๙๐ ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน  
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยกิตติธัช  ชูพันธ ์
นำงสำวอภิญญำ  พันธ์สน 

๙๑ ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ  
(ครอสเวิรด์) ม.๑-ม.๓ 

เงิน เด็กหญิงศยำมล  นำคม ี
เด็กหญิงสถิดำ  ทีภูเวียง 

๙๒ ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ  
(ครอสเวิรด์)  ม.๔-ม.๖ 

ทองแดง นำยกิตติพัฒน ์ จ้อยสูงเนิน 
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๙๓ กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีน 

กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กหญิงญำดำวด ี จันทร์ทอง 
เด็กหญิงนงนภสั  ศรีสุวรรณ 
เด็กหญิงบุญสิตำ  กันทะค ำ 

๙๔ กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีน 

กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวกนกวรรณ  บุญทิม 
นำงสำวชมพูนุท  ทีปต์นิภำธร 
นำงสำววนัสพร  สิทธ์ิแสง 

๙๕ กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีน 

กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสรมิ 
กำรอ่ำน ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยชลธำร  อินธิเดช 
เด็กชำยวรภพ  ปั้นส ำล ี
เด็กหญิงเนตรอัปสร  สังข์วงศ์ 

๙๖ กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีน 

กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสรมิ 
กำรอ่ำน  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวรัชนำท  ฉิมรุ่งเรือง 
นำงสำวสุภำวด ี บุญธรรม 
นำงสำวแกมพลอย  จุลพันธ ์

๙๗ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนเรื่องสัน้ 
(Comic Strip)  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงจินดำทิพย ์ นวนกระโทก 
เด็กหญิงมำริสำ  ทองหล่อ 

๙๘ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น 
(2D Animation)  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยภรูีภัทร  เมฆนิล 
เด็กชำยศตกมล  หมื่นรักษ์ 

๙๙ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงรวสิรำ  พูลนิ่ม 
เด็กชำยวีรภัทร   ุสุทธนันท์ 

๑๐๐ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.๔-ม.๖ 

เงิน นำงสำวจิรพัฒน์  มำตำ 
นำยทัยธนำวุฒิ   แสงสุข 

๑๐๑ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำก
คอมพิวเตอร์  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยกิตติพันธ ์ อ้นเล่ห ์
เด็กชำยวิชญ์วรนน  เนียมน่วม 

๑๐๒ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำก
คอมพิวเตอร์  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวพรนภำ  ชมกลิ่น 
นำยอกนิษฐ ์ ช ำนำญจิตร 

๑๐๓ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage 
ประเภท Text Editor  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงณัฏนรำ  กุลทนำวงษ ์
เด็กหญิงนฤสรณ ์ จำกผำ 

๑๐๔ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage 
ประเภท Web Editor  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยจุลจักร  จันทร์อิ่ม 
เด็กชำยนิภัทร  พวงพันธ์ 

๑๐๕ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วย
ภำษำคอมพวิเตอร์  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยกิตตภิูม ิ มีกำร 
นำยวัชระ  พินแก้ว 
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๑๐๖ คอมพิวเตอร ์ กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์  
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวจริยำณ ี นัดตำ 
นำงสำวศุภวรรณ  มำลัยหวล 

๑๐๗ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยกฤติพงศ ์ ปั้นส ำล ี
เด็กชำยจิรพัฒน ์ บุญม ี
เด็กชำยสรยุทธ  ปรีกำร 

๑๐๘ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน  
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวศุภำพิชญ ์ อ่วมแก้ว 
นำยอิรวัชร ์ สนทิม 
นำยเมธำ  วัฒภักดี 

๑๐๙ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กชำยกฤติพงษ ์ บุญญพันธ ์
เด็กชำยกิตติพันธ ์ อ้นเลห ์
เด็กชำยภำณุวัฒน ์ เขียวนิล 

๑๑๐ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง   
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยภำนุพงษ ์ ทองวิจิตร 
นำงสำวศุภกำนต ์ นวรัตนำรมย ์
นำงสำวเพ็ญนภำ  มีบุญ 

๑๑๑ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กชำยชลน่ำน  ช่ืนขจร 
เด็กชำยธวัชชัย  ภูมิโชต ิ
เด็กชำยอนุวัฒน์  แดนกลำง 

๑๑๒ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวนันทิยำ  แหวนบัว 
นำยพิภัชพงษ์  เที่ยงแท ้
นำงสำวเบญญทิพย ์ สัมฤทธ์ิ 

๑๑๓ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุ
ธรรมชำติในท้องถิน่  ม.๔-ม.๖ 

- นำงสำวจันทวรรณ  นวนสนิท 
นำงสำวผรติำ  บุญตำม 
เด็กชำยพรธิภำ  มงคลพันธ์ 

๑๑๔ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓ ทอง เด็กหญิงจรีำภรณ ์ เกษรจรุง 
เด็กหญิงณิชกำนต ์ ผู้มสีัตย ์
เด็กหญิงมุทิตำ  แก้วไผ่ซอ 

๑๑๕ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่  ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวณัฐธิดำ  อยู่เช้ือ 
นำงสำวเกษอำรีย ์ จ ำนงค์ 
นำยเอกวัฒน์  เพ็ชรประดับ 
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๑๑๖ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม ้
ธูปเทียนแพ  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงจริำพร  ใจดี 
เด็กหญิงณัฐกำนต ์ นุเวที 
เด็กหญิงณัฐนร ี ศรีกลุ่ม 
เด็กหญิงนันทิชำ  เพ่งกิจ 
เด็กหญิงศริิภัทร  ชำยกลั่น 
เด็กหญิงสุมิตรำ  นุชปำน 

๑๑๗ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันประดิษฐ์บำยศรสีู่ขวัญ 
ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยกิติศักดิ ์ นกเพ็ชร์ 
นำงสำวภำวิน ี บุญมั่น 
นำงสำววันทนำ  เดือนแด่น 
นำงสำวศิริอนงค ์ คงเวทย ์
นำงสำวเนตรนำร ี สุวรรณรัตน ์
นำงสำวเสำวภำคย ์ เตจะ 

๑๑๘ กำรงำนอำชีพ กำรประกวดโครงงำนอำชีพ ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวกนิษฐำ  พันธ์เหล็ก 
นำงสำวรจนำ  สองแกะ 
นำงสำวอุษณีย ์ ขวัญเปรม 

๑๑๙ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบช้ืน  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงณัฐรดำ  ครุฑจันทร ์
เด็กหญิงวิชญำพร  สุวรรณโชต ิ
เด็กหญิงสุมินตรำ  นิ่มลพ 

๑๒๐ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว  ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวชุตินันท ์ นำคอ่อง 
นำงสำวดลนภำ  บุญแตง 
นำงสำวเปรมวด ี ตุ่มน้ ำ 

๑๒๑ กำรงำนอำชีพ กำรประกวดแปรรูปอำหำร  ม.๔-ม.๖ ทอง นำงสำวธัญญำพร  พึ่งสถิตย ์
นำงสำวยุวนันท์  อำจปำน 
นำงสำวอุรัสยำ  หอมเย็น 

๑๒๒ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด 
เครื่องเคียง  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กชำยณัฐวุฒิ  เปียบุญ 
เด็กหญิงลลิตำ  มณรีัตน ์
เด็กหญิงเจนจิรำ  จ ำปำงำม 

๑๒๓ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด 
เครื่องเคียง  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำงสำวธนัชชำ  พิมพัฒนำลัย 
นำงสำวพัชฌิมำ  เชียงจันทร ์
นำยพีรพล  ไตรรตัน ์

๑๒๔ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพือ่
สุขภำพ  ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีพิทักษ ์
เด็กหญิงภำวิณ ี สติด ี
เด็กหญิงรจุิรดำ  เล็กคง 
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๑๒๕ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันท ำอำหำรคำวหวำนเพือ่
สุขภำพ  ม.๔-ม.๖ 

ทอง นำยชัชภูมิ  ศรศร ี
นำงสำวณัฐณิชำ  นกพ่ึง 
นำยธนพล  ค ำมูลตำ 

๑๒๖ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงจินตภัทรำ  เดชมัด 
เด็กหญิงณิรฌำ  ชลฤทธิ ์
เด็กหญิงภัชรินทร ์ พำนทอง 
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๓๘ (สุโขทัย,ตำก) 

งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี ของนักเรียน  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๖๘ 
สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ณ จังหวัดพะเยำ 
ระหว่ำง วันที่ ๒๐ – ๒๔ เดอืน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๑ ภำษำไทย กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย 
ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำงสำวจินตนำ  ศรีม่วง 
  

๒ คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔ - ม.๖ ทองแดง นำงสำวพิชญำภำ  ฝั้นสกุล 

๓ วิทยำศำสตร ์ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำยรัชชำนนท์  วัฒนรุจิรำพันธ์ 
นำยอภิวัฒน ์ จิตมณ ี
นำยไวยวิทย ์ เพ็งบุตร 

๔ วิทยำศำสตร ์ กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์  ม.๔ - ม.๖ 

เงิน นำยปิยะณัฐ  แก้ววิหก 
นำยภควรรษ  ศรีส ำโรง 

๕ สังคมศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

กำรประกวดเพลงคณุธรรม  
ม.๑ - ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงณัฐญำดำ  จิ๋วพุ่ม 
เด็กหญิงพรศริ ิ แก้วปำน 
เด็กหญิงพรสิน ี ลิ้นจี ่
เด็กหญิงพิชชำนันท์  ภูมลำ 
เด็กหญิงพิชญำภำ  มีอำหำร 

๖ สุขศึกษำ และพล
ศึกษำ 

กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 เข้ำร่วม นำงสำวจตุพร  แสงสุริยำ 
นำงสำวจำรุวรรณ  กลิ่นเกต ุ
นำยณัฐวัฒน ์ ตุ้มบตุร 
นำยนำวำ  จันทร์โท 
นำงสำวบัณฑติำ  ประสำรผล 
นำยพีระพันธ์ุ  จัดกำร 
นำงสำววิลำวัลย ์ อิ่มขุนทอง 
นำยวีรภัทร  เผือกใต ้
นำงสำวศิริพรรณภำ  มูลต๋ำ 
นำงสำวอินทิรำ  อรุณจันทร ์
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๗ สุขศึกษำ และพล
ศึกษำ 

กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ
(มวยสำกลสมคัรเล่น)  ม.๑ - ม.๓ 

ทอง นำยกิตติธัช  แก้วประเสริฐ 
เด็กหญิงจินดำหรำ  ปั้นส ำล ี
เด็กชำยชลชำต ิ มั่นอ่วม 
นำยทองพิทักษ์  ปรีชำ 
เด็กหญิงธนกมล  อินสุวรรณ ์
เด็กชำยธนธรณ ์ สำยทับทิม 
เด็กหญิงธนัชชำ  คุ้มโต 
เด็กชำยธนโชต ิ สังข์วงค์ 
เด็กหญิงบุศรินทร ์ ครุฑชำต ิ
เด็กชำยวิระพงษ ์ รอดพระ 

๘ สุขศึกษำ และพล
ศึกษำ 

กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ
(มวยสำกลสมคัรเล่น)  ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำงสำวจตุพร  แสงสุริยำ 
นำงสำวจำรุวรรณ  กลิ่นเกต ุ
นำยณัฐวัฒน ์ ตุ้มบตุร 
นำยนำวำ  จันทร์โท 
นำงสำวบัณฑติำ  ประสำรผล 
นำยพีระพันธ์ุ  จัดกำร 
นำงสำววิลำวัลย ์ อิ่มขุนทอง 
นำยวีรภัทร  เผือกใต ้
นำงสำวศิริพรรณภำ  มูลต๋ำ 
นำงสำวอินทิรำ  อรุณจันทร ์

๙ ศิลปะ-ทัศนศิลป ์ กำรแข่งขันประตมิำกรรม  
ม.๑ - ม.๓ 

เงิน เด็กชำยจตรุวิทย ์ วงค์อิสสระ 
เด็กชำยจักรภัทร  กลำงวงศ์ 
เด็กชำยปำรเมศ  ดีพร้อม 

๑๐ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔ - ม.๖ ทอง นำยณัฐกิตติ ์ เขียวฤทธิ์ 

๑๑ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้  ม.๔ - ม.๖ ทอง นำยณัฐกิตติ ์ เขียวฤทธิ์ 

๑๒ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย  ม.๑ - ม.๓ 

ทอง เด็กชำยอภสิิทธ์ิ  หลวงนุช 
  

๑๓ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชำย  ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำยพีรพัฒน ์ สินนำค 
  

๑๔ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทชำย  ม.๑ - ม.๓ 

ทอง เด็กชำยอภสิิทธ์ิ  หลวงนุช 
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๑๕ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทชำย  ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำยพีรพัฒน ์ สินนำค 
  

๑๖ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรงุ 
ประเภทหญิง  ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำงสำวสิรินญำ  วันทองสุข 
  

๑๗ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทชำย  ม.๑ - ม.๓ 

ทอง เด็กชำยอภสิิทธ์ิ  หลวงนุช 
  

๑๘ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทชำย  ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำยพีรพัฒน ์ สินนำค 
  

๑๙ ศิลปะ-ดนตร ี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทหญิง  ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำงสำวสิรินญำ  วันทองสุข 
  

๒๐ ศิลปะ-นำฏศิลป ์ กำรแข่งขันกำรแสดงตลก ม.1-ม.6 ทอง นำยณัฐกิจ  ปำนบุตร 
นำยปรำณชล  จูโล ่
นำยวัชรเกียรต ิ หอมเย็น 
นำยวีรภัทร  ช่วงชำญ 
นำยสิรภพ  หมื่นวงษ์เทพ 

๒๑ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน 
ม.๑ - ม.๓ 

ทองแดง เด็กชำยกฤติพงศ ์ ปั้นส ำล ี
เด็กชำยจิรพัฒน ์ บุญม ี
เด็กชำยสรยุทธ  ปรีกำร 

๒๒ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐำน 
ม.๔ - ม.๖ 

ทองแดง นำงสำวศุภำพิชญ ์ อ่วมแก้ว 
นำยอิรวัชร ์ สนทิม 
นำยเมธำ  วัฒภักดี 

๒๓ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง  
ม.๑ - ม.๓ 

ทองแดง เด็กชำยกิตติพงษ ์ บุญญพันธ์ 
เด็กชำยกิตติพันธ ์ อ้นเล่ห ์
เด็กชำยภำณุวัฒน ์ เขียวนิล 

๒๔ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๑ - ม.๓ ทองแดง เด็กชำยชลน่ำน  ช่ืนขจร 
เด็กชำยธวัชชัย  ภูมิโชต ิ
เด็กชำยอนุวัฒน์  แดนกลำง 

๒๕ หุ่นยนต ์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ผสม   
ม.๔ - ม.๖ 

ทองแดง นำงสำวนันทิยำ  แหวนบัว 
นำยพิภัชพงษ ์ เที่ยงแท ้
นำงสำวเบญญทิพย ์ สัมฤทธ์ิ 
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๒๖ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.๑ - ม.๓ ทอง เด็กหญิงจรีำภรณ ์ เกษรจรุง 
เด็กหญิงณิชกำนต ์ ผู้มสีัตย ์
เด็กหญิงมุทิตำ  แก้วไผ่ซอ 

๒๗ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.๔ - ม.๖ ทอง นำงสำวณัฐธิดำ  อยู่เช้ือ 
นำงสำวเกษอำรีย ์ จ ำนงค์ 
นำยเอกวัฒน์  เพ็ชรประดับ 

๒๘ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ ม.๑ - ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงจริำพร  ใจดี 
เด็กหญิงณัฐกำนต ์ นุเวที 
เด็กหญิงณัฐนร ี ศรีกลุ่ม 
เด็กหญิงนันทิชำ  เพ่งกิจ 
เด็กหญิงศริิภัทร  ชำยกลั่น 
เด็กหญิงสุมิตรำ  นุชปำน 

๒๙ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันประดิษฐ์บำยศรสีู่ขวัญ 
ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำยกิติศักดิ ์ นกเพ็ชร์ 
นำงสำวภำวิน ี บุญมั่น 
นำงสำววันทนำ  เดือนแด่น 
นำงสำวศิริอนงค ์ คงเวทย์ 
นำงสำวเนตรนำร ี สุวรรณรัตน ์
นำงสำวเสำวภำคย ์ เตจะ 

๓๐ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบช้ืน 
ม.๑ - ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงณัฐรดำ  ครุฑจันทร ์
เด็กหญิงวิชญำพร  สุวรรณโชต ิ
เด็กหญิงสุมินตรำ  นิ่มลพ 

๓๑ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว  
ม.๔ - ม.๖ 

ทอง นำงสำวชุตินันท ์ นำคอ่อง 
นำงสำวดลนภำ  บุญแตง 
นำงสำวเปรมวด ี ตุ่มน้ ำ 

๓๒ กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้ 
ม.๑ - ม.๓ 

ทอง เด็กหญิงจินตภัทรำ  เดชมัด 
เด็กหญิงณิรฌำ  ชลฤทธิ์ 
เด็กหญิงภัชรินทร ์ พำนทอง 
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 
 
 
 

โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 38 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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ส่วนรำชกำร   โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๓๘ 
ที ่      -                                             วันที่   ๒๓  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง     ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เรียน    ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๒  วันที่ ๑๐  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลำ ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องแนะแนว  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถมัภ์  ได้พิจำรณำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ซึ่งประกอบด้วย  มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร  และมำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  รวมทั้งหมด 
๓ มำตรฐำน 
   เพ่ือให้ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ได้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ซึ่งส่งผลสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำ  และรำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  รวมถึงกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชนต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือขอลงนำมให้ควำมเห็นชอบประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  โรงเรียน
ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 ลงชื่อ   
                          (นำยมนตรี  คงเจริญ) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ควำมเห็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
.................................................................... 
................................................................... 

 
          
               (นำยสมชำย  ธรรมปรีชำ) 
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

  บันทึกข้อควำม 
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ประกำศโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

---------------------------------------------------------------- 
 

โดยทีม่ีกำรประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร   ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหำคม  ๒๕๖๑  เพ่ือใช้เป็นหลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับสถำนศึกษำ  
หน่วยงำนต้นสังกัด  และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ในกำรพัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุน  ก ำกับดูแลและติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  ซึ่งสถำนศึกษำอำจก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ิมเติมนอกเหนือจำก 
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศใช้  โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์  จุดเน้นของสถำนศึกษำและนโยบำยของหน่วยงำน 
ต้นสังกัด 

โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือ
กำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกำรมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชำชนในชุมชน  ให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรประเมินคุณภำพภำยในและเพ่ือรองรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 

โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จงึประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

     ประกำศ ณ วันที่  ๑๕  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
       (นำยมนตรี   คงเจริญ) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ฉบับลงวันที่  ๑๕  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ ำนวน ๓ มำตรฐำน  ได้แก่ 
มำตรฐำนที่ ๑   คุณภำพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ ๒   กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
มำตรฐำนที่ ๓   กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
        ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

      ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
                    ควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 

      ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
        ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
       ๖) มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน  และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
         ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
         ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 

       ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
       ๕)  นิสัยรักกำรอ่ำน 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  ๒.๑  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  ๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ 
                   ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
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๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ประกำศโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

---------------------------------------------------------------- 
 

โดยทีม่ีประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๕๓  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคน
ไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต  นโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกำศ
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง   ให้ใช้
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหำคม  ๒๕๖๑  
และโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพ่ือ 
กำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ จำกกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และประชำชนในชุมชนให้เหมำะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ  กำรประเมินคุณภำพภำยในและเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือให้กำรพัฒนำ  ตรวจสอบและประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำมีคุณภำพและได้มำตรฐำน  โรงเรียน 
ศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จึงก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

     ประกำศ ณ วันที่  ๑๕  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
       (นำยมนตรี   คงเจริญ) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ฉบับลงวันที่ ๑๕  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
.............................................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ดี 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดี 
        ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และ 
            กำรคิดค ำนวณ 

ดี/ ร้อยละ ๘๐ 

        ๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ        
            อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 

ดี / ร้อยละ ๖๕ 

        ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ดี / ร้อยละ ๖๐ 
        ๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดี / ร้อยละ ๘๕ 
        ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ดี / ร้อยละ ๘๐ 
        ๖) มีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน  และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ดี / ร้อยละ ๘๐ 
  ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
        ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ดีเลิศ/ ร้อยละ ๙๐ 
        ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ดีเลิศ/ ร้อยละ ๙๐ 

        ๓)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ 
             ควำมหลำกหลำย 

ดีเลิศ/ ร้อยละ ๙๐ 

       ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ดีเลิศ/ ร้อยละ ๙๐ 

       ๕)  นิสัยรักกำรอ่ำน ดีเลิศ/ ร้อยละ ๗๐ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 

  ๒.๑  มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ดีเลิศ 

  ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

  ๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน 
         ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ดีเลิศ 

  ๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดีเลิศ 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน / ประเด็น

กำรพิจำรณำ 
    ๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
           กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ดีเลิศ 

    ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำร 
           จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ 

ดีเลิศ 

    ๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและ   
           สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

    ๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
           ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

    ๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

    ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผล 
           มำพัฒนำผู้เรียน 

ดีเลิศ 

    ๓.๕  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนำ 
           และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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ค ำสั่ง  โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที่ ๖๖ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
…………………………………………………… 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ สำระส ำคัญในหมวดที่ ๖  มำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  มำตรำ  ๔๗  เพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ  ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง   โดยให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  มำตรำ ๔๘  ให้สถำนศึกษำจัดท ำ
รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  เปิดเผยต่อสำธำรณชน  
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  จงึแต่งตั้งคณะบุคลำกรเพ่ือประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  และจัดท ำ
รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑  ขึ้น  เพ่ือสนองพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  และเป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรพัฒนำกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป  ดังต่อไปนี้ 
 
๑.  คณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

นำยมนตรี   คงเจริญ  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
 นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำร 
  นำงสำวอัมพวัน   ด่วนเดิน รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  กรรมกำร 
 นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ กรรมกำร 

นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์  กรรมกำร 
นำงสำวนฤมล  สุดเงิน  ครูโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ติดตำม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม

กระทรวงฯ 
 

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
     นำยกมลพรรณ   จ้อยสูงเนิน 
 หน้ำที ่ ก ำกับ  ติดตำม  ช่วยเหลือ  ดูแล  แก้ปัญหำและประเมิน   
คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
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๒.๑  มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพของผู้เรียน 
          ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
      นำงวรวรรณ    พิมพ์แสง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
     นำงนิตยำ   มั่งมี   คณะท ำงำน 
     นำงสำววันเพ็ญ   เพชรมี  คณะท ำงำน 
     นำงสำวบุษรำภรณ์    โพธิท์อง  คณะท ำงำน 
     นำงสำวสุธำทิพย์   พูลเลิศ  คณะท ำงำน 
     นำงสำวสุภำวิณี    รอดฉ่ ำ  คณะท ำงำน 
       นำงสำวเรวดี    เพ็ญศรี   เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
         ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        นำยฉลวย    ลิ้นจี ่   หัวหน้ำคณะท ำงำน 
       นำงชุลี    ครุธแก้ว   คณะท ำงำน 
       นำงสำวกนต์รพี   เพิ่มพูน  คณะท ำงำน 
       นำยเฉลิมพล   ทองจุ้ย   คณะท ำงำน 
        นำยบุญฤทธิ์    อยู่คร   คณะท ำงำน 
      นำงรุจิรำ  คลังคง   คณะท ำงำน 
      นำงสุภัทรำ   พุทธกรณ์  คณะท ำงำน 
      นำยมำนพ    จันทร์หอม  เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
 
 นำงสำวอัมพวัน   ด่วนเดิน 
 หน้ำที ่ ก ำกับ  ติดตำม  ช่วยเหลือ  ดูแล  แก้ปัญหำและประเมิน   
คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
   ๒.๒  มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    นำงสำวสมสมร    ทีภูเวียง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงอรุญ  ปวีร์   สิทธิกร   คณะท ำงำน 
  นำงสำวจันท์ปภำ   เพิ่มพูน  คณะท ำงำน 
  นำงสำวกรรณิกำร์   หมูปิน  คณะท ำงำน 
  นำงสำวปรำริชำติ   กุศล   คณะท ำงำน 
  นำงรวีวรรณ    สุขรอด   เลำนุกำรคณะท ำงำน 
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นำงวรวรรณ   พิมพ์แสง 
 หน้ำที ่ ก ำกับ  ติดตำม  ช่วยเหลือ  ดูแล  แก้ปัญหำและประเมิน   
คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
  ๒.๓  มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   นำงชุติมำ    สวนปลิก   หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  นำงสุรินทร์พร   มีหินกอง   คณะท ำงำน 
  นำงสำววิมลรัตน์  บุญคง   คณะท ำงำน 
  นำยสมบัติ  ประจุ   คณะท ำงำน 
  นำยเชษฐำ   เพชรคง   คณะท ำงำน 
  นำยชวลิต    ร ำขวัญ   คณะท ำงำน 
  นำยธรรมรัตน์   เขำเหิน   คณะท ำงำน 
  นำงสำวปิยำณี   บูรณะชำติ  คณะท ำงำน 
  นำงนิตยำ    มั่งมี    เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมผลกำรประเมิน 
 คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 
 นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 นำงสำวสมสมร   ทีภูเวียง   คณะท ำงำน 
 นำงวรวรรณ   พิมพ์แสง   คณะท ำงำน 
 นำยประจวบ  ชูวิทย์   คณะท ำงำน 
 นำยฉลวย   ลิ้นจี ่   คณะท ำงำน 
 นำงสำวสำยบัว   มูลทำ   คณะท ำงำน 
 นำงสำวนฤมล  สุดเงิน   เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำรำยงำน 
 คณะท ำงำน  ประกอบด้วย 

นำงสำวสโรชินทร์    ประสมศรี  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
นำงสำวปภำณิณ   ธรรมลังกำ  คณะท ำงำน 
นำงสำวนฤมล  สุดเงิน   เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
หน้ำที ่ ด ำเนินกำรรวบรวมและติดตำมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  และจัดท ำรำยงำนต้น

สังกัด  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และมีประสิทธิภำพ 
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 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่โดยเคร่งครัด  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  หำกมีปัญหำ
หรือขัดข้องประกำรใด  ให้แจ้งคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำทรำบ  
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไข  ให้กำรจัดกำรส ำเร็จลุล่วง  และบังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียนสืบไป 
 
         สั่ง   ณ   วันที่  ๑๕  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

      (นำยมนตรี   คงเจริญ) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
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รูปโครงกำร / งำน / กิจกรรม 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
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