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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

(Self-Assessment Report : SAR)  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

....... ระดบัปฐมวยั 

   ....... ระดบัขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

โรงเรียนบานหวยไคร 

อําเภอแมสาย   จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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การใหความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบานหวยไคร 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบานหวยไคร  ครั้งที่  3 / 2563  เมื่อ

วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2563  ไดพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา  2562 ของโรงเรียนบานหวยไคร  แลว     
 

          เห็นชอบใหดําเนินการนํารายงานสงหนวยงานตนสงักัดและนําเผยแพรตอสาธารณชนได 

 

 

       (ลงช่ือ) 

                  ( นายเสถียร  กาโน ) 

       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

        โรงเรียนบานหวยไคร 
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คํานํา 

 

  เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับน้ี 

จัดทําข้ึนเพื่อรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนบานหวยไคร  ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

ที่กําหนดใหสถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป สงหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรแก

สาธารณะชน 

 เน้ือหาสาระประกอบดวย ตอนที่  ๑  เปนการรายงานขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขอมูลผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2560 - 2562  ตอนที่  2  บทสรุปของผูบริหาร เปนการกลาวถึงผล

การประเมินตามรายมาตรฐานวาอยูระดับใด  จุดเดน จุดดอย แนวทางการพัฒนาในภาพรวม  ตอนที่  3  เปน

การรายงานผลตามมาตรฐานทั้ง  3  ดาน  ซึ่งแบงเปนชองตารางวิเคราะห  ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต  3  กําหนดข้ึน ตอนที่  4  สรุป ระดับคุณภาพ  3  ดานและคุณภาพ ของโรงเรียน

ตอนที่  5  เปนแผนพัฒนาเพื่อความย่ังยืนหรือพัฒนาใหดีข้ึนหน่ึงระดับ ซึ่งเปนแผน/โครงการในการพัฒนา

ของโรงเรียนจะมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับใหดีข้ึน อยางนอย  ๑  ระดับ  

โรงเรียนบานหวยไคร ขอขอบคุณคณะครู  นักเรียน  ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของทุกฝายที่มีสวน

รวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง หวังเปนอยางย่ิงวา เอกสารฉบับน้ีจะเปน 

ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป  

       

 

โรงเรียนบานหวยไคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 
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สารบัญ 
 

สวนท่ี                   หนา    

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     ก 

สารบัญ           ข 

          คํานํา                     ค 

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     

 ๑. ขอมูลทั่วไป   1 

 ๒. ขอมูลผูบรหิาร   ๒ 

 ๓. ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน    ๓ 

 ๔. ขอมูลนักเรียน   ๔ 

 ๕. ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑๐ 

 ๖. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  ๑๔ 

 ๗. อัตลักษณ   ๑๔ 

 ๘. เอกลกัษณ  ๑๔ 

 ๙. งาน/โครงการ/กจิกรรม/การประกวดแขงขัน ดีเดน ที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ  
    และระดับเขตพื้นที ่

 ๑๕ 

     ปการศึกษา ๒๕๖๐  ๑๕ 

     ปการศึกษา ๒๕๖๑  ๑๖ 

    ปการศึกษา ๒๕๖๒  ๑๙ 

ตอนที่ ๒ บทสรุปของผูบรหิาร  

 ขอมูลพื้นฐาน  ๒๖ 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ปฐมวัย  ๒๖ 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา ปฐมวัย  ๒๘ 

ตอนที่ ๓ สรปุผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา    

 ระดับปฐมวัย   

 - มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก  ๓๒ 

 - มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ  ๓๓ 

 - มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณทีเ่นนเด็กเปนสําคัญ  ๓๔ 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน  ๓๕ 

 - มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา  ๓๙ 

 - มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  ๔๑ 

ค 
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สวนท่ี 

สารบัญ  (ตอ) 
 

                      

 

 

หนา 

ตอนที่ ๔ สรปุ ระดับคุณภาพ ๓ มาตรฐาน  

 สรปุระดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับปฐมวัย  ๔๓ 

 สรปุระดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับปฐมวัย  ๔๓ 

 จุดเดน  ๔๓ 

 จุดควรพัฒนา  ๔๔ 

ตอนที่ ๕ แผนพัฒนาเพื่อความย่ังยืนหรือพัฒนาใหดีข้ึนหน่ึงระดับ  

 ระดับปฐมวัย  ๔๔ 

 ระดับข้ันพื้นฐาน  ๔๗ 

 School Grading  ๕๑ 

 ภาคผนวก  ๘๑ 

 ประมวลภาพกิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๘๒ 

 คําสั่งโรงเรียนบานหวยไคร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการรวมกันจัดทําเอกสาร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  

 
๑๓๖ 

 คําสั่งโรงเรียนบานหวยไคร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับติดตาม  
ประเมินภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

  
๑๓๗ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 
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ตอนท่ี ๑ 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

 

๑.  ขอมูลท่ัวไป 
๑.๑ ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนบานหวยไคร ต้ังอยูเลขที่  ๓๖๕  หมูที่  ๑  ตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย        

จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย  ๕๗๒๒๐  โทรศัพท  ๐๕๓–๖๖๗๑๕๖  website ww.banhuaikrai.ac.th                                 
๑.๒ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๑.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  ๓ 
๑.๔ เปดสอนต้ังแตระดับช้ันปฐมวัย (อนุบาลปที่ ๒) ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่  ๓     
๑.๕ เขตพื้นที่บริการการศึกษา  
        โรงเรียนบานหวยไคร รับผิดชอบจัดการศึกษาในพื้นที่เขตบริการ  ดังน้ี 

   ๑. บานหวยไคร หมู  ๑       
   ๒. บานหวยไครหมู  ๒  
   ๓. บานศาลาเชิงดอย หมู  ๖ 
   ๔. บานหวยไครหลังตลาด หมู  ๗        
   ๕. บานหวยไครหลวง หมู  ๑๐ 
   ๖. บานหวยไครเหนือ หมู  ๑๑ 
   ๗. บานสันยาว หมู ๓ 
   ๘. บานสันลิดไม หมู ๘ 

๑.๖ ประวัติโรงเรียน 
  โรงเรียนบานหวยไครเดิมมีช่ือเรียกวา “โรงเรียนแมสาย ๒” ต้ังอยูในบริเวณวัดหวยไครหลวง

เริ่มทําการกอสรางต้ังแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยนายอาย วงศธรรมา  ไดชักชวนราษฎรในหมูบานรวมกันจัดต้ังโดย
นิมนตพระขันธ จันทาพูน เปนครูและนับเปนครูคนแรกของโรงเรียนตอมาไดซื้อที่ดินและกอสรางอาคารเรียน
แบบ ขนาด ๗  หองเรียนและยายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนในอาคารหลังใหมป พ. ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งทาง
ราชการอนุญาตใหขยายช้ันเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดจัดสรางอาคารเรียนแบบ ๐๐๓ 

ขนาด ๓ หองเรียน 

 ตอมาโรงเรียนบานหวยไครไดปรับปรุงและพัฒนาใหกาวหนามาเปนลําดับโดยมีการสรางอาคาร

เรียน  บานพักครูโดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมูบาน  เทศบาลตําบลหวยไคร  องคการ

บริหารสวนจังหวัด  การจัดงานประจําปและงบประมาณจากทางราชการปจจุบันโรงเรียนบานหวยไคร  มี

อาคาร  ๒๐ หลัง โดยแบงเปนอาคารเรียน ๓ หลัง อาคารประกอบ ๑๗ หลัง และไดมีโครงการในการปรับปรงุ

หองนํ้า โดยรับบริจาคจากผูปกครองนักเรียนทางโรงเรียนไดหาทุนทรัพยในการซื้อที่ดินสําหรับการกอสราง

อาคารฝกงานในปการศึกษา ๒๕๕๑ ไดรับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป รวมบริจาคสรางอาคารประกอบ อีก ๒

หลัง ไดแก อาคารศาลารวมใจและอาคารฝกงาน ในปการศึกษา ๒๕๕๑ จัดทําอาคารสหกรณรานคา ปรับปรงุ

สํานักงานธนาคารขยะรีไซดเคิล  จัดทําที่ทําการธนาคารโรงเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๘ จัดทําหองดนตรี และ

ปรับปรุงลานหนาอาคารหองสมุด ปการศึกษา ๒๕๕๒ ไดรับจัดสรรงบประมาณ ในการสรางสวม 4 ที่น่ัง 1 

หลัง ปรับปรุงหองประชุมพวงแสด และในปการศึกษา ๒๕๕๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทย
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เขมแข็งในการสรางโรงนํ้าด่ืมอาร โอใหกับนักเรียน โดยไดรับความอนุเคราะหการขุดเจาะนํ้าบาดาลจาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลและปการศึกษา ๒๕๕๗ ไดงบประมาณ

ปรับปรุงซอมแซมอาคารอเนกประสงคจามจุรี และในปการศึกษา ๒๕๕๙ จัดทําหลังคาทางเดินเช่ือมระหวาง

อาคารหองสมุด กับโรงอาหาร และจัดทําโรงเก็บรถใหกับนักเรียน ปรับปรุงอาคารสหกรณรานคาของโรงเรียน 

ป ๒๕๖๐ ไดรับการอนุเคราะหจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ศิษยเกา และประชาชนในพื้นที่รวม

สมทบทุนจัดงานผาปาศิษยเกา “เฮาฮักหวยไคร ๖๐” เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกหกลอสําหรับใชในกิจการของ

โรงเรียน จํานวน ๑ คัน  มูลคา  ๖๕๐,๐๐๐ บาท และในปเดียวกันไดรับการอนุเคราะหรถตูจํานวน ๒ คัน จาก

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และการทางพิเศษแหงประเทศไทย  ป ๒๕๖๑ จัดงานผาปาศิษยเกา “เฮาฮักหวย

ไคร ๖๑” เพื่อหางบประมาณในการกอสรางหลังคาทางเดินกันฝนใหแกนักเรียน มูลคา ๑๘๔,๐๐๐ บาท และ

ไดรับการอนุเคราะหรถปกอัพจากการยาสูบแหงประเทศไทย ๑ คัน ป ๒๕๖๒ จัดงานผาปาศิษยเกา “เฮาฮัก

หวยไคร ๖๒” ไดรับการอนุเคราะหงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จํานวน ๑ ชุด มูลคา 

๓๓๕,๐๐๐ บาท ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ไดรับการควบรวมโรงเรียนบานสันยาว สันลิดไม ตําบลหวยไคร 

อําเภอแมสาย เขามาเรียนรวมกับโรงเรียนบานหวยไคร ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเปนการเรียนรวมทุกช้ันเรยีน 

 ปจจุบันโรงเรียนบานหวยไครไดเปดช้ันเรียนต้ังแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ โดยใช

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานหวยไคร  (ฉบับปรบัปรุง) พ.ศ. 

๒๕๖๐  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๕๕๑ ซึ่งเปนหลักสูตรทีก่ําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดเปน

ช้ันป และโรงเรียนยังไดจัดทําสาระเพิม่เพือ่เปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองตอสภาพแวดลอมในทองถ่ิน และ

บุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรบัการพัฒนาใหมีความพรอมในการใชหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒๕๕๑ ปจจบุันมี นายไชยรัตน  จินะราช  เปนผูบริหารสถานศึกษา 

 

๒.  ขอมูลผูบริหาร 

 ๒.๑ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

นายไชยรัตน  จินะราช 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร 

 
ช่ือ – สกุล นายไชยรัตน  จินะราช 
วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท (สาขา/วิชาเอกคม.การบริหารการศึกษา) 
เริ่มรับตําแหนงโรงเรียนน้ีเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ดํารงตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษาเปนเวลา ๖  ป 
โทรศัพท 081-1627122  e – mail oledoy2519@gmail.com 
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๓. ขอมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

    ๓.๑ ผลการทดสอบ RT ยอนหลัง ๓ ป (ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

รายการ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

อานออกเสียง ๖๒.๓๓ ๔๕.๐๘ ๖๐.๑๖ 

อานรูเรื่อง ๕๘.๒๓ ๕๓.๔๐ ๕๕.๒๑ 
 

      ๓.๒ ผลการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใชภาษาไทย ประถมศึกษาปที่ ๑-๖ ยอนหลัง ๓ ป 

        ของปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒  (ผลเดือนพฤศจิกายน) 

ระดับชั้นเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
การอาน การเขียน การอาน การเขียน การอาน การเขียน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ๖๘.๕๗ ๗๕.๗๑ ๙๐.๙๑ ๘๖.๓๖ ๘๗.๕๐ ๘๓.๓๓ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๒ ๗๖.๓๒ ๖๙.๗๔ ๘๐.๓๖ ๖๖.๐๗ ๘๙.๐๐ ๖๔.๐๐ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ ๗๗.๑๔ ๗๕.๑๔ ๙๔.๑๒ ๙๑.๑๘ ๗๕.๕๘ ๗๗.๙๑ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ ๖๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๘๐.๖๕ ๖๗.๗๔ ๘๗.๕ ๗๗.๐๘ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ ๗๒.๕๘ ๘๑.๒๕ ๗๑.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๗๔ ๘๔.๒๑ 
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ๙๒.๑๙ ๘๗.๕๐ ๙๐.๖๓ ๗๙.๖๙ ๘๙.๓๖ ๘๐.๘๕ 

 

 

   ๓.๓ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT)  

        ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

รายวิชา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ความสามารถดานภาษา /ความสามารถทางดานภาษาไทย ๕๑.๖๖ ๕๐.๔๕  

ความสามารถดานคํานวณ/ความสามารถทางดานคณิตศาสตร ๓๖.๑๓ ๔๖.๒๐  

ความสามารถดานเหตุผล ๔๑.๖๒ ๔๔.๘๐  

เฉลี่ยทัง้ ๓ ดาน ๔๓.๑๔ ๔๗.๑๕  
 

   ๓.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

        ๓.๔.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

รายวิชา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
วิชาภาษาไทย ๔๗.๐๔ ๕๖.๙๑ ๔๖.๑๓ 

วิชาภาษาอังกฤษ ๓๑.๗๒ ๓๑.๔๑ ๒๙.๙๕ 

วิชาคณิตศาสตร ๓๓.๑๓ ๓๑.๗๒ ๓๓.๐๒ 

วิชาวิทยาศาสตร ๓๘.๐๒ ๓๕.๗๐ ๓๔.๑๖ 
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 ๓.๔.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
รายวิชา ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

วิชาภาษาไทย ๔๘.๖๑ ๕๙.๑๗ ๕๔.๓๓ 

วิชาภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๗ ๒๖.๑๔ ๒๘.๗๔ 

วิชาคณิตศาสตร ๒๔.๑๕ ๓๐.๘๖ ๒๑.๙๖ 

วิชาวิทยาศาสตร ๓๑.๒๖ ๓๗.๕๒ ๒๘.๕๗ 

     
๔.  ขอมลูนักเรียน  (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)  

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เด็กพิเศษ เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง 

ระดับช้ันอนุบาล - - - - - - 

อนุบาล ๒ ๑ ๑๔ ๔ ๑๘  ๑๘ 

อนุบาล ๓ ๑ ๑๕ ๙ ๒๔  ๒๔ 

รวม ๒ ๒๙ ๑๓ ๔๒   

ระดับชั้นประถมศึกษา       

ประถมศึกษาปที่ ๑ ๒   ๔๗  ๒๓ 

ประถมศึกษาปที่ ๒ ๒   ๔๘  ๒๔ 

ประถมศึกษาปที่ ๓ ๒   ๕๑    ๒๔.๕ 

ประถมศึกษาปที่ ๔ ๒   ๔๖  ๒๓ 

ประถมศึกษาปที่ ๕ ๒   ๕๕    ๒๗.๕ 

ประถมศึกษาปที่ ๖ ๒   ๔๘  ๒๔ 

รวม ๑๒   ๒๙๕   

ระดับชั้นมัธยมศึกษา       

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓   ๙๔  ๓๑.๓๓ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒   ๔๔  ๒๒ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๒   ๕๗  ๒๘.๕ 

รวม ๗   ๑๙๕   

รวมท้ังสิ้น ๒๐   ๕๓๒   
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         ๔.๑ เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

ระดับ 

ชั้นเรียน 

ปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ สัดสวนครู/

นักเรียนเฉลี่ย

ตอหอง 
จํานวน

หอง 
ชาย หญิง รวม 

จํานวน

หอง 
ชาย หญิง รวม 

จํานวน

หอง 
ชาย หญิง รวม 

อ.2 1 17 6 23 ๑ ๑๒ ๖ ๑๘ ๑ ๑๔ ๔ ๑๘ ๑๘ ตอ ๑ 

อ.3 1 13 13 26 ๑ ๒๑ ๗ ๒๘ ๑ ๑๕ ๙ ๒๔ ๒๘ ตอ ๑ 

รวม 2 30 19 49 ๒ ๓๓ ๑๓ ๔๖ ๒ ๒๙ ๑๓ ๔๒  

ป.1 3 19 25 44 ๒ ๒๘ ๒๔ ๕๒ ๒   ๔๗ ๒๓.๕ ตอ ๑ 

ป.2 2 26 25 51 ๒ ๑๖ ๒๖ ๔๒ ๒   ๔๘ ๒๔ ตอ ๑ 

ป.3 2 23 28 51 ๒ ๒๓ ๒๕ ๔๘ ๒   ๕๑ ๒๕.๕ ตอ ๑ 

ป.4 1 28 27 55 ๒ ๑๗ ๒๒ ๓๙ ๒   ๔๖ ๒๓ ตอ ๑ 

ป.5 2 16 25 41 ๒ ๒๘ ๒๖ ๕๔ ๒   ๕๕ ๒๗.๕ ตอ ๑ 

ป.6 2 22 23 45 ๒ ๑๗ ๒๔ ๔๑ ๒   ๔๘ ๒๔ ตอ ๑ 

รวม 12 134 153 287 ๑๒ ๑๒๙ ๑๔๗ ๒๗๖ ๑๒   ๒๙๕  

ม.1 2 22 38 60 2 ๒๘ ๒๐ ๔๘ ๓   ๙๔ ๓๑.๓๓ ตอ ๑ 

ม.2 2 25 27 52 2 ๒๔ ๓๔ ๕๘ ๒   ๔๔ ๒๒ ตอ ๑ 

ม.3 2 26 31 57 2 ๒๓ ๒๔ ๔๗ ๒   ๕๗ ๒๘.๕ ตอ ๑ 

รวม 6 73 96 169 6 ๗๕ ๗๘ ๑๕๓ ๗   ๑๙๕  

รวมทั้งสิ้น 20 237 268 505 20 ๒๓๗ ๒๓๘ ๔๗๕ ๒๐   ๕๓๒ 
 

 

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผูเรียนแตละรายวิชา (ระดับขั้นพ้ืนฐาน) 

กลุมสาระ 
ไดคะแนน

เฉล่ียรอยละ 

จํานวนนักเรียนทีไ่ด 

ระดับ ๐  

(คน) 

จํานวนนักเรียนทีไ่ด 

ระดับ ๑ – ๑.๕ 

 (คน) 

จํานวนนักเรียนทีไ่ด 

ระดับ ๒ – ๒.๕  

 (คน) 

จํานวนนักเรียนทีไ่ด 

ระดับ ๓ ข้ึนไป  

(คน) 

ภาษาไทย 71.38 9 44 102 335 
คณิตศาสตร 67.79 11 81 165 233 
วิทยาศาสตร 68.98 2 107 93 288 
ภาษาอังกฤษ 67.6 4 99 156 231 
สังคมศึกษา 71.42 3 47 111 329 
ประวัติศาสตร 70.97 2 88 70 330 
สุขและพลศึกษา 73.94 1 17 105 367 
การงานอาชีพฯ 73.63 2 72 109 307 
ศิลปะ /นาฏศิลป 74.35 2 58 69 361 

รวม 640.06 36 613 980 2781 
เฉลี่ย ๗๑.๑๒ ๔.๐๐ ๘๖.๑๑ ๑๐๘.๘๙ ๓๐๙.๐๐ 
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 การวิเคราะหผูเรียนรายกลุม 

กลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมออน 

๓๐๙.๐๐ ๑๐๘.๘๙ ๙๐.๑๑ 

รวม........๓๐๙........คน รวม........๑๐๙.........คน รวม........๙๐........คน 

 

๔.๓ ผลการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน การคิดคํานวณ 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

การอาน 32 14 38 165 267 ๖.๔๕ ๒.๘๒ ๗.๖๖ ๓๓.๒๗ ๕๓.๘๓ 

การเขียน 22 24 56 150 244 ๔.๔๔ ๔.๘๔ ๑๑.๒๙ ๓๐.๒๔ ๔๙.๑๙ 

การคิดคํานวณ 1 20 59 172 244 .๒๐ ๔.๐๓ ๑๑.๙๐ ๓๔.๖๘ ๔๙.๑๙ 

 

๔.๔ ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

สื่อสารดวยภาษาไทย ๓ ๓๔ ๗๓ ๙๓ ๒๙๓ .๖๐ ๖.๘๕ ๑๔.๗๒ ๑๘.๗๕ ๔๖.๐๗ 

สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ๖๔ ๗๐ ๙๔ ๑๑๑ ๑๕๗ ๑๒.๙๐ ๑๔.๑๑ ๑๘.๙๕ ๒๒.๓๘ ๓๑.๖๕ 

จีน - - - - - - - - - - 

 

๔.๕ ผลการประเมินการคิดวิเคราะห และเขียนสื่อความอยางมีวิจารณญาณ 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

ทักษะการคิดวิเคราะห  

คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปลี่ยน และ

แกไขปญหา 

๓ ๒๘ ๘๘ ๑๘๔ ๑๙๓ .๖๐ ๕.๖๕ ๑๗.๗๔ ๓๗.๑๐ ๓๙.๕๒ 
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๔.๖ ผลการประเมินความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

ความสามารถในการสราง

นวัตกรรม 
๕ ๓๔ ๑๑๔ ๑๒๑ ๒๒๒ ๑.๐๐ ๖.๘๕ ๒๒.๙๘ ๑๒.๕๐ ๔๔.๗๖ 

 

๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญ 5 ดาน  

สมรรถนะสําคัญ 5 ดาน 

ผลการประเมิน (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๒ 4 36 174 280 .๔๐ .๘๐ ๗.๒๖ ๓๕.๐๘ ๕๖.๔๕ 

๒. ความสามารถในการคิด ๑ 20 59 172 244 .๒๐ ๔.๐๓ ๑๑.๙๐ ๒๘.๘๖ ๒๕.๐๐ 

๓. ความสามารถในการแกปญหา ๑ 0 73 191 231 .๒๐ ๐ ๑๔.๗๒ ๓๘.๕๐ ๔๖.๕๗ 

๔. ความสามารถในการใช 

    ทักษะชีวิต 
๑ 0 92 113 290 .๒๐ ๐ ๑๘.๕๕ ๒๒.๗๘ ๕๘.๔๗ 

๕. ความสามารถในการใช 

    เทคโนโลยี  
๐ 1 66 113 316 ๐ .๒๐ ๑๓.๓๑ ๒๒.๗๘ ๖๓.๗๑ 

๔.๘ ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผลการประเมิน (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย  

    กตัญูรูคุณ 
1 0 ๑ ๙๗ ๓๙๗ .๒๐ ๐ .๒๐ ๑๙.๕๖ ๘๐.๐๔ 

๒. ซื่อสัตย สจุริต 1 ๑ ๔๐ ๑๓๗ ๓๑๗ .๒๐ .๒๐ ๔๑.๖๗ ๒๗.๖๒ ๖๓.๙๑ 

๓. มีวินัย ๒ ๑ ๓๑ ๑๗๖ ๒๘๖ .๔๐ .๒๐ ๖.๒๕ ๓๕.๔๘ ๕๗.๖๖ 

๔. ใฝเรียนรู ๒ ๖ ๕๘ ๑๕๔ ๒๗๖ .๔๐ ๑.๒๐ ๑๑.๖๙ ๓๑.๐๕ ๕๕.๖๕ 

๕. อยูอยางพอเพียง 1 0 ๒๗ ๑๑๖ ๓๕๒ .๒๐ ๐ ๕.๔๔ ๒๓.๓๙ ๗๐.๙๗ 

๖. รับผิดชอบ และมุงมั่นใน 

  การทํางาน 
1 ๒ ๖๓ ๑๖๑ ๒๖๙ .๒๐ .๔๐ ๑๒.๗๐ ๓๒.๔๖ ๕๔.๒๓ 

๗. รักความเปนไทย 1 0 2๒ ๑๑๑ ๓๖๒ .๒๐ ๐ ๔.๔๔ ๒๒.๓๘ ๗๒.๙๘ 

๘. มีจิตสาธารณะ ๒ ๒ ๑๘ ๑๐๖ ๓๖๘ .๔๐ .๔๐ ๓.๖๓ ๒๑.๓๗ ๗๔.๑๙ 
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๔.๙ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กิจกรรมนักเรียน 
ผลการประเมิน (คน) รอยละ 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

๑. แนะแนว  - ๑๐๐ - 

๒. ลูกเสือ -ยุวกาชาด  - ๑๐๐ - 

๓. สาธารณะประโยชน  - ๑๐๐ - 

๔. ชุมนุม/ชมรม..........................  - ๑๐๐ - 

๕. อื่นๆ........................................     

 

๔.๑๐ ผลการประเมินการมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

การอนุรกัษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
10 4 79 64 339 ๒.๐๒ .๘๐ ๑๕.๙๓ ๑๒.๙๐ ๖๘.๓๕ 

๔.๑๑ ผลการประเมินดานความภูมิใจ ในความเปนไทย และทองถ่ิน 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

ความภาคภูมิใจในความ

เปนไทย และทองถ่ิน 
4 2 56 88 346 .๘๐ .๔๐ ๑๑.๒๙ ๑๗.๗๔ ๖๙.๗๖ 

 

๔.๑๒ ผลการประเมินดานการยอมรับความคิดของผูอ่ืน การยอมรับความแตกตางทางสังคม และ

สุขภาวะทางจิต 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

การยอมรับความคิดผูอื่น

ความแตกตางทางสงัคม 

และสุขภาวะทางจิต 
5 6 65 134 286 ๑.๐๐ ๑.๒๐ ๑๓.๑๐ ๒๗.๐๒ ๕๗.๖๖ 



9 
 

๔.๑๓ นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา และ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

การเขารวมกิจกรรม

สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม (โรงเรียนวิถี

พุทธช้ันนํา และโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.) 

0 3 45 97 351 ๐ .๖๐ ๙.๐๗ ๑๙.๕๖ ๗๐.๗๗ 

 

 ๔.๑๔ จํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถดานศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี กีฬา (ตามความถนัดอยาง

นอย ๑ คน ๑ ทักษะ) 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

ศิลปะ 11 46 110 152 170 ๒.๒๒ ๙.๒๗ ๒๒.๑๘ ๓๐.๖๕ ๓๔.๒๗ 

ดนตรี 8 63 144 119 162 ๑.๖๑ ๑๒.๗๐ ๒๓.๙๙ ๒๓.๙๙ ๓๒.๖๖ 

เทคโนโลยี 1 27 95 151 216 .๒๐ ๕.๔๔ ๑๙.๑๕ ๓๐.๔๔ ๔๓.๕๕ 

กีฬา 32 45 111 140 168 ๖.๔๕ ๙.๐๗ ๒๒.๓๘ ๓๓.๘๗ ๓๓.๘๗ 

อื่นๆ..........................           

           

 

๔.๑๕ นักเรียนท่ีมีความสามารถดานทักษะอาชีพ  (ตามแนวทางสงเสริมนักธุรกิจนอย ตามความ

ถนัดอยางนอย ๑ คน ๑ ทักษะอาชีพ เมื่อจบชั้น ม.๓) 

 

รายการ 

ผลการประเมินตามระดับคุณภาพ (คน) รอยละ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ 

ยอด

เย่ียม 

เกษตรผสมผสานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง   
2 3 27 57 407 .๔๐ .๖๐ ๕.๔๔ ๑๑.๔๙ ๘๒.๐๖ 
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๕.  ขอมลูครูและบุคลากร (ปการศึกษา ๒๕๖๒)  

 ๕.๑ ขาราชการ 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ

(ป) 

อาย ุ

ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวน

ชั่วโมงท่ี

รับการ

พัฒนา 

จํานวน

ชั่วโมง 

PLC 

๑.  นางสาวปภัสร  จงตรอง ๓๑ ๓ ครู  ป.ตร ี ปฐมวัย อนุบาล ๓ ๖๖ ๕๙ 

๒. นางทิพวรรณ มูลทาศร ี ๔๖ ๒๓ คศ.๓ ป.ตร ี ปฐมวัย   อนุบาล ๒ 60 ๕๙ 

๓.   นางชุติมา พรหมจันทร ๕๙ ๓๓ คศ.๓ ป.ตร ี ภาษาไทย    ป.๑ ๓๔ ๕๙ 

๔.  นางสุภาภรณ พรมมินทร ๕๓ ๒๙ คศ.๓ ป.ตร ี การประถมฯ ป.๒ ๓๔ ๕๙ 

๕.  นางณัฏฐพร  หงษคํา ๕๗ ๒๗ คศ.๓ ป.โท หลักสูตรและการสอน ป.๒ ๓๔ ๕๙ 

๖.  นางเยาวลักษณ ปาละม ี ๕๘  ๓๙ คศ.๓ ป.โท หลักสูตรและการสอน ป.๓ ๓๔ ๕๙ 

๗.  นางเกษมศรี   วงเวียน ๕๗ ๓๑ คศ.๓ ป.ตร ี การประถมฯ ป.๓ ๓๔ ๕๙ 

๘.  นางสาวกนกพร  ปญญา ๒๙ ๑๖ ครู  ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ อังกฤษ  

ป.๔-๖ 

๔๐ ๕๖ 

๙.  นางวีรอร  วงศประเสริฐ ๕๖ ๒๗ คศ.๓ ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย  

ป.๔-๖ 

๑๒ ๕๖ 

๑๐.  นางสาวปพัชญา  แกวชัย ๓๐ ๒.๑๐ ครู  ป.ตร ี คณิตศาสตร ป.๕-๖ ๖๐ ๕๖ 

๑๑.  นางนฤมล  สโีม ๔๓ 

 

๖ ครู คศ.๑ ป.ตร ี วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

วิทยาศาสตร 

ป.๔-๖ 

 

๖๐ ๕๖ 
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  ขาราชการ (ตอ) 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ

(ป) 

อาย ุ

ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวน

ชั่วโมงท่ี

รับการ

พัฒนา 

จํานวน

ชั่วโมง 

PLC 

   ๑๒.  นางมะลิวัลย  มาละดา ๕๙ ๓๙ คศ.๓ ป.ตร ี การประถมฯ สังคมฯ ประวัติ 

ป.๔-๖ 

๓๓ ๕๖ 

  ๑๓.  นายบุญศรี  มาละดา ๖๐ ๓๙ คศ.๓ ป.ตร ี การประถมฯ คณิตฯ ป.๕-๖ 

สุขพลศึกษา 

ป.๔-๖ 

๒๗ ๕๖ 

๑๔.  น.ส.แกวกาญจน ตันหลา ๕๙ ๒๙ คศ.๔ ป.ตร ี สังคม สังคม   

ม.๑-๓ 

๕๐ ๕๐ 

๑๕.  นางอภิสรา พรหมเผา  ๔๗ ๑๔ คศ.๓ ป.ตร ี วิทยฯ วิทย   

ม.๑-๓ 

๙๙ ๕๗ 

๑๖.  นางศรีวรรณ มหาเทพ ๖๐ ๓๗ คศ.๔ ป.ตร ี ภาษาไทย ภาษาไทย  

ม.๑-๓ 

๕๐ ๕๔ 

๑๗.  น.ส.มารสิา เครือ่งพนัส ๕๕ ๓๔ คศ.๓ ป.โท แนะแนว คณิต ม.๑ ๙ ๕๐ 

๑๘. นายพงศธร ไชยมะงั่ว ๒๗ ๓ ครู  ป. ตร ี ดนตรี ศิลปะ/ 

ม.๑-๓ 

๖๖ ๕๐ 
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 ขาราชการ (ตอ) 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ

(ป) 

อาย ุ

ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวน

ชั่วโมงท่ี

รับการ

พัฒนา 

จํานวน

ชั่วโมง 

PLC 

๑๙.  นางสงกรานต วัฒโนกลู ๕๙ ๓๓ คศ.๓ ป.ตร ี พลศึกษา สุข พละ 

ม.๑-๓ 

๔๘ ๕๗ 

๒๐.  นางทัดทรวง มารสาร ๕๕ ๒๙ คศ.๓ ป.ตรี  บรรณารกัษศาสตร ประวัติ กอท. 

ป. ๑-๓ 

๓๐ ๕๙ 

๒๑. นายอนันต  อุดเต็น ๒๗ ๑.๕ เดือน ครู ผูชวย ป.ตร ี คณิตศาสตร คณิต 

ม.๑-๓ 

๓๓ ๕๒ 

๒๒. นางสาววรรสกิา สุภาแสน ๒๘ ๓ เดือน ครู ผูชวย ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม.๑-๓ 

๑๔ - 

๒๓. นางสุรสิา  ธรรมขันธ ๓๗ ๕ เดือน ครู ผูชวย ป.ตร ี คอมพิวเตอร คอมฯ 

ป.๔-ม.๓ 

๒๑ ๒๕ 

๒๔. นายปฏิภาญ ประชุม ๒๗ ๔ เดือน ครู ผูชวย ป.ตร ี ศิลปศาสตรศึกษา ศิลปะ 

ป.๑-ม.๓ 

๖ - 
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 ๕.๒ พนักงานราชการ 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ

(ป) 

อาย ุ

ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวน

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา 

จํานวน

ชั่วโมง 

PLC 

๑. นายธนบดี  ปนตะ ๓๕ ๗ พนักงานราชการ ป.ตร ี คหกรรม กอท./นาฏศิลป 

ป.๔–ม.๓ 

๗๒ ๘ 

       

 ๕.๓  ลูกจางประจํา 

ที่ ช่ือ-สกุล 
อายุ 

(ป) 
ตําแหนง วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

ช่ัวโมงสอนเฉลี่ย/

สัปดาห 

จํานวนครั้ง/

ช่ัวโมงที่รบั

การพัฒนา/ป 

อายุ

งาน 

(ป) 

๑. นายโรจน  ภีระบัน ๕๕ ชาง

ไฟฟา ๔ 

   
   

 

 ๕.๔ ครูอัตราจาง 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล 
อาย ุ

(ป) 

อาย ุ

ราชการ 

(ป) 

ตําแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวน

ชั่วโมงท่ีรับ

การพัฒนา 

จํานวน

ชั่วโมง 

PLC 

๑. นางสาวฐิติชญาน  นักไร ๔๓ ๑๑ - ป.ตร ี การสือ่สาร ครูธุรการ ๒๔ - 

๒. นางสาวพิมพพร  ธรรมวงศ ๓๔ ๙ - ปวส. - ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ๓๔ ๕๙ 

๓. นางสาวจิตรานุช  ลองเนียม ๒๗ ๔ - ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อ.๒- ป.๓ ๗๒ ๕๙ 

๔. นางมาทา  ศิลาฤกษ  ๑ -  ภาษาจีน ภาษาจีน - - 
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๖. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

 วิสัยทัศน  (Vision) 

   โรงเรียนบานหวยไครมีคุณธรรม จริยธรรม  ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกีเลี่ยง

อบายมุข รอบรูเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   พรอมพัฒนาสูสากล 

 

พันธกิจ (Mission) 

             1. พัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
  2. พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พรอมพัฒนาสูอัจฉริยภาพตามความ
ถนัดและสนใจ 
  3. พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตอยางรอบดาน 
  4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ และมีเกียรติศักด์ิศรีในวิชาชีพ  
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดศาสตรพระราชา และหลักธรรมาภิบาล 
  7. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู แหลงบริการทางวิชาการ และมีสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  8. สงเสริมพัฒนาเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางย่ังยืน 
 

 เปาหมาย  (Goal) 

 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานความเปน 
ไทยอยางมีความสุข               
 2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. นักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. นักเรียนมีทักษะ และรูเทาทันการใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู 
 5. มีระบบบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล  
สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
 6. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอือ้ตอการจัดการเรียนรู และใหบริการแกผูเรียน  
ผูเกี่ยวของอยางมีคุณภาพ 
 7. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือในการสงเสรมิพัฒนาการศึกษาอยางรอบดาน 
และย่ังยืน 

 

รูปแบบ (Model) /แนวคิด /หลักการ /กระบวนการ ท่ีใชในการบริหารการศึกษา (ใช HIAYKRAK MS 

MODEL) 
   

๗. อัตลักษณ  

  นักเรียนดีวิถีพอเพียง (หวยไครวินัยดี มีความรับผิดชอบ) 
 

๘. เอกลักษณ 

 เอกลักษณ  : โรงเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม นําความรู สูวิถีพอเพียง) 
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๑๐. งาน/โครงการ/กิจกรรม/การประกวดแขงขัน ดีเดน ท่ีไดรับรางวัล ระดับประเทศ ยอนหลัง ๓ ป 

 ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ดานครู 

 ๑. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนง ครเูช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตรชนะเลิศการออกแบบหนวย
การเรียนรูที่สอดคลองกับ ASEAN Curriculum  Source Book  เขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต ๓ 
 ๒. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนง ครเูช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตร มีนวัตกรรมสรางสรรคคนดี  
เรื่อง “เด็กดีตองมีวินัย” ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โครงการสงเสริมคุณธรรม สพฐ. เขตพื้นทีก่ารศึกษา เชียงราย  
เขต ๓ 
 ๓. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนง ครเูช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตรครผููสอนไดรับรางวัลเหรียญ 
ทอง การแขงขันกจิกรรมสภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ ๖๗ ระดับภาค  
 ๔. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนง ครเูช่ียวชาญ ไดรับคัดเลือก ประเภทดีมาก โครงการ 
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผูรบัผิดชอบงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน 
สถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที ่
 ๕. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนง ครเูช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ โครงงานคุณธรรม ระดับช้ันม.๑ - ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ 
 ๖. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนง ครู เช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตร ขาราชการดีเดน ประจําป 

๒๕๕๙ จังหวัดเชียงราย 

  ๖. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนง ครู เช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตร คืนคุณธรรมสูหองเรียน 

“วินัยเกิดข้ึนไดในหองเรียน” ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย เขต ๓ 

 ดานนักเรียน 

  ๑. นักเรียนไดรบัรางวัลเหรียญทอง การแขงขันกจิกรรมสภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ ในงาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๒. นักเรียนไดรบัเกียรติรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันโครงงานคุณธรรม  
ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๓. นักเรียนไดรบัเกียรติรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันภาพยนตรสั้น  
ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔. นักเรียนไดรบัเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันสวนถาดช้ืน ระดับช้ัน ม.๑-๓ ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ ๖๗ ระดับภาค จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๕. นักเรียนไดรบัเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันหนังสอืเลมเล็ก ระดับช้ัน ม.๑-๓ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ ๖๗ ระดับภาค จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๖. นักเรียนไดรบัเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันมารยาทไทย ระดับช้ัน ม.๑-๓ (นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๗. นักเรียนไดรบัเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันมารยาทไทย ระดับช้ัน ป.๔-๖ ในงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค จังหวัดกําแพงเพชร 
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 ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ดานครู 

  ๑. นางสาวแกวกาญจน  ตันหลา  ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

“คุรุสดุดี” ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนทีป่ระจักษ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

  ๒. นางสาวแกวกาญจน  ตันหลา ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลมิ ดีเย่ียม ระดับประเทศ ที่ไดรับโล

เกียรติยศ จากเลขาธิการ สพฐ. โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทําดีถวายใน
หลวง” ปที่ ๑๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
  ๓. นางสาวแกวกาญจน  ตันหลา ตําแหนงครเูช่ียวชาญ เกียรติบัตร มีนวัตกรรมสรางสรรคคนดี ดาน

การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมคุณธรรม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ๔. นางสาวแกวกาญจน  ตันหลา ตําแหนงครเูช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตรการออกแบบกจิกรรมการ

เรียนรูที่เนนทักษะการคิดในศตวรรษที่ ๒๑ และสรางโอกาสใหผูเรียนไดคนพบองคความรูดวยตนเอง เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๖ 

  ๕. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ครูทีป่รกึษานํานักเรียนเขารวมขับเคลื่อนโครงการ “ลูกสาวของ

แผนดิน รวมพลงัสรางสังคมไทยใสสะอาด” มลูนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกจิการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 
  ๖. นางสาวแกวกาญจน  ตันหลา ตําแหนงครเูช่ียวชาญ เกียรติบัตรมีแนวปฏิบัติที่ดีคานิยมหลกัของคน

ไทย ๑๒ ประการ บรูณาการสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑/๑ เรือ่ง โครงงาน
คุณธรรม วาว! วาว! เราทําได โครงการขับเคลื่อนคานิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ สพป.เชียงราย เขต ๓ 
  ๗. นางสาวแกวกาญจน  ตันหลา ตําแหนงครเูช่ียวชาญ เกียรติบัตรมีแนวปฏิบัติที่ดีคานิยมหลกัของคน

ไทย ๑๒ ประการ บรูณาการสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ เรือ่ง โครงงานจิตอาสา
พัฒนาคุณธรรม โครงการขับเคลื่อนคานิยมหลกัของคนไทย ๑๒ ประการ สพป.เชียงราย เขต ๓ 
  ๘. นางสาวแกวกาญจน  ตันหลา ตําแหนงครเูช่ียวชาญ เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรมสรางสรรคคนดี 

เรื่อง นิทานสงเสรมิคุณธรรม (ดานวินัย) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.เชียงราย เขต ๓ 
  ๙. นางสาวแสงจันทร  แสงแกว ตําแหนงครูชํานาญการพเิศษ เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรม

สรางสรรคคนดี เรือ่ง โรงเรียนวิถีพุทธ สพป.เชียงราย เขต ๓ 

  ๑๐. นางศรีวรรณ  มหาเทพ ตําแหนงครูเช่ียวชาญ เกียรติบตัรการผลิตนวัตกรรมสรางสรรคคนดี เรื่อง

นิทานพื้นบาน สงเสริมคุณธรรม สพป.เชียงราย เขต ๓ 

  ๑๑. น.ส.กนกพร  ปญญา ตําแหนง ครู ผูสอนนักเรียนไดรางวัลเหรียญทองชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ  Storytelling  ระดับช้ันประถมศึกษาที่ 4-6   และ ครูผูสอนนักเรียน
ไดรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ  Impromptu  Speech  ระดับช้ันประถมศึกษาที่ 
4-6  ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑๒. นางวีรอร  วงคประเสริฐ ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ ครูผูสอนนักเรียนไดรางวัลเหรียญทองการ
แขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหมระดับช้ัน ป. 4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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  ๑๓. นางนฤมล สีโม ตําแหนงครู ผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง  ระดับช้ัน ป.4-6 และครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สิง่ประดิษฐทางวิทยาศาสตร ระดับช้ัน ป.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑๔. นางสาวปพัชยา  แกวชัย ครูผูสอนนักเรียนไดรบัเหรียญทองชนะเลิศ กจิกรรมการแขงขันตอ
สมการคณิตศาสตร (เอแม็ท)ระดับช้ัน ม.1-3 ครูผูสอนนักเรยีนไดรับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแขงขัน
ตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท)ระดับช้ัน ป.1-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑๕. นางมะลิวัลย  มาละดา ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
ระดับ ป.1-3 ระดับ ป.4-6 ระดับม.1-3 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา 
  ๑๖. นางทิพวรรณ  มูลทาศรี ตําแหนงครู ชํานาญการพเิศษ ไดรับรางวัล ครูดี ไมมอีบายมุข จาก
กระทรวงศึกษาธิการ มจร. เครือขายครูดี องคกรงดเหลา 
 

 ดานผูบริหาร 

  ๑. ไดรับเกียรติบัตร “คุรุชน คนคุณธรรม” จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ๒. ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลมิ ดีเย่ียม ระดับประเทศ ที่ไดรับโลเกียรติยศ จากเลขาธิการ สพฐ. 

โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรติ “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง” ปที่ ๑๓ ปการศึกษา 
๒๕๖๑  
  ๓. ไดรับเกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรมสรางสรรคคนดี เรื่อง หวยไคร วินัยดี มีความรับผิดชอบ สพป.

เชียงราย เขต ๓ 

  ๔. เกียรติบัตรเขารวมขับเคลื่อนโครงการ “ลกูสาวของแผนดิน รวมพลังสรางสงัคมไทยใสสะอาด” 
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
 

 ดานสถานศึกษา 

  ๑. เกียรติบัตรการประเมินเปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ๒. โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประเภท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
ป ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ๓. โล รางวัลรองชนะเลิศ “สถานศึกษา IQA Award” ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ๔. โล โรงเรียนคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเย่ียม ระดับประเทศ ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรม

เฉลิมพระเกียรติ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๕. เกียรติบัตร การสนับสนุนเขารวมขับเคลื่อนโครงการ “ลกูสาวของแผนดิน รวมพลงัสรางสังคมไทย
ใสสะอาด” มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
   ๖. เกียรติบัตร ไดสนับสนุนการจัดงานรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว การคา

มนุษย และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ประจําป ๒๕๖๑ สํานักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย 
จังหวัดเชียงราย 
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 ดานนักเรียน 

 ๑. เยาวชนผูรับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ดีเย่ียม ระดับประเทศ ที่ไดรับโลเกียรติยศ 

จากเลขาธิการ สพฐ. โครงการพฒันาโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรติ “เยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง” ปที่ 
๑๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ (จํานวน ๑๐ คน) 
 ๒. เขารวมขับเคลื่อนโครงการ “ลกูสาวของแผนดิน รวมพลงัสรางสงัคมไทยใสสะอาด” มูลนิทธิ

ประเทศไทยใสสะอาดและกรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว (จํานวน ๑๐ คน) 
 ๓. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแขงขันมารยาทไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘  
 ๔. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศกิจกรรมการแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑ 
- ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา ครั้งที่ ๖๘  
 ๕. เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศการแขงขันภาพยนตรสั้น ระดับช้ันมัธยมศึกษา  ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครัง้ที่ ๖๘  
 ๖. สรุปผลกจิกรรมแขงขันโรงเรียนบานหวยไคร สพป. เชียงราย เขต ๓  งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ

ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหวางวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๖.๑ เกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน  การแขงขันหนังสอืเลมเลก็ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ (จํานวน ๓ คน) 

  ๖.๒ เด็กหญิงอนัญญา ขวาเมืองพาน ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน

ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษา ปที่ ๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ 

 ๖.๓ ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรยีญทอง การจัดสวนถาดช้ืน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ (๓ คน) 
 ๖.๔ ไดรับเกียรติบัตรรางวัลเหรยีญทอง การแขงขันคีตมวยไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ใน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ภาคเหนือ (๑๐ คน) 

 ๖.๕ ด.ญ.พิชญา  ใจมา ด.ช.ภาคภูมิ  อยูลึเหรียญทอง  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย  ระดับช้ัน 
ป.1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๖.๖ ด.ช.อภิสิทธ์ิ  จีเบี่ยรางวัลเหรียญทองชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันเลานิทาน
ภาษาอังกฤษ  Storytelling  ระดับช้ันประถมศึกษาที่ 4-6   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๖.๗ ด.ช.ทรงศักด์ิ มาเยอะ เหรียญทองการแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหมระดับช้ัน ป. 4-6 
 ๖.๘ ด.ช.พชรพล  เบียเซกู และด.ญ.นารี  ลาหูนะ เหรียญเงนิ กิจกรรมการแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร (เอแมท็)ระดับช้ัน ป.1 – ป.6 ระดับชาติ  
 ๖.๙ ด.ญ.พิชญา  ใจมา ด.ช.ภาคภูมิ  อยูลึ ด.ญ.ปราถนา  ปญโญแกว ด.ช.กรกช  บุญกอน   
ด.ญ.ยุพารัตน  มาเยอ ด.ช.สมชาย  เชอหมื่อ เหรียญทองกจิกรรมประกวดมารยาทไทยระดับ  

ป.1-3, ป. ๔-๖ และม.๑-๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๖.๑๐ ด.ช.ทวิภพ ตายอย รางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันขับรองเพลงสากลประเภทชาย 

ระดับช้ัน ป.1-6  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 



19 
 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ดานครู 

 ๑. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตร ยุวกาชาดดีเดน ประจําป 

๒๕๖๓ ประเภท ครูผูสอนกจิกรรมยุวกาชาด ระดับ ๓ จากนายกยุวกาชาดจังหวัดเชียงราย 

 ๒. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตรขาราชการพลเรือนดีเดน 
ประจําป ๒๕๖๓ จงัหวัดเชียงราย 
 ๓. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตร รางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคน
คุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตร นวัตกรรมสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม “ปนนํ้าใจใหรอยย้ิมกับชุมชน” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๕. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตร ขับเคลือ่นโครงงานคุณธรรม 
สูหองเรียน “ชวยฉันหนอย ทําบอยๆ เด๋ียวก็ชิน” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๖. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ไดรับเกียรติบัตร วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนเพื่อสงเสรมิการดําเนินกจิกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
 ๗. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ครูผูฝกสอนนักเรียน ใหไดรบัโล รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ ในการแขงขันกลอมเกมปริศนา ๐๐๘  เด็กใฝดี หอฝน มูลนิธิแมฟาหลวง 
 ๘. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ครูผูสอนนักเรียนไดรบัรางวัล ระดับเหรียญเงิน 

การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๙. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ครูผูสอนนักเรียนไดรบัรางวัลระดับเหรียญเงิน  
การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖๙ ป ๒๕๖๒ 
 ๑๐. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ครผููสอนนักเรียนไดรับรางวัล ระดับเหรียญ
ทอง การประกวดรองเพลงลูกทุงหญิง ประเภทเด็กทีม่ีความบกพรอง ระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนตน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑๑. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ครผููสอนนักเรียนใหไดรบัรางวัลเหรยีญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่รกึษา (YC : Youth Counselor) ระดับช้ัน ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑๒. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ครผููสอนนักเรียนใหไดรบัรางวัลเหรยีญทอง 
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ภาพยนตรสั้นระดับช้ัน ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่)  
ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๑๓. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ที่ปรึกษานักเรียนไดรบั โลเกียรติคุณ “คนดี
ศรีแมสาย” ประเภทเด็กและเยาวชน ดานจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม อําเภอแมสาย 
 ๑๔. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครูเช่ียวชาญ ที่ปรึกษานักเรียนไดรบัโลเกียรติคุณ เกียรติ
บัตร เด็กและเยาวชนดีเดน ประจําป ๒๕๖๓ เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๔. นางสาวแกวกาญจน ตันหลา ตําแหนงครเูช่ียวชาญ ที่ปรึกษา นักเรียนไดรับเกียรติบัตร ผูเปน
แบบอยางที่ดีดานวัฒนธรรม “ธรรมวินิต” เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๓ จากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม 
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 ๑๖. นางสุภาภรณ  พรมมินทร ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ เปนครูผูฝกสอนการจัดสวนถาดช้ืน  
ชนะเลิศเหรียญทอง ชวงช้ันที่  2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
 ๑๗. นางเยาวลักษณ  ปาละมี ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ครูผูฝกสอนรางวัลเหรียญทองกจิกรรม
ประกวดเขียนเรือ่งจากภาพ  ระดับชวงช้ัน ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
 ๑๘. นางเกษมศรี  วงเวียน ตําแหนง ครูชํานาญการพเิศษ การประกวดคัดแยกขยะ  Waste  less  
Live สํานักงานทรัพยากรและสิง่แวดลอมเชียงราย  
 1๙. น.ส.กนกพร  ปญญา ตําแหนง ครู ผูสอนนักเรียนไดรบัรางวัลการแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ  
Storytelling  ระดับช้ันประถมศึกษาที่ 4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ป
การศึกษา  2562 
 ๒๐. น.ส.กนกพร  ปญญา ตําแหนง ครู  ผูสอนนักเรียนไดรบัรางวัลการแขงขันพูดสุนทรพจน
ภาษาอังกฤษ  Impromptu  Speech  ระดับช้ันประถมศึกษาที่ 4-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา   ปการศึกษา  2562 
 ๒๑. นางวีรอร  วงศประเสริฐ ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ ผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองการ
แขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหมระดับช้ัน ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
 ๒๒. นางวีรอร  วงศประเสริฐ ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ ครูผูสอนนักเรียนไดรบัรางวัลเหรียญทอง
การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหมระดับช้ัน ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
  ๒๓. นางวีรอร  วงศประเสริฐ ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ ครูผูสอนนักเรียนไดรบัรางวัลรางวัล
ชนะเลิศการแขงขันทองบทอาขยานทํานองเสนาะระดับช้ัน ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๙ 
(ระดับเขตพื้นที)่ 
 ๒๔. นางนฤมล  สโีม ตําแหนง ครู เขารวมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสรมิสรางเครือขาย 
ปองกันยาเสพติด กิจกรรม  การแขงขันกลองเกมตบเกลี้ยง มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ 
 ๒๕. นางนฤมล  สโีม ตําแหนง ครู ผูฝกสอนนักเรียนไดรบัรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศกิจกรรม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรระดับช้ันป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
 ๒๖. นางสาวปพัชญา  แกวชัย  ตําแหนง ครู ผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมการ
แขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GPS  ระดับช้ัน ป.4-ป.6   ปการศึกษา  2562 
 ๒๗. นางสาวปพัชญา  แกวชัย  ตําแหนง ครู ผูฝกสอนนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญทองแดงกจิกรรม
การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร(เอแม็ท) ระดับช้ันม.1-ม.3  ระดับชาติ  ปการศึกษา  2562 
 ๒๘. นางสาวปพัชญา  แกวชัย  ตําแหนง ครู ผูฝกสอนนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญทองกจิกรรมการ
แขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที)่ 
 ๒๙. นางสาวปพัชญา  แกวชัย  ตําแหนง ครู ผูฝกสอนนักเรยีนไดรับรางวัลเหรียญทองกจิกรรมการ
แขงขันซูโดกุระดับช้ัน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
 ๓๐. นางสาวปพัชญา  แกวชัย  ตําแหนง ครู ผูฝกสอนนักเรยีนไดรับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการ
แขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม  GPS  ระดับช้ัน ป.4-6 (ระดับเขตพื้นที่) 
 ๓๑. นางสาวปพัชญา  แกวชัย  ตําแหนง  ที่ปรึกษาสนับสนุนนักเรียนเขารวมการแขงขันรายการ
แม็กซพลอยส  ครอสเวิรดเกม  เอแม็ท  คําคมและซูโดกุ  ชิงแชมปภาคเหนือ  ครั้งที่  23 
 ๓๒. นายบุญศรี  มาละดา ตําแนง ครู ชํานาญการพเิศษ นางมะลิวัลย มาละดา ตําแหนง ครูชํานาญ
การพิเศษ ครผููสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับ ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
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 ๓๓. นายบุญศรี  มาละดา ตําแนง ครู ชํานาญการพเิศษ นางมะลิวัลย มาละดา ตําแหนง ครูชํานาญ
การพิเศษ ครผููสอนนักเรียนไดรับเหรียญทอง กจิกรรมประกวดมารยาทไทยประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพรอง
ทางการเรยีนรู ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที)่ 
 ๓๓. นายบุญศรี  มาละดา ตําแนง ครู ชํานาญการพเิศษ นางมะลิวัลย มาละดา ตําแหนง ครูชํานาญ
การพิเศษ ผูสอนนักเรียนใหไดเหรียญทองกิจกรรมประกวดมารยาทไทยประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพรอง
ทางการเรยีนรู ระดับ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที)่ 
 ๓๔. นางมะลิวัลย มาละดา ตําแหนง ครูชํานาญการพเิศษ ไดรับเกียรติบัตร ครูดีไมมอีบายมุข  
ประจําปการศึกษา  2562 กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓๕. นายอนันต  อุดเต็น ตําแหนง ครูผูชวย เปนผูฝกสอนนักเรียนไดรบัรางวัลเหรียญทองแดงการ
แขงขันคิดเลขเร็ว  ระดับช้ันม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ๓๖. นายอนันต  อุดเต็น ตําแหนง ครูผูชวย ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การแขงขัน
เกมสคณิตศาสตร Zuduku ระดับช้ัน ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
 ๓๗. นายอนันต  อุดเต็น ตําแหนง ครูผูชวย ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การแขงขัน
สรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม  GPS   ระดับม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับสพป.
ชร.3 ปการศึกษา  2562 
 ๓๘. นายอนันต  อุดเต็น ตําแหนง ครูผูชวย ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองแดง  การแขงขัน
การตอสมการคณิตศาสตร (Amat)  ระดับช้ันม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  69 ป
การศึกษา  2562 
 ๓๙. นายอนันต  อุดเต็น ตําแหนง ครูผูชวย ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน  การแขงขัน
สรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม  GPS   ระดับช้ันประถมศึกษา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  ครั้งที่  29  ปการศึกษา  2562 
 ๔๐. นายอนันต  อุดเต็น ตําแหนง ครูผูชวย ไดรับเกียรติบัตร นวัตกรรมสรางสรรคคนดี กลุมสาระ
คณิตศาสตร ตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๔๑. นางศรีวรรณ  มหาเทพ ตําแหนง ครู เช่ียวชาญ ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลกิจกรรมหนังสอืเลม
เล็ก รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ(ชาติ)  ช้ัน ม.1-3  (นักเรียนบกพรองทางการเรียนรู) 
 ๔๒. นางศรีวรรณ  มหาเทพ ตําแหนง ครู เช่ียวชาญ ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลกิจกรรมหนังสอืเลม
เล็ก  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ  1  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  ช้ัน ม.1-3    
 ๔๓. นางศรีวรรณ  มหาเทพ ตําแหนง ครู เช่ียวชาญ ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลกิจกรรมกวีเยาวชน
รุนใหม  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ช้ัน ม.1-3    
 ๔๔. นางศรีวรรณ  มหาเทพ ตําแหนง ครู เช่ียวชาญ ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลกิจกรรมคัดลายมอื
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ช้ัน ม.1-3    
 ๔๕. นางศรีวรรณ  มหาเทพ ตําแหนง ครู เช่ียวชาญ ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลกิจกรรมสเีอกรงค  
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ช้ัน ม.1-3    
 ๔๖. นางศรีวรรณ  มหาเทพ ตําแหนง ครู เช่ียวชาญ ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลกิจกรรมเขียน
เรียงความ  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ช้ัน ม.1-3    
 ๔๗. นางสาวมารสิา เครื่องพนัส ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลรางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรมการ
แขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ  ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
ปการศึกษา  2562 
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 ๔๘. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว ตําแหนง ครู ผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง การขับรองเพลง
ลูกกรุงหญิง  ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
 ๔๙. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว ตําแหนง ครู ผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง การขับรองเพลง
ลูกกรุงชาย  ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที ่๖๙ (ระดับเขตพื้นที่) 
 ๕๐. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว ตําแหนง ครู ผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง การขับรองเพลง
ลูกกรุงหญิง  ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๙ (ระดับเขตพื้นที่)  
 ๕๑. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว ตําแหนง ครู ไดรับเกียรติบัตร นวัตกรรมสรางสรรคคนดี กลุมสาระศิลปะ
ตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๕๒. นายธนบดี  ปนตะ พนักงานราชการ ผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การ
ประกวดสวนถาดแหงสําหรบัเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (ระดับเขตพื้นที่) 
 ๕๓. นายธนบดี  ปนตะ พนักงานราชการ ผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง 8 การประกวด
สวนถาดแหง สําหรับเด็กทีม่ีความบกพรองทางการเรียนรู งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ที่ ๖๙ ระดับชาติ 
 ๕๔. นายธนบดี  ปนตะ พนักงานราชการ ไดรับเกียรติบัตร วัตกรรมสรางสรรคคนดี นาฏศิลป

พื้นบานสรางสรรคคุณธรรม ตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๕๕. นางมะลิวัลย มาละดา ตําแหนงครู ชํานาญการพเิศษ ไดรับเกียรติบัตร วัตกรรมสรางสรรคคนดี 

กลุมสาระสงัคมศึกษา นิทานคุณธรรม ตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

 ดานผูบริหาร 

  ๑. โล เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร คุรสุดุดี ประจําป 2563 
  ๒. เกียรติบัตร การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสูสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
  ๓. เกียรติบัตร มีนวัตกรรมสรางสรรคคนดี ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
  ๔. เกียรติบัตร การแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอและการประกวดแขงขันกจิกรรมการเรยีนรู ภายใต
โครงการเสรมิสรางคุณธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสจุริต) ระดับภูมิภาค จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๕. สถานศึกษาสีขาวระดับทอง ประเภท ผูบริหารสถานศึกษา 
 
 ดานสถานศึกษา 
  ๑. ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดบุหรี่และเปนแหลงเรียนรูจังหวัดเชียงราย 2562 
  ๒. โรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๔ ดาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๓. ไดรับการรับรองสถานศึกษาสีขาวระดับทอง ในปการศึกษา 2562 
  ๔. ไดรับโลเกียรติบัตรความรวมมือยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กับมหาวิทยาลัยราชภัตเชียงราย 
  ๕. ไดรับเกียรติบัตร โรงเรียนที่ใหความรวมมือกบัครูทองถ่ิน โครงการครูตํารวจ (ครูแดร)  
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 ดานนักเรียน 

  ๑. เด็กชายสมพร  ไทยใหญ เด็กหญงิสริิพร  แซลอ เด็กหญงิรัตนา  เชอมือ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๑ การแขงขันสวนถาดแหง ชวงช้ันที่ ๒ ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ป ๒๕๖๒ 

  ๒. นางสาวเอื้อย  คําใส นางสาวหฤทัย  มาเยอะ  นางสาวศิริพร  สกลุไพรวัน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๒ การแขงขันสวนถาดช้ืน ระดับช้ัน ม.๑–๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป ๒๕๖๒ 

  ๓. เด็กชายธนากร  คําใส เหรียญทองกิจกรรมประกวดเขียนเรื่องจากภาพ  ระดับชวงช้ัน ป.๑-๓ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป ๒๕๖๒ 

 ๔. เด็กหญิงสายฝน  บัวทอง เด็กหญิงกานตธีรา  ปาน เด็กหญิงเพียงพร  เชอหมื่อ ไดรับรางวัลเหรียญ

ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลองระดับช้ัน ป.๔- ป.๖ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    

  ๕. เด็กชายจิรชัย  แซติง รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลศิอันดับที่  ๒  ระดับช้ัน ป.๖  กิจกรรม 

การแขงขันกลองเกมตบเกลี้ยง มลูนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ 

 ๖. เด็กหญิงนํ้าออย  นนทอง เด็กหญิงนาถยา  พันยาวงค เหรียญทองแดง  กิจกรรมการแขงขัน

สรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GPS  ระดับช้ัน ป.๔-ป.๖  ระดับชาติ  ปการศึกษา  ๒๕๖๒

สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๗. เด็กหญิงนารี  ลาหูนะ เด็กหญงิชมพู  เชอหมือ่กู เหรียญทองแดงกจิกรรมการแขงขันตอสมการ

คณิตศาสตร(เอแม็ท)ระดับช้ันม.๑-ม.๓ ระดับชาติ  ปการศึกษา ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน 

 ๘. เด็กชายพชรพล  เบียเซกู เด็กชายทรงชัย  อภิสิริพฒันา รางวัลอันดับ  ๑๘  เอแม็ทเกมตอคํานวณ  

รุนประถมศึกษา การแกแมก็ซพลอยส  ครอสเวิรดเกม  เอแม็ท  คําคมและซูโดกุ  ชิงแชมปภาคเหนือ  ครั้งที่  

๒๓ สมคม ครอสเวิรดเกม  เอแม็ท  คําคมและซูโดกุแหงประเทศไทย   

 ๙. เด็กหญิงนารี  ลาหูนะ เด็กหญงิชมพู  เชอหมือ่กู รางวัลอันดับ  ๑๘ เอแม็ทเกมตอคํานวณ  รุน

มัธยมศึกษา การแกแม็กซพลอยส  ครอสเวิรดเกม  เอแมท็  คําคมและซูโดกุ  ชิงแชมปภาคเหนือ  ครั้งที่  ๒๓ 

สมคม ครอสเวิรดเกม  เอแม็ท  คําคมและซูโดกุแหงประเทศไทย   

 ๑๐. ด.ญ.ปราถนา  ปญญโญแกว ด.ช.กรกช  บุญกอน เหรียญทองกิจกรรมประกวดมารยาทไทย    

ช้ัน ม.๑-๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

 ๑๑. ด.ญ.นาถยา  พันยาวงค ด.ญ.นํ้าออย  นนทอง เหรียญเงิน  การแขงขันสรางสรรคผลงาน

คณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม  GPS   ระดับช้ันประถมศึกษา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  

๖๙  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 ๑๒. ด.ญ.นารี  ลาหูนะ ด.ญ.ชมพู  เชอหมื่อกู  เหรียญทองแดง  การแขงขันการตอสมการคณิตศาสตร

(Amat)  ระดับช้ันม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  ๖๙  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
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 ๑๓. นางสวาพรนภา นามปน นางสาวนํ้าตาล แสงคํา เด็กหฺงเมทิณี ย่ิงอาณุภาพ เด็กหญงิเกง แสงชัย 

เด็กชายสุบรรณ  วงคเดือน เด็กหญงิฟองแกว รูปงาม เด็กหญิงสี  นามอาย  เด็กหญิงอาม คําหลา เด็กหญงิ

วาสนา  หมื่อแล  เด็กหญิงบราลี  แซเซน เหรียญเงินการแขงขันสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙ ปการศึกษา  ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๑๔. นางสาวพรนภา  นามปน นางสาวนํ้าตาล  แสงคํา นางสาววรางคณา  พิชัย เด็กหญิงเกง  แสงชัย 

เด็กหญิงฟองแกว  รูปงาม รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ ระดับชาติ

ครั้งที่  ๖๙  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๑๕. นางสาวเสาวลักษณ  วิเศษงามจรญู รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดรองเพลงลูกทุงประเภท

เด็กที่มีความบกพรองระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนระดับชาติ  ระดับชาติครั้งที่  ๖๙  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๑๖. นานธเนศพล  จํารูญวานิ ด.ญ.สุภาภร  แลเซอะ ด.ญ.สภุาพร  มาเยอะ กิจกรรมหนังสอืเลมเล็ก  

รางวัลเหรียญทองระดับชาติ  ภาคเหนือ ช้ัน ม.๑-๓ นักเรียนบกพรองทางการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๑๗. นานธเนศพล  จํารูญวานิ ด.ญ.สุภาภร  แลเซอะ ด.ญ.สภุาพร  มาเยอะ กิจกรรมหนังสอืเลมเล็ก  

รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ(ชาติ)  ช้ัน ม.1-3  (นักเรยีนบกพรองทางการเรียนรู)  
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑๘. นางสาวเมวรรณลี  และเซอะ นางสาวจรีวรรณ  วิบูลวุฒิไกร เด็กหญงิอานู ลาหูนะ กิจกรรม

หนังสือเลมเลก็  ช้ัน ม.1-3  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา   

 ๑๙. เด็กหญิงปรางคทพิย สะอาด กจิกรรมกวีเยาวชนรุนใหม รางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศอันดับ  1  
ช้ัน ม.1-3   ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา   
 ๒๐. เด็กชายภัทรกร  เบเซกู กิจกรรมสีเอกรงค ช้ัน ม.1-3  รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
 ๒๑. นางสาวเอื้อย คําใส กจิกรรมเขียนเรียงความ ช้ัน ม.1-3 รางวัลเหรยีญทองรองชนะเลิศอันดับ  1  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
 ๒๒. นางสาวพรนภา  นามปน ไดรับโล เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1  การแขงขัน  TO  BE  
NUMBER  ONE  IDOL  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน  TO  BE  NUMBER  ONE  IDOL 
 ๒๓. นางสาวพรนภา  นามปน  โลเกียรติคุณ ” คนดีศรีแมสาย ”จาก นายอําเภอแมสาย 
ประเภทเด็กและเยาวชนดานจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม  
 ๒๔. นางสาวพรนภา  นามปน  โลเกียรติคุณ  เกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเดนประจําป  2563  
เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ  จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒๕. นางสาว พรนภา  นามปน ไดรับโลเกยีรติคุณ  เกียรติบตัร ผูเปนแบบอยางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
วินิต ประจําป  2563  เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๒๖. นางสาวพรนภา  นามปน นางสาวนํ้าตาล  แสงชัย  ไดรับเกียรติบัตร ยุวกาชาดดีเดน ประจําป  
2563 ประเภทสมาชิกยุวกาชาด  ระดับ  3  ยุวกาชาดจังหวัดเชียงราย ผูวาราชการจงัหวัดเชียงราย 
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 ๒๗. เด็กหญิงเกง  แสงชัย  เด็กหญิงวาสนา  เมอแล ไดรับ โล ประกาศนียบัตร  รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่  2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 กิจกรรม “ การแขงขันกลอมเกมปริศนา  008 ” คายเด็กใฝดีหอฝน  
ปองกันยาเสพติด  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 ๒๘. นางสาววรางคณา  พิชัย เด็กหญิงนุนกัลยา  นามหลง เด็กหญงิชนาภัทร  ปาระนันท 
เด็กหญิงเอย  ทองไทย เด็กหญงิฟองแกว  รูปงาม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  กิจกรรมนักเรียนเพือ่นที่ปรึกษา
(YC:Youth  Counselor) ระดับช้ัน  ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่  69 ปการศึกษา  2562 ระดับเขต 
 ๒๙. เด็กชายสมบัติ  คําใส นางสาวนํ้าตาล  แสงคํา นายพรชัย  เสรี นางสาวพรนภา  นามปน 
เด็กหญิงวาสนา เมอแล เกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่รึกษา ภาพยนตสั้น  
ระดับช้ัน  ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่  69  ปการศึกษา  2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๓๐. นางสาวเจนจิรา  สายอาย นางสาวอารม  มน เด็กหญงิจันทรจริา  ภพวงศประเสรฐิ เด็กหญงิยุน  
ยอดสุวรรณ  รองชนะเลิศอันดับ 2   กีฬานักเรียน  นักศึกษาเชียงรายเกมส”  สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย 
 ๓๑. เด็กชายปริวัฒน  วงศสม เด็กชายนน  นํ้าทรายทอง เด็กชายศุภวัฒน  อภิผลไพโรจน เหรียญทอง 
8 การประกวดสวนถาดแหง สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู งานศิลปหัตถกรรม  ระดับชาติ ครั้งที่  
69  ปการศึกษา  2562  
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ตอนท่ี ๒ 

บทสรุปของผูบริหาร 

ขอมูลพืน้ฐาน 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบานหวยไคร  ที่อยู ๓๖๕ หมูที่ ๑ ตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
ชื่อผูบริหารโรงเรียน นายไชยรัตน  จินะราช โทรศัพท 081-1627122  website ww.banhuaikrai.ac.th    

e – mail oledoy2519@gmail.com 
จํานวนครู ๓๑ คน จําแนกเปน ขาราชการครู ๒5 คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจาง ๓ คน พนักงานชาง
ไฟฟา ๑ คน เจาหนาที่อื่น ๆ  ๑  คน 
จํานวนนักเรียน รวม ๕๓๒ คน จําแนกเปนระดับปฐมวัย ๔๒ คน ระดับประถมศึกษา ๒๙๕ คน และ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน ๑๙๕ คน 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดับการศกึษาปฐมวัย 
 

 โรงเรียนบานหวยไคร จัดการศึกษา ๒ ระดับ คือระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ

ปฐมวัย ช้ันอนุบาลปที่ ๒-๓ มีนักเรียนจํานวน ๔๒คน ครูผูสอน ๒ คน ครูชวยสนับสนุนการสอนรายวิชาเฉพาะ 

๑ คน  ไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๒  เสนอตอหนวยงานตน

สังกัดและหนวยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพในระดับ ยอดเย่ียม มีผลการดําเนินงาน 

ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด ๓ มาตรฐาน ดังตอไปน้ี 

 ดานคุณภาพของเด็ก มีผลพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน ไดแก พัฒนาการทางดานรางกาย มีสุขภาพแข็งแรง 

มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง การเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธกัน รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนไดดี ปฏิบัติตาม

ขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น มีทักษะการปองกันตนเองจากอุบัติเหตุ โดยการจัด

ประสบการณบูรณาการ ๖ กิจกรรมหลักประจําวันทั้งในและนอกหองเรียน  พัฒนาการดานอารมณ  มี

สุขภาพจิตที่สมบูรณแข็งแรง ราเริงแจมใส มีความมั่นใจ กลาแสดงออก สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดดี แสดง

อารมณความรูสึกไดเหมาะสม มีสมาธิ มีความรับผิดชอบ ดําเนินชีวิตอยูอยางมีความสุข อดทนอดกลั้น สามารถ

ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน พัฒนาการดานสังคม มีวินัย รูจักประหยัด อดออม และ

พอเพียง ชวยเหลือแบงปน มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งในหองและนอกหองเรียน มีมารยาทตาม

วัฒนธรรมไทย รูจักการย้ิม ไหว ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ เขาแถวรอรับบริการตางๆ ปฏิบัติตนตอผูใหญอยาง

เหมาะสมตามวัย และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข มีการเขารวมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  ธนาคารขยะ และกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนอยางตอเน่ือง  พัฒนาการดาน

สติปญญา เด็กกลาคิด กลาแสดงออก  มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค ทํางานศิลปะสรางสรรค สนุกสนาน 

เด็กสื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ต้ังคําถามใน
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สิ่งที่ตนสงสัย สนใจและมีความพยายามในการแสวงหาคําตอบ รักการอาน เลาเรื่องไดเหมาะสมกับวัย จากการฝก

ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานบานวิทยาศาสตรนอยแหประเทศไทย และการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที ่

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ให

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคลองกับบริบทของชุมชนทองถ่ิน ที่

ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยและมีประสบการณดานปฐมวัยใหเพียงพอกับช้ัน

เรียน สงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตามความถนัด ใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในการ

สงเสริมและพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการจัดประสบการณเรียนรู และประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล 

จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนรวมทั้งแหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการเรียนรูและคํานึงถึงความ

ปลอดภัย จัดสื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะแสวงหาความรูที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก จัดทําแผนปฏิบัติการที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของโรงเรียน คือ วินัยดี มีความรับผิดชอบ เชน 

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนาความพรอมของเด็กปฐมวัย กิจกรรมเขตสะอาด  กิจกรรม

วันอาเซียน โครงการคาราวานเสริมสรางเด็กปฐมวัยพัฒนาพอแมผูปกครอง ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง

โรงเรียนกับบาน  มีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ มีการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง โดยมีผูปกครอง

และผูเกี่ยวของทุกฝายเขามามีสวนรวม และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด 

 ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ครูเปนแบบอยางที่ดี  มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก 

ครอบครัว และผูปกครอง จัดกิจกรรมตามตารางกิจวัตรประจําวัน บูรณาการตาม ๖ กิจกรรมหลัก พัฒนาการ

จัดประสบการณดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพรอมดานทักษะพื้นฐาน เชน ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน และคอมพิวเตอร  เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติที่ตอบสนองความ

ตองการและความแตกตางของเด็ก ใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ดี มีจิต

อาสา รวมกลุมจัดทําโครงงานคุณธรรม นํากิจกรรมตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทยมา

ใชในการเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได บูรณาการกับโครงการ

กิจกรรมระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดสภาพแวดลอมของหองเรียน  จัดมุมเสริมประสบการณ ๕ มุม มีสื่อของ

เลน หนังสือนิทาน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการทางการเรียนรูของผูเรียน

ตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคลสามารถนําไปใชในการพัฒนา

ตอยอดได 

 จุดเดน  โรงเรียนมีความพรอมในดานกายภาพและโครงสรางพื้นฐาน ครูและบุคลากรเพียงพอ สื่อ

วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู รวมทั้งความรวมมือของผูปกครอง หนวยงาน ชุมชนตลอดจนผูมีสวน

เกี่ยวของพรอมสําหรับการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาประสงคของมาตรฐานการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

 ขอควรพัฒนา  ปจจัยนําเขาที่สําคัญคือเด็กปฐมวัยในเขตบริการมีนอย เน่ืองจากอัตราการเกิดตํ่า

ประกอบกับผูปกครองมีทางเลือกในการสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนสังกัดอื่นไดงาย 

เพราะสะดวกในการเดินทาง ดังน้ันเด็กที่เขาเรียนระดับปฐมวัยสวนใหญจึงเปนเด็กนอกเขตบริการซึ่งสวนใหญ

เปนชนเผาชาติพันธุตางๆ มีความแตกตางดานความพรอมพื้นฐานในการเรียนรูที่แตกตางกัน อีกทั้งสวนใหญไม
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มีสถานะทางทะเบียน และไมใชภาษาไทยเปนภาษาแรกของการสื่อสาร สงผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนรู

ของเด็กรายบุคคล  ประกอบกับผูปกครองยังมีคานิยมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกตางระหวางชาติพันธุ ซึ่ง

โรงเรียนตองเรงดําเนินการสรางคุณภาพเด็กใหเปนที่ยอมรับ และเนนการประชาสัมพันธเชิงลึกในระยะตอไป 

 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 โรงเรียนบานหวยไคร จัดการศึกษา ๒ ระดับ คือระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีนักเรียนจํานวน ๔๙๐ คน ครูผูสอน 

จํานวน ๒๒ คน พนักงานราชการ จํานวน ๑ ครูอัตราจาง ๓ คน ครูอาสาจากตางประเทศ จํานวน ๑ คน ได

จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด ๓ มาตรฐาน ดังตอไปน้ี 

 ดานคุณภาพผูเรียน มีกระบวนการพัฒนานักเรยีนดวยวิธีการและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยในดาน

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน มีการคัดกรองนักเรียนทุกคนเพื่อทราบทักษะพื้นฐาน จัดกิจกรรม

ใหนักเรียนไดเรียนรู ฝกปฏิบัติทักษะการอาน การเขียน การฟง การพูด การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห การ

สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ จีน และการคนควาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีการสอนซอมเสริมในรายวิชาที่

นักเรียนออนหรือไมเขาใจ ฝกใหนักเรียนสรุปองคความรูโดยจัดทําช้ินงานที่เนนทั้งความรู ความคิดสรางสรรค 

ทักษะกระบวนการ เนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด การศึกษาและรวบรวมขอมูลโดยใชกระบวนการ

กลุม การวางแผนการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานดวยตนเองตามแนวทางสะเต็มศึกษา การฝกนําเสนอ

ขอมูลดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ใชเทคโนโลยีในการนําเสนอและสรางนวัตกรรม เชน โครงงาน

หารายไดระหวางเรียน โครงงานปนนํ้าใจใหรอยย้ิมกับชุมชน โครงงานเชียงดาชาพื้นบานสานตอความดี 

โครงงานแกไขปญหาในโรงเรียน โครงการสงเสริมทักษะอาชีพใหกับนักเรียน ในดานการพัฒนาคุณลักษณะที่

พึงประสงคของนักเรียน  ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางขับเคลื่อน พัฒนาทักษะชีวิตใหกับนักเรียนอยูในสังคมอยางมีความสุข เขาใจ

และยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล เช้ือชาติ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี โดยใชกิจกรรมสภา

นักเรียนเปนฟนเฟองหลักผานกิจกรรมประจาํวัน และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง เชน กิจกรรม

ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมของนักเรียนเมื่อเปดเทอมใหม วัคซีนเข็มสุดทาย คายคุณธรรมนอมนําชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อบรมทักษะชีวิตปองกันภัยยาเสพติด กิจกรรมสงเสริมสุขภาพใน

โรงเรียน โครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. โครงการโรงเรียนสีขาวตานยาเสพติด โครงการหองเรียนสีขาว และ

กิจกรรมเพิ่มเวลารูดานอาชีพ เชน การประดิษฐของใช  การทําอาหารคาวหวาน งานชางไฟฟา งานเช่ือมเหล็ก 

เปนตน  ผลที่เกิดจากการดําเนินการดานคุณภาพผูเรียน ผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ

การคิดคํานวณ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด อานออกและอานคลอง ตาม

มาตรฐานการอานในแตละระดับช้ัน สามารถเขียนสื่อสารได รูจักการวางแผน และทํางานกับผูอื่นไดดีตามวิถี
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ประชาธิปไตย มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู การสรางนวัตกรรม และนําเสนอขอมูล รักการ

อานและแสวงหาความรู มีทักษะในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู และทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการหลีกเลี่ยงจากสิ่ง

เสพติด เห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ครู และผูอื่น กลาแสดงออก กลาแสดงความ

คิดเห็นอยางสรางสรรค  เขารวมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ มีสมาธิ ดําเนินชีวิต

อยางมีสติ ไมประมาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดปญหาความขัดแยงและปญหาการทะเลาะ

วิวาท มีนํ้าใจ มีความรูสึกที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและโรงเรียน โดย

นักเรียนไดรางวัลเหรียญทองการรองเพลงไทยลูกทุง ระดับประเทศ เหรียญเงิน โครงงานคุณธรรม 

ระดับประเทศ  รางวัลเหรียญทองหนังสือเลมเล็ก ระดับประเทศ รางวัลเหรียญเงิน สภาจําลองระดับประเทศ 

รางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาค รางวัล คนดีศรีแมสาย รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน 

ระดับประเทศ และรางวัลผูเปนแบบอยางวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต)เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๓   

 ดานการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

มุงเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ในการรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ

ประจําป โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองมาประชุมช้ีแจงและพิจารณาจัดทําแผน มีการคัดเลือก

ตัวแทนผูปกครองแตละหองเรียนรวมเปนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน  มีการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค ตลอดจนกลยุทธจุดเนนการบริหารและจัดการศึกษาที่มุงผลสัมฤทธ์ิ และ

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ

ชุมชนที่ครอบคลุมเปาหมายทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ มีการนิเทศติดตามการจัดการ

เรียนการสอนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด พัฒนาอาคารสถานที่ใหมีความสะอาดรมรื่น จัดบรรยากาศใหเอื้อตอ

การเรียนรูของผูเรียน มีความปลอดภัย จัดสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนที่เหมาะสมตอ

การเรียนรูและใหบริการทางวิชาการอยางเพียงพอ บูรณาการความรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา อาทิเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  สถาบันการศึกษาทั้งสาย

วิชาการและวิชาชีพ เทศบาลตําบลหวยไคร บุคคล  องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวมสนับสนุนการจัด

การศึกษา  สงเสริมและพัฒนาครูใหจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย สนับสนุนใหคณะครบูุคลากรพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ มีความกาวหนาทางวิชาชีพ  ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๘ ข้ันตอน คือ ๑. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒. จัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน ๓. จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปน

ระบบ ๔. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษา ๕. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖. ประเมนิ

คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ๗. จัดทํารายงานประจําปที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๘. พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยจัดประชุมช้ีแจงครูบุคลากรผูเกี่ยวของ ในการรวมกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพภายในใหเปนปจจุบัน มีการติดตามประเมินผลเพื่อทราบ

ความกาวหนาของการดําเนินงานทุกดานอยางตอเน่ือง สงผลใหโรงเรียนดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่

กําหนดไว ไดรับ รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
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การประกันคุณภาพภายในยอดเย่ียม IQA AWARDS รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รางวัลสถานศึกษาตนแบบ

สภานักเรียนระดับภูมิภาค  รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับยอดเย่ียม  รางวัลโรงเรียนสีขาว

ตอตานยาเสพติด ระดับเงิน  รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่และเปนแหลงเรยีนรูจงัหวัดเชียงราย รางวัลสถานศึกษา

ดีเดนดานการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรฯ ดานครูและบุคลากรไดรับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ระดับ

เขตตรวจราชการที่ ๑๖ รางวัลคุรุสภา ระดับยกยอง รางวัลคุรุสดุดี รางวัล MOE AWARDS รางวัลขาราชการ

พลเรือนดีเดนระดับจังหวัด  ครูไดรับการพัฒนาใหไดรับความกาวหนามีวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  เปนตน 

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญภายใตแนวคิด “หวยไครวินัยดี  มีความรับผิดชอบ โปรงใส ไรคอรัปช่ัน” เพื่อพัฒนานักเรียนสูการ

เปน “นักเรียนดี วิถีพอเพียง” โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน นอมนํา

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิต ปรับโครงสรางรายวิชาเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ จีน ศาสตรอาชีพ 

สะเต็มศึกษา เพิ่มเวลารู ผานกิจกรรมอยางหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนทีใ่หนักเรียนมสีวนรวม ไดลงมือ

ปฏิบัติจริง สรุปองคความรูไดดวยตนเอง เนนทักษะกระบวนการคิด เชน การเรียนรูดวยโครงงาน กิจกรรมโรง

ทานลานความรู กิจกรรมการศึกษาแหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  ใชกลไกของสภานักเรียน

ขับเคลื่อนกิจกรรมฝกฝนวินัยและความรับผิดชอบ เชน การทําความสะอาดเขตงาน กิจกรรมประจําวัน 

กิจกรรมหองเรียนประดับดาว กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และชุมชนทองถ่ิน จัดทํา

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม โครงงานโรงเรียนสีขาวตอตานยาเสพติด กิจกรรมชุมนุมวิชาการตางๆ สงเสริมใหครู

ทําวิจัยเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของนักเรียน พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการ

แสวงหาความรู จัดใหมีการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณของนักเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมโรงเรียน

สงเสริมคุณธรรมโดยใหครูและนักเรยีนปฏิบัติกิจกรรมประจําวันคือ การเคารพนบไหว นักเรียนไหวครู นองไหว

พี่ สวดมนตแผเมตตา ทําบุญตักบาตร สวมชุดขาวในวันพฤหัสบดี (วันพระโรงเรียน) น่ังสมาธิ นิมนตพระมา

เทศน ในวันสําคัญ การอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากพระวิทยากร กิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการ

เครือขายความรวมมือทางวิชาการ เชน โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินเปนพี่เลี้ยงรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  การเขารวมกิจกรรมคายผูนํา

เยาวชนอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับกลุมละครกั๊บไฟ การเขารวมกิจกรรมลูกสาวของแผนดิน 

รวมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เปนตน ผลจากการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยางมีคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีทักษะ

ชีวิตตามความถนัดและสนใจในดานศิลปะ ดนตรี เทคโนโลยี กีฬา นันทนาการ รวมทั้งมีทักษะในการประกอบ

อาชีพในอนาคต โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 

นักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีภาวะความเปนผูนํา มีทักษะในการทํางาน มี

ทักษะการคิด การวางแผนและการแกไขปญหา โดยไดรับรางวัลเหรียญทองขับรองเพลงลูกทุงหญิง ม.๑ – ๓

รางวัลเหรียญทองการจัดสวนถาดช้ืน ป.๔ – ๖ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก รางวัลเหรียญทอง

นักอานขาวรุนเยาว ประเภทออทิสติก ป.๑ – ๖ รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคุณธรรม รางวัลเหรียญเงิน 
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กิจกรรมการแขงขันสภานักเรียน ระดับช้ัน ป.๑- ม.๓, จากมหกรรมความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม 

และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย เปนตน  

 จุดเดนที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการดานคุณภาพผูเรียน นักเรียนมีความสามารถในการอาน รวมทั้ง

สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดดีข้ึน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร มี

สุขภาพรางกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ มีจิตอาสา กลาแสดงออก มีภาวะความเปนผูนําเปนที่

ยอมรับ 

 ดานการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ทุกฝายมีสวนรวมใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการนิเทศ กํากับ

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธ

กิจ และเปาประสงค ที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน  

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

จัดกิจกรรมใหนักเรยีนไดเรียนรู โดยการฝกทักษะการคิด การปฏิบัติจริง ไดศึกษาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

ไดศึกษาคนควาจากสื่อ เทคโนโลยีอยางตอเน่ือง นักเรียนมีความกลาแสดงออกที่เหมาะสม มีภาวะความเปน

ผูนํา การนําเสนอผลงาน รักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเอง 

 ขอที่ควรพัฒนาในครัง้ตอไป ดานการคุณภาพผูเรียนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ควรจัด

ใหมีการสอนอาน เขียน หรือสอนซอมเสรมิ สวนนักเรียนระดับช้ัน ป.๔ - ม.๓ ควรจัดกิจกรรมทีเ่นนทักษะการ

คิดวิเคราะห และการคิดทีห่ลากหลายฝกใหนักเรียนสะทอนความรู ต้ังคําถาม ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน จัด

เวทีการแขงขันทกัษะการอาน การพูด การเขียน การสบืเสาะหาเหตุ ปจจัย และการสรางความตระหนัก เห็น

คุณคาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

 ดานการบริหารและการจัดการ จัดทําแผนการปฏิบัติงานที่เนนการสงเสริมสภาพแวดลอม แหลง

เรียนรูที่ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนที่เนนการมีสวนรวม มีการ

ประชุมช้ีแจงและปรึกษาการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการที่คณะครูไดรวมกันวางแผนและ

จัดทําข้ึนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่สุด พัฒนาครูใหมีความรูทักษะในการ

จัดการเรียนการสอน จัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน มีการกํากับติดตามการบริหารจัดการอยางตอเน่ือง 

สงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียนอยางหลากหลายและทั่วถึง จัดทําโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหกับนักเรียนเพื่อพัฒนาใหนักเรียนเปนพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองดีของอาเซียน และโลก 

สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม สือ่การเรยีนการสอนทีเ่อื้อตอการเรียนรูและใหนักเรียนไดมโีอกาสเรียนรูภูมปิญญา

ทองถ่ินใหมากข้ึน รวมทั้งการบูรณาการเรียนรูโดยใชเครือขายความรวมมือทางวิชาการอยางหลากหลายย่ิงข้ึน 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานปการศึกษา ๒๕๖๒   ๓๒ 
 

ตอนท่ี ๓ 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

   ๑. ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน หลักฐานรองรอย 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพเด็ก ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  

๑.๑ มีการพฒันาดานรางกาย  แข็งแรง  มีสุข

นิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  ตนเอง

ได      

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

 

 

 

-บันทึกการด่ืมนม แปรงฟน 
 บันทึกนํ้าหนัก/สวนสงู/ 
 ภาวะโภชนาการ 
-รายงานกิจกรรมตาม 
 โครงการ 
-บันทึกการตรวจสุขภาพ 

๑.๒ มีการพฒันาดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุม  

แลและแสดงงอออกทางอารมณได 

ยอดเย่ียม 
 

ยอดเย่ียม  -กิจกรรมการจัด 
 ประสบการณ 
-รายงานกิจกรรมตาม 
  โครงการ 

๑.๓ มีการพฒันาการดานสังคม  ชวยแหลือ

ตนเอง  และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม -กิจกรรมการจัดประสบการณ 
-บันทึกออมทรพัย 



๓๓ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน หลักฐานรองรอย 

๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  มี

ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได 

ดีเลิศ ดีเลิศ -กิจกรรมการจัดประสบการณ 
-รายงานกิจกรรมตาม 
 โครงการ 
-กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร 
 นอยประเทศไทย 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและ

จัดการ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 

 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ 

ดาน  สอดคลองกบับริบทขอองทองถ่ิน   

 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 

-กิจกรรมปรบัปรุงหลักสูตร 
 สถานศึกษาปฐมวัย 
-กิจกรรมการจัดประสบการณ 

๒.๒  จัดครุใหเพียงพอกับช้ันเรียน  

 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 

-คําสั่งโรงเรียน 
-ขอมูลครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษา 

๒.๓  สงเสรมิใหครมูีความเช่ียวชาญดานกากรร

จัดประสบการณ 

 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
 

-โครงการพัฒนาคร ู
-กิจกรรม PLC 
-กิจกรรมอบรมคูปองคร ู
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-การนิเทศภายใน 

   

  



๓๔ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย หลักฐานรองรอย ผลการประเมิน 

๒.๔  จัดสภาพแวดลอมและสือ่เพื่อการเรียนรู  

อยางปลอดภัย  และเพียงพอ 

 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

-กิจกรรมปรบัปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
-กิจกรรมการจัดประสบการณ 

๒.๕  ใหบริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ

การเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 

 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

-กิจกรรมการจัดประสบการณ 
-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-กิจกรรมจัดหาสือ่การเรยีนการสอน 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสให

ผูเกี่ยวของทุกฝายมสีวนรวม 

 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

-โครงการสงเสริมระบบประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 
-โครงการสงเสริมระบบประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 

มาตรฐานท่ี  ๓   การจัดประสบการณท่ีเนน

เด็กเปนสําคัญ 

ดีเลิศ ดีเย่ียม 
 

 

๓.๑  จัดประสบการณทีส่งเสริมใหเด็กมีการ

พัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

 

ดีเลิศ ดีเย่ียม 
 

-กิจกรรมการจัดประสบการณ 
-กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร 
 นอยประเทศไทย 

๓.๒  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง  

เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

 

ดีเลิศ ดีเย่ียม 
 

-กิจกรรมการจัดประสบการณ 



๓๕ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย หลักฐานรองรอย ผลการประเมิน 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสือ่

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

กับวัย 

 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

-รายงานกจิกรรมโครงการ 
-โครงการจัดการเรียนการ 
 สอนปฐมวัย 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิแล

ละนําผลประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการ

จัดประสบการณและพฒันาเด็ก 

 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
 

-บันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมการจัดประสบการณ 
-บันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-บันทึก PLC 

 

๒.  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน หลักฐานรองรอย 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน    

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ดีเลิศ ระดับคุณภาพดีเลิศ  

     ๑)  มีความสามารถในการอาน  การ

เขียน  การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ ๓ รอยละ ๗๐ ข้ึนไปมีผลการประเมิน อยูในระดับ  

ดี ข้ึนไป 

ผลการประเมินการอาน การเขียน 

- แบบบันทึกการอาน 

- จัดทําแผนปายรณรงคเน่ืองในวันงดสูบ

บุหรี่ และรณรงคตอตานยาเสพติด 



๓๖ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน หลักฐานรองรอย 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะหและ

คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

     ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ ๘๐ ข้ึนไปมีผลการประเมิน 

อยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

แบบฝกทกัษะ 

- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

- รวมเปนวิทยากรอบรมสภานักเรียน 

- การเขารวมแขงขันกลองเกมปริศนา ๐๐๘ 

- อบรมขยายผลการอบรมเด็กใฝดีหอฝน 

     ๓)  มีความสามารในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ผูเรียนรอยละ ๗๐ ข้ึนไปมีช้ินงาน โครงการ 

โครงงาน ต้ังแต ๒ ช้ินข้ึนไปในแตละปการศึกษาและ

สามารถอธิบายข้ันตอนการทํางาน ระบุปญหาได 

- ผลงานนักเรียน การประดิษฐเครือ่งมือ

ทดลองทางวิทยาศาสตร 

- การออกแบบประกอบการแสดงจิตลลีา 

- นวัตกรรมของครู/นักเรียน 

     ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

     ผูเรียนรอยละ ๗๐ ข้ึนไปสามารถใชเทคโนโลยี

โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร ๓ โปรแกรม มีช้ินงาน

จากการสบืคนอยางสรางสรรค 

- มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ทีเ่หมาะสม

เพียงพอ 

- มีหองสบืคนขอมลู 

- มีหองปฏิบัติการคอม และภาษาอังกฤษ 

      ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

      ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ ๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยรอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

- ผล NT , ผล O-Net 

- การทดสอบช้ัน ป.1-6 
- การทดสอบช้ัน ม.1-3 หลักสูตร
สถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ัน ป.1-6, ม.1-3 



๓๗ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน หลักฐานรองรอย 

๖)  มีความรู  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอ

งานอาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

     ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

๓ รอยละ ๘๐ มีทกัษะพื้นฐานในงานอาชีพตามบรบิท 

 - ภาพการทําขนม 

 - การปลูกผัก (การทําบญัชีรายรบั รายจาย 

ขนม/ผัก) 

 - ผลงานของนักเรียน 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ยอดเย่ียม ระดับคุณภาพยอดเย่ียม  

      ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

๓ รอยละ ๙๐ ข้ึนไปมผีลการประเมินในระดับดี ข้ึนไป 

- บันทึกการทําความดีของนักเรียน 

- กิจกรรมการเขาคายคุณธรรมสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

- กิจกรรมหนาเสาธง 

- กิจกรรมการทําความสะอาดตามเขตที่

ไดรับมอบหมาย 

- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  

- กิจกรรมโครงงานปองกันปญหายาเสพติด 

- กิจกรรมลานดินถ่ินเรียนรู สูลานบุญ 

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร  

- กิจกรรมวันอาเซียน 

 

 

 



๓๘ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน หลักฐานรองรอย 

  ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

๓ รอยละ ๙๐ ข้ึนไปมสีวนรวมในกิจกรรมดนตรีไทย 

และรวมกจิกรรมในโรงเรียนและในชุมชน 

- การรวมในวันสําคัญตางๆ ทัง้ในโรงเรียน

และในชุมชน 

- การแตงกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร 

- รวมกิจกรรมสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง 

- รวมกิจกรรมงานบุญในชุมชน 

- รวมงานบุญที่วัดในเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

- กิจกรรมทําบญุตักบาตร 

  ๓)  การยอมรับทีจ่ะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

๓ รอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

สามารถรวมกจิกรรมโครงการของสถานศึกษา อยู

รวมกันบนความแตกตาง 

- โครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- กิจกรรมสภานักเรียน/บันทึกนักเรียน

รายบุคคล 

- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

- กิจกรรมเขาคายพักแรม/เย่ียมบาน 

กิจกรรมไหวครู/อบรมทักษะชีวิต  

  ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิต

สังคม 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

     ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

๓ รอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

มีสุขภาวะทางรางกาย และมีลักษณะการมจีิตสงัคม อยู

ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

- แบบบันทึกนํ้าหนัก/สวนสูงของนักเรียน 

- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 

- บันทึกการด่ืมนม ในระดับช้ันป.๑-๓ 

- กิจกรรมโครงงานคุณธรรมจิตอาสา 

- กิจกรรมแขงขันกีฬาภายในและกีฬากลุม 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (บิ๊กคลีนน่ิงเดย) 

 



๓๙ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและ

จัดการ 

ยอดเย่ียม ระดับคุณภาพยอดเย่ียม  

  ๒.๑  การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกจิที่

สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่

สถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา ความตองการองชุมชน นโยบายรัฐบาล 

แผนการศึกษาแหงชาติ มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 

รอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

- แผนปฏิบัติราชการประจําป 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- ผูบริหาร คณะคร ูคณะกรรมการ

สถานศึกษารวมกัน กําหนดเปาหมาย 

วิสัยทัศน และพันธกิจในการบรหิาร 

  จัดการไวอยางชัดเจน 

  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     สถานศึกษามีระบบ แนวทางในการบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนตอเน่ืองและเปน

แบบอยางได 

- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

- รายงานผลการประกันคุณภาพ 

- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- โครงสรางการบรหิารงาน/รางวัล QAD 

AWARDS 

  ๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานตามหลักสุตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ถึงช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ ๘๐ มีผลการเรียนเปนไป

ตามคาเปาหมายที่กําหนด และมกีารดําเนินโครงการ

ดานวิชาการ รอยละ ๘๐ ข้ึนไป บรรลเุปาหมาย 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

- แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

 



๔๐ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน หลักฐานรองรอย 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหมีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ ๙๐ ข้ึนไป

ไดรับการสนับสนุนใหเขารบัการอบรม อยางนอย ๒๐ 

ช่ัวโมงตอปการศึกษา เขารวมกระบวนการ PLC อยาง

นอย ๕๐ ช่ัวโมงตอปการศึกษา 

- บันทึกการไปราชการ 

- บันทึกการอบรม/ศึกษาดูงาน 

- วิจัยในช้ันเรียน 

- ภาพถายการไปราชการ การอบรมพัฒนา

วิชาชีพ 

- ภาพถายการ PLC 

  ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความรมรื่น 

ปลอดภัย มีแหลงเรียนรูที่พอเพียงสําหรบัผูเรียน 

     หองเรียนและหองปฏิบัติการรอยละ ๙๐ ข้ึนไป มี

การจัดสภาพแวดลอมที่ดี 

- สนามเด็กเลน 

- มีหองปฏิบัติการตางๆ เชน หองสมุด หอง

ปฏิบัติคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทาง

ภาษา 

- ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายนอก และ

ภายในหองเรียน 

  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

     สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรูที่

พอเพียง 

 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

- หองสืบคน 

- การมีครูที่มีความชํานาญในการจัดการ

เรียนการสอน 

- จัดวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีใหครบทุก

หองเรียน 

 



๔๑ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน 
หลักฐานรองรอย 

 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ดีเลิศ   

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได  

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

มีแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนเกิด

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

- โครงงานคุณธรรม โครงงานปองกันแกไข

ปญหายาเสพติด 

- ผลงานนักเรียน 

- ภาพถายการจัดกิจกรรมการเรยีนรูและ

กิจกรรมพัฒนาทักษะอยางรอบดาน 

 ๓.๒  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง

เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ

สอนใหผูเรียน มีการใชแหลงเรียนรูทัง้ภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ

จัดการเรียนรูใหกบัผูเรียน 

- แหลงเรียนรูนาอยูและทันสมัย 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

- แบบบันทึกการใชหองปฏิบัติ/สื่อ 

- หองสมุด 

 ๓.๓  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ ๙๐ ข้ึนไป 

มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนโดยเนนปฏิสมัพันธเชิง

บวก ผูเรียนรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยาง

มีความสุข 

- โครงงานคุณธรรม โครงงานปองกันปญหา

ยาเสพติด 

- วิจัยในช้ันเรยีน - ผลงานนักเรียน 

- การจัดสภาพหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

- การมอบรางวัลใหเด็กที่มีความประพฤติดี

เปนแบบอย างที่ดีใหกบัเพือ่นๆ 



๔๒ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย ผลการประเมิน 
หลกัฐานรองรอย 

 

 ๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ ๗๐ ข้ึนไป 

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู

อยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดที่

เหมาะสม และใหขอมลูยอนกลบั 

- แบบประเมินดานการเรียน 

- แบบ ป.พ.ตางๆ 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลู

สะทอนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรงุการจัดการ

เรียนรู 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ ๘๐ ข้ึนไป 
มีสวนรวมในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC  

- ขอมูลสารสนเทศ 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- รายงาน SAR 
- รายงานการประชุมอบรม 
- เปดบานวิชาการ 

    

  

 
 

หมายเหตุ :  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม       ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      กําลังพัฒนา 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานปการศึกษา ๒๕๖๒   ๔๓ 
 

ตอนท่ี ๔ 

สรุป ระดับคุณภาพ ๓ มาตรฐาน 

 

๔.๑ สรุประดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน คาฐานนิยม(Mode) ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพผูเรียน ๕ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ๕ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๕ ยอดเย่ียม 

 ระดับคุณภาพ ๕ ยอดเย่ียม 

 

 ๔.๒ สรุประดับคุณภาพ และคุณภาพของโรงเรียน ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน คาฐานนิยม(Mode) ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพผูเรียน ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ๕ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๕ ยอดเย่ียม 

 ระดับคุณภาพ ๕ ยอดเย่ียม 

 

 

๔.๒ จุดเดน(ถามี) 

 สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ มีการเรียนรูจากแหลงเรียนรู ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายตามความสนใจ และความถนัดของผูเรียน เชน 

กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมสภานักเรียน กจิกรรมดนตรี กิจกรรมสงเสรมิทักษะอาชีพ และผูเรียนมโีอกาสไดเขา

รวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทีจ่ัดเปนระบบอยางตอเน่ือง มีการวัดผลประเมินผล

ตามสภาพจริงทกุกลุมสาระการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความรู ความสามารถอยางดี สงผลใหผูเรียนอานหนังสือ

ออกและอานคลอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได สามารถใชเทคโนโลยี ในการแสวงหาความรูไดดวย

ตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดีเลิศ มีคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ สูงกวาระดับเขตพื้นทกุรายวิชา ผูเรียนมี

คุณลักษณะและคานิยมที่ดี  มีความภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย ยอมรับและสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ดานศาสนาและชาติพันธ และมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย มีนํ้าหนักสวนสงูเปนไปตาม

เกณฑ ตลอดจนมจีิตสังคมระดับเย่ียมยอดเย่ียม  



๔๔ 
 

๔.๓ จุดควรพัฒนา(ถามี) 

 พัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิระดับชาติ (O-NET) ในระดับประถมศึกษาปที่ ๖ ใหสงูกวาระดับเขตพื้นที่ 

และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ ใหสูงกวาระดับประเทศ ซึ่งจะตองมกีารพฒันาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป ผูเรียนทกุระดับช้ันยังตองเรงพัฒนาทักษะดานการนําเสนอ 

การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณได

อยางเหมาะสม    

 

ตอนท่ี ๕ 

แผนพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนหรือพัฒนาใหดีขึ้นหน่ึงระดับ 

  (ทั้งน้ี วิเคราะหจาก ผลการประเมินภายนอกรอบ ๓ ผลการประเมินรายมาตรฐาน แลวนํามาวางแผน

โครงการ/กจิกรรม/แนวทางการดําเนินงาน) 

๑. ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หมายเหตุ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพเด็ก   

๑.๑ มีการพฒันาดานรางกาย  แข็งแรง  มี

สุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  

ตนเองได      

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

- โครงการสงเสริมกีฬา 

- โครงการตามภารกิจถายโอนและกระจาย 

  อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ 

  จัดหางบประมาณอาหารกลางวันและอาหาร 

  เสริม (นม) โรงเรียน 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 

แหลงอางองิ 

๑.๒ มีการพฒันาดานอารมณ  จิตใจ  

ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณได 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

    กิจกรรมคาราวาน 

    กิจกรรมทัศนศึกษา 

    กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 

๑.๓ มีการพฒันาการดานสังคม  ชวยแหลือ

ตนเอง  และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

    กิจกรรมคาราวาน 

    กิจกรรมทัศนศึกษา 

    กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

     

 



๔๕ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๑.๔ มีพัฒนาการดานสติปญญา  สื่อสารได  

มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู

ได 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและ

จัดการ 

  

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ 

ดาน  สอดคลองกบับริบทขอองทองถ่ิน  

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

- โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 

๒.๒  จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน  - โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 

๒.๓  สงเสรมิใหครมูีความเช่ียวชาญดานกา

กรรจัดประสบการณ 

- โครงการพฒันาคุณภาพครู และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  

 

 

๒.๔  จัดสภาพแวดลอมและสือ่เพื่อการ

เรียนรู  อยางปลอดภัย  และเพียงพอ 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

- โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 

 

๒.๕  ใหบริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อการเรียนรูเพือ่สนับสนุนการจัด

ประสบการณ 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 



๔๖ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หมายเหตุ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาส

ใหผูเกี่ยวของทุกฝายมสีวนรวม 

 

 

- โครงการพฒันาคุณภาพครู และบุคลากร 

  ทางการศึกษา 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  

 

มาตรฐานท่ี  ๓   การจัดประสบการณท่ี

เนนเด็กเปนสําคัญ 

  

๓.๑  จัดประสบการณทีส่งเสริมใหเด็กมี

การพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  

  

 

๓.๒  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ

ตรง  เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 

 

๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใช

สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวัย 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ

แลละนําผลประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรงุการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก 

- โครงการจดัการเรียนการสอนปฐมวัย 

     กิจกรรมคาราวาน 

     กิจกรรมทัศนศึกษา 

     กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 

 

 

            

 

 

 

 



๔๗ 
 

๒. ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หมายเหตุ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน   

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   

     ๑)  มีความสามารถในการอาน  การ

เขียน  การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

๑. โครงการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

๒. โครงการแกไขปญหาการอานออกเขียนได 

๓. โครงการสงเสรมิ และพฒันาทักษะทางวิชาการ 

๔. โครงการคายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห

และคิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแกปญหา 

๑. โครงการสงเสรมิกีฬา 

๒. โครงการสงเสรมิกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

๓. โครงการปองกันและแกไขปญหาสิง่เสพติด 

    กิจกรรมอบรมทักษะชีวิตตางๆ  

    กิจกรรมลานดิน กิจกรรมวันอาเซียน 

 

     ๓)  มีความสามารในการสราง

นวัตกรรม 

๑. โครงการพัฒนาการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ สื่อ DLTV/TRUE PLOOKPUNYA  

    /ICT ชุมชน 

๒. โครงการสงเสรมิการเรียนการสอน 

๓. กิจกรรมรณรงคในวันสําคัญตางๆ  

 

     ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

๑. โครงการพัฒนาการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ สื่อ DLTV/TRUE PLOOKPUNYA  

    /ICT ชุมชน 

๒. กิจกรรมการเรียนการสอนและการสรางช้ินงาน 

    โดยใชสื่อ เทคโนโลยี 

 

      ๕)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

๑. โครงการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

๒. โครงการพัฒนาการเรยีนรูจากแหลงเรียนรู 

    ที่หลากหลาย 

๓. โครงการสงเสรมิและพฒันาทกัษะความ 

    สามารถทางวิชาการ 

๔. โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสงูข้ึน 

 

      ๖)  มีความรู  ทักษะพื้นฐานและเจต

คติที่ดีตองานอาชีพ 

๑. โครงการลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู 

๒. โครงการสงเสรมิทักษะอาชีพนักเรียน  

๓. โครงการสงเสริมทักษะอาชีพตามแนวคิด“ศาสตร 

   พระราชา ตําราแหงการดําเนินชีวิต สูกิจกรรม 

 



๔๘ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หมายเหตุ 

     การเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงโรงเรียนบานหวยไคร” 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   

      ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

๑. โครงการวันสําคัญ 

๒. โครงการสงเสรมิประชาธิปไตยและวินัย 

    นักเรียน 

๓. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

๔. โครงการปองกันและแกไขปญหาสิง่เสพติด 

๕. โครงการสงเสรมิพัฒนาคุณธรรม  

    จริยธรรมนักเรียน 

 

     ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความ

เปนไทย 

๑. โครงการสงเสรมิทักษะดานดนตรสีากลและ 

    วงโยธวาทิต 

๒. โครงการวันสําคัญ 

 

     ๓)  การยอมรับทีจ่ะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

๑. โครงการสงเสรมิกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 

๒ โครงการวันสําคัญ 

๓. โครงการสงเสรมิประชาธิปไตยและวินัย 

    นักเรียน 

๔. โครงการสงเสรมิพัฒนาคุณธรรม  

    จริยธรรมนักเรียน  

 

     ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะ

จิตสังคม 

๑. โครงการสงเสรมิกีฬา 

๒. โครงการสงเสรมิสุขภาพ 

๓. โครงการตามภารกจิถายโอนและกระจาย 

    อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อ 

    จัดหางบประมาณอาหารกลางวันและอาหาร 

    เสริม (นม) โรงเรยีน 

 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและ 

                   จัดการ 

  

๒.๑  การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธ

กิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน 

๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒. แผนปฏิบัติราชการประจําป 

๓. โครงการเสรมิสรางเครือขายความรวมมอื 

    ทางการศึกษา 

 

 

  



๔๙ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หมายเหตุ 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและ 

                    จัดการ 

  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

๑. โครงการยกระดับระบบบริหารและการจัด 

    การศึกษาตามแนวทาง “ศาสตรพระราชา  

    และธรรมาภิบาลสูการพฒันาที่ย่ังยืน”  

    ภายใตรูปแบบ “HUAYKRI MODEL” 

๒. โครงการประกันคุณภาพภายใน 

    สถานศึกษา “มิติสูการพฒันาคุณภาพผูเรียน 

    อยางย่ังยืน”  

๓. โครงการซอมบํารงุรกัษารถยนต 

 

๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่นน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสุตรสถาน

ศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

๑. โครงการจัดการศึกษาสําหรบัเด็กเรียนรวม 

๒. โครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 

 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร 

    ทางการศึกษา 

 

๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคูณ

ภาพ 

๑. โครงการพัฒนาปรบัปรุงซอมแซม  

     อาคารสถานที่และแหลงเรียนรู 

๒. โครงการพัฒนาการเรยีนรูจากแหลงเรียนรู 

    ที่หลากหลาย 

๓. โครงการคัดแยกขยะตนทาง และธนาคารขยะ 

    ในโรงเรียน 

 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ

เรียนรู 

๑. โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน 

๒. หองสืบคน 

๓. ทีวี ครบทุกหองเรียน 

 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  

๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจรงิ  และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได  

๑. โครงการสงเสรมิการเรียนการสอน 

    ภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน* STEM ED 

๒. โครงการสงเสรมิการจัดการเรียนรูใหผูเรียน 

 

 

 

 



๕๐ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน หมายเหตุ 

 ๓.๒  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

แหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอการเรียนรู 

๑. โครงการหองสมุดมีชีวิต 

๒. หองสืบคน 

๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด 

    การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรียนดี ๑๕ ป 

 

 ๓.๓  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๑. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

๒. กิจกรรมโครงงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

๓. กิจกรรมการประกวดแขงขันระดับหองเรียน 

๔. การจัดสภาพหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

 

 ๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

๑. โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผล 

    ตามสภาพจรงิ 

 

 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลบัเพือ่พัฒนาและปรับปรงุการ

จัดการเรียนรู 

๑. โครงการเปดบานวิชาการ 

๒. กิจกรรมลานดินถ่ินเรียนรูสูลานบุญ 

๓. โครงการสงเสรมิทักษะทางวิชาการ 

๔. กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมแกนนําเฝาระวัง 

 

 

 



๕๑ 
 

การจัดทํา School Grading   โรงเรียนบานหวยไคร 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖2  

 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็น          
การพิจารณา 
๑.๑.๑  มี
ความสามารถในการ
อานการเขียน และ
การสือ่สารภาษาไทย 

ยอดเย่ียม - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ 80.00 ข้ึนไป  

  มีผลการประเมินความสามารถในการอาน และการเขียนภาษาไทย อยูในระดับคุณภาพ  

  ดีข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ 80.๐๐ มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบ 

  ความสามารถในการอานออก เขียนได (RT)  อยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  รอยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทางกร 

  ศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานภาษา สูงกวาระดับชาติ  

- ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ รอยละ ๘๐ มีคะแนนเฉลี่ยผลการวัดระดับ  

  ความรูความเขาใจ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

- แบบรายงานผลการประเมินการ 
  อาน การเขียนภาษาไทย(ผาน  
  ระบบemesของผูเรียนช้ัน ป.1–6 
- แบบรายงานผลการประเมิน 
  ความสามารถในการอานการเขียน  
  ภาษาไทย(RT)ของผูเรียนช้ัน ป.๑ 
- รายงานผลการประเมิน 
  ความสามารถทางภาษาระดับชาติ 
  ข้ันพื้นฐาน (NT) ช้ัน ป.๓ 
- รายงานผลการวัดระดับความรู 
  ความเขาใจวรรณคดีและ 
  วรรณกรรมของผูเรียนระดับช้ัน  
  ม. 1 - 3 

ดีเลิศ - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ ๓  รอยละ ๗0.00 – ๗๙.๙๙     

  มีผลการประเมินความสามารถในการอาน และการเขียนภาษาไทย อยูในระดับคุณภาพ  

  ดีข้ึนไป 

 



๕๒ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ ๗0.00 – ๗๙.๙๙  มีคาเฉลี่ยผลการ   

  ทดสอบความสามารถในการอานออก เขียนได (RT)  อยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  รอยละ ๗0.00 – ๗๙.๙๙  มีคะแนนเฉลีย่ผลการ 

  ประเมินทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานภาษา  

  สูงกวาระดับชาติ  

- ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ รอยละ ๗0.00 – ๗๙.๙๙ มีคะแนนเฉลี่ยผล 

  การวัดระดับความรูความเขาใจ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

 ดี - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ ๓  รอยละ ๖0.00 – ๖๙.๙๙     

  มีผลการประเมินความสามารถในการอาน และการเขียนภาษาไทย อยูในระดับคุณภาพ  

  ดีข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ ๖0.00 – ๖๙.๙๙  มีคาเฉลี่ยผลการ 

  ทดสอบความสามารถในการอานออก เขียนได (RT)  อยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  รอยละ ๖0.00 – ๖๙.๙๙  มีคะแนนเฉลีย่ผลการ 

  ประเมินทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานภาษา สูงกวา 

  ระดับชาติ  

- ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ รอยละ ๖0.00 – ๖๙.๙๙  มีคะแนนเฉลีย่ผล 

  การวัดระดับความรูความเขาใจ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 

 

 



๕๓ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ปานกลาง - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1–มัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ ๕0.00–๕๙.๙๙ มผีล 

  การประเมินความสามารถในการอานและการเขียนภาษาไทยอยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ ๕0.00 – ๕๙.๙๙  มีคาเฉลี่ยผลการ 

  ทดสอบความสามารถในการอานออก เขียนได (RT)  อยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  รอยละ ๕0.00 – ๕๙.๙๙  มีคะแนนเฉลีย่ผลการ 

  ประเมินทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานภาษา  

  สูงกวาระดับชาติ  

- ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ รอยละ ๕0.00 – ๕๙.๙๙ มีคะแนนเฉลี่ยผล 

  การวัดระดับความรูความเขาใจ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

 กําลังพฒันา - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ ๓  ตํ่ากวารอยละ ๕0.00 ม ี

  ผลการประเมินความสามารถในการอานและการเขียนภาษาไทย อยูในระดับคุณภาพ  

  ดี ข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ตํ่ากวารอยละ ๕0.00 มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบ 

  ความสามารถในการอานออก เขียนได (RT)  อยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ตํ่ากวารอยละ ๕0.00   มีคะแนนเฉลี่ยผลการ 

  ประเมินทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานภาษาสงูกวา 

  ระดับชาติ  

- ผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑ - ๓ ตํ่ากวารอยละ ๕0.00 มีคะแนนเฉลี่ยผลการวัด   

  ระดับความรูความเขาใจ วรรณคดีและวรรณกรรมไทยในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

 



๕๔ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ประเด็น          
การพิจารณา 
๑.๑.๒  มี
ความสามารถในการ
อาน การเขียน และ
การสือ่สาร
ภาษาอังกฤษ 

ยอดเย่ียม - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มธัยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 7๐.00 ข้ึนไป มีระดับ 

  ผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลางข้ึนไป  

  (เกรด ๒.๕ ข้ึนไป) 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ  7๐.00 ข้ึนไป  ม ี

  ความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

-  แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5)
รายวิชาภาษาอังกฤษ  
-  แบบประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

 ดีเลิศ - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มธัยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 6๐.๐๐ -6๙.๙๙   

  มีระดับผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลางข้ึนไป  

  (เกรด ๒.๕ ข้ึนไป) 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 60.00 -69.99 ม ี

  ความสามารถในการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

 ดี - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 50.00 -59.99   

  มีระดับผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลางข้ึนไป  

  (เกรด ๒.๕ ข้ึนไป) 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 50.00 -59.99  

  มคีวามสามารถในการอาน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

 ปานกลาง - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มธัยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 400.00 -49.99   

  มีระดับผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ อยูในระดับผลปานกลางข้ึนไป  

  (เกรด ๒.๕ ข้ึนไป) 

 



๕๕ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มธัยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 400.00 -49.99    

  มคีวามสามารถในการอาน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

 กําลังพฒันา - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มธัยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ 40.00   

  มีระดับผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลางข้ึนไป   

  (เกรด ๒.๕ ข้ึนไป) 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ 40.00   

  มคีวามสามารถในการอาน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

ประเด็น           
การพิจารณา 
๑.๑.3 มี
ความสามารถในการ
คิดคํานวณ 

ยอดเย่ียม - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มธัยมศึกษาปที่ 3 รอยละ ๘๐ ข้ึนไป   มีระดับ 

  ผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร อยูในระดับผลปานกลางข้ึนไป   

  (เกรด 2.5 ข้ึนไป) 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  รอยละ 80.00 ข้ึนไป มีคะแนนเฉลี่ยผลการ 

  ประเมินทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานคิดคํานวณ 

  สูงกวาระดับชาติ  

- แบบรายงานผลการทดสอบ 
  ความสามารถพื้นฐานของผูเรียน 
  ระดับชาติ (National Test : NT)  
- แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) 
  รายวิชาคณิตศาสตร  

 

 ดีเลิศ - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มธัยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 70.00 - 79.99  

  มีระดับผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร อยูในระดับกลางข้ึนไป   

  (เกรด 2.5 ข้ึนไป) 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  รอยละ 70.00 - 79.99 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ 

  ประเมินทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานคิดคํานวณสูง 

  กวาระดับชาติ 

 



๕๖ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

 ดี - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มธัยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 60.00 - 69.99  

  มีระดับผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร อยูในระดับปานกลางข้ึนไป    

  (เกรด 2.5 ข้ึนไป) 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  รอยละ 60.00 - 69.99 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ 

  ประเมินทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานคิดคํานวณ 

  สูงกวาระดับชาติ 

 

 ปานกลาง - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 50.00 - 59.99  

  มีระดับผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร อยูในระดับปานกลางข้ึนไป   

  (เกรด 2.5 ข้ึนไป) 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  รอยละ 50.00 - 59.99 มีคะแนนเฉลี่ยผลการ 

  ประเมินทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานคิดคํานวณสูง 

  กวาระดับชาติ 

 

 กําลังพฒันา - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ตํ่ากวารอยละ 50.00   มีคะแนนเฉลี่ยผลการ 

  ประเมินทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (NT) ความสามารถทางดานคิดคํานวณ 

  สูงกวาระดับชาติ 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ 50.00   
  มีระดับผลการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร อยูในระดับปานกลางข้ึนไป   
  (เกรด 2.5 ข้ึนไป) 
 
 

 



๕๗ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ประเด็น            
การพิจารณา  
๑.๒ มีความสามารถ
ในการวิเคราะหและ
คิดอยางมี
วิจารณญาณ  
อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และ
แกปญหา 

ยอดเย่ียม 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 80.00 ข้ึนไป   
  มีผลการประเมินการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
  คิดเห็น และมีทักษะการแกไขปญหาอยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 
 

- แบบประเมินการอาน คิด   
  วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ 
- บันทึกผลการประเมินการคิด  
  วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ 
 

 ดีเลิศ 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ ๗0.00 – ๗๙.๙๙   
  มีผลการประเมินการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
  คิดเห็น และมีทักษะการแกไขปญหาอยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 
 

 

 ดี 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ ๖0.00 - ๖๙.๙๙   
  มีผลการประเมินการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
  คิดเห็น และมีทักษะการแกไขปญหาอยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 
 

 

 ปานกลาง 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ ๕0.00 – ๕๙.๙๙   
  มีผลการประเมินการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
  คิดเห็น และมีทักษะการแกไขปญหาอยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 
 

 



๕๘ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

 กําลังพฒันา 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - มัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ ๕0.00 มผีล 
  การประเมินการคิด วิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
  และมีทักษะการแกไขปญหาอยูในระดับคุณภาพ ดีข้ึนไป 

 

ประเด็น           
การพิจารณา  
๑.๓ มีความสามารถ
ในการสราง
นวัตกรรม 

ยอดเย่ียม 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 80.00 ข้ึนไป   
  มีช้ินงาน โครงงาน โครงการ  ต้ังแต 2 ช้ินข้ึนไป ในแตละปการศึกษา และสามารถ 
  อธิบายถึงหลักการข้ันตอนการทํางาน ระบุปญหาในการทาํงานได 

- รายงานการเรียนรูโดยใช 
  โครงงานเปนฐาน (PBL) ตาม 
  แนวทางโครงงานประจําหองเรียน 
- ช้ินงานนวัตกรรมที่ไดจากการ 
  เรียนรูโดยใชโครงงาน 

 ดีเลิศ 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ ๗0.00 – ๗๙.๙๙   
  มีช้ินงาน โครงงาน โครงการ  ต้ังแต 2 ช้ินข้ึนไป ในแตละปการศึกษา และสามารถ 
  อธิบายถึงหลักการข้ันตอนการทํางาน ระบุปญหาในการทาํงานได 

 

 ดี 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ ๖0.00 – ๖๙.๙๙   
  มีช้ินงาน โครงงาน โครงการ  ต้ังแต 2 ช้ินข้ึนไป ในแตละปการศึกษา และสามารถ  
  อธิบายถึงหลักการข้ันตอนการทํางาน ระบุปญหาในการทาํงานได 

 

 ปานกลาง 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ ๕0.00 – ๕๙.๙๙   
  มีช้ินงาน โครงงาน โครงการ  ต้ังแต 2 ช้ินข้ึนไป ในแตละปการศึกษา และสามารถ 
  อธิบายถึงหลักการข้ันตอนการทํางาน ระบุปญหาในการทาํงานได 
 

 

 กําลังพฒันา 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ ๕0.00   
  มีช้ินงาน โครงงาน โครงการ  ต้ังแต 2 ช้ินข้ึนไป ในแตละปการศึกษา และสามารถ  
  อธิบายถึงหลักการข้ันตอนการทํางาน ระบุปญหาในการทาํงานได 
 

 



๕๙ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

ประเด็น           
การพิจารณา  
๑.๔  มี
ความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ          
และการสื่อสาร 

ยอดเย่ียม 
 

- ผูเรยีนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 80.00 ข้ึนไป  
  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร  3  โปรแกรมข้ึนไป     
  มีช้ินงาน/ภาระงานจากการสบืคนจากอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

- บทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  ของผูเรียนแตละระดับช้ัน 
ระดับชั้น ป.1-3 
1. โปรแกรมวาดภาพ  microsoft  
    paint 
2. โปรแกรมวาดภาพ  tuxpaint  
3. โปรแกรมฝกพมิพขอความ  
    Notepad 
๔. การใช internet เบื้องตนใน 
    การสืบคนขอมลู Google  
    Youtube  
ระดับชั้น ป.4-6 
1. โปรแกรมจดัการเอกสาร  
    Google Docs 
2. โปรแกรมตารางคํานวณ  
    Google Sheets 
3. โปรแกรมนําเสนอ Google  
    Slide 
๔. การใช internet ในการสืบคน 
    ขอมูล Google Youtube 
 
๕. การใชสื่อออนไลนอยาง 

 ดีเลิศ 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  รอยละ 70.00 - 79.99   
  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร  3  โปรแกรม     
  มีช้ินงาน/ภาระงานจากการสบืคนจากอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

 ดี 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 60.00 -69.99  
  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร  3  โปรแกรม     
  มีช้ินงาน/ภาระงานจากการสบืคนจากอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

 ปานกลาง 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 50.00 -59.99   
  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร  3  โปรแกรม    
  มีช้ินงาน/ภาระงานจากการสบืคนจากอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 

 กําลังพฒันา 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ 50.00  
  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร  3  โปรแกรม    
  มีช้ินงาน/ภาระงานจากการสบืคนจากอินเทอรเน็ตอยางสรางสรรคและมีคุณธรรม 
 



๖๐ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

    สรางสรรค Facebook Line  
    Apps 
ระดับชั้น ม.1-3 
1. โปรแกรมจดัการเอกสาร  
    Microsoft 365 Word 
2. โปรแกรมตารางคํานวณ   
    Microsoft 365 Excel 
๓. โปรแกรม  Microsoft 365  
    Power Point 
๔. การใช internet ในการสืบคน 
    ขอมูล Google Youtube  
๕. การใชสื่อออนไลนอยาง 
    สรางสรรค Facebook Line  
    Apps 
๖. การใชสื่อออนไลนเพือ่สราง 
    รายได และอาชีพ Youtuber  
     line sticker  

ประเด็น             
การพิจารณา  
๑.๕ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ยอดเย่ียม 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูตามหลกัสูตรสถานศึกษา รอยละ ๗๐.๐๐ ข้ึนไป 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบทาง 
  การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) สงูกวาระดับชาติ ๔ กลุมสาระ 
 

- แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5)  
- แบบรายงานผลการพฒันา 
  ผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
 
- รายงานผลการทดสอบทาง 



๖๑ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

  การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
  (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
- รายงานผลการทดสอบทาง 
  การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  
  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 ดีเลิศ 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูตามหลกัสูตรสถานศึกษา รอยละ ๖๕.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙  
  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระอยูในระดับคุณภาพ ดี ข้ึนไป 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบทาง 
  การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) สงูกวาระดับชาติ อยางนอย ๓ กลุมสาระ 
 

 

 ดี 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูตามหลกัสูตรสถานศึกษา รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๔.๙๙ 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙  
  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระอยูในระดับคุณภาพ ดี ข้ึนไป 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบทาง 
  การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) สงูกวาระดับชาติ อยางนอย ๒ กลุมสาระ 
 

 

 ปานกลาง 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูตามหลกัสูตรสถานศึกษา รอยละ ๕๕.๐๐–๕๙.๙๙ 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ ๓ รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙  

 



๖๒ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระอยูในระดับคุณภาพ ดี ข้ึนไป 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบทาง 
  การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) สงูกวาระดับชาติ อยางนอย ๑ กลุมสาระ 

 กําลังพฒันา 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูตามหลกัสูตรสถานศึกษา รอยละ ๕๐.๐๐ – ๕๔.๙๙ 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ ๓ ตํ่ากวารอยละ ๕๐.๐๐  
  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระอยูในระดับคุณภาพ ดี ข้ึนไป 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีผลการทดสอบทาง 
  การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ตํ่ากวาระดับชาติทุกกลุมสาระ 

 

ประเด็น           
การพิจารณา  
๑.๖  มีความรู  
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ 

ยอดเย่ียม 
 

- ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3  รอยละ 80.00 ข้ึนไป มีความรู  
  ทักษะพื้นฐานในงานอาชีพตามบริบทสถานศึกษาและชุมชนทองถ่ิน  มีเจตคติที่ดีพรอม 
  ที่จะศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน  ในการทํางาน หรือประกอบอาชีพในอนาคต 

- หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา  
  เพิ่มเติม (ศาสตรอาชีพ) กิจกรรม 
  เสริมหลกัสูตรตามนโยบายลด 
  เวลาเรียน เพิม่เวลารู 
- โครงงานอาชีพ 
- โครงการสงเสริมอาชีพนักเรียน  
  (นักธุรกิจนอย) 

ดีเลิศ 
 

- ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  รอยละ 70.00 - 79.99   
  มีความรู ทักษะพื้นฐานในงานอาชีพตามบริบทสถานศึกษาและชุมชนทองถ่ิน มเีจตคติ 
  ที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน  ในการทํางานหรอืประกอบอาชีพในอนาคต 

 ดี 
 

- ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  รอยละ 60.00 - 69.99   
  มีความรู ทักษะพื้นฐานในงานอาชีพตามบริบทสถานศึกษาและชุมชนทองถ่ิน มเีจตคติ   
  ที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน  ในการทํางานหรอืประกอบอาชีพในอนาคต 

 ปานกลาง 
 

- ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  รอยละ 50.00 - 59.99   
  มีความรู ทักษะพื้นฐานในงานอาชีพตามบริบทสถานศึกษาและชุมชนทองถ่ิน มเีจตคติ 
  ที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน  ในการทํางานหรอืประกอบอาชีพในอนาคต 
 



๖๓ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading แหลงขอมูล/เอกสาร/ 
หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ รายการพิจารณา 

 กําลังพฒันา 
 

- ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ตํ่ากวารอยละ 50.00      
  มีความรู ทักษะพื้นฐานในงานอาชีพตามบริบทสถานศึกษาและชุมชนทองถ่ิน มเีจตคติ 
  ที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่สงูข้ึน  ในการทํางานหรอืประกอบอาชีพในอนาคต 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ประเด็น          
การพิจารณา   
๑.๒.๑  การมี
คุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 
 

ยอดเย่ียม - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 90.00 ข้ึนไป ม ี
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงคตามทีส่ถานศึกษากําหนดอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

- แบบการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
  ประสงค 
- แบบสรปุผลการประเมิน 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
- แบบบันทึกผลการเรียนประจํา 
  รายวิชา (ปพ.5) 
- สมุดบันทึกความดี 
 

ดีเลิศ 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 80.00-89.99  ม ี
  ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค ตามที่สถานศึกษากําหนดอยูในระดับดีข้ึนไป 

ดี 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 70.00 -79.99 มี   
  ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนดอยูในระดับดีข้ึนไป 

ปานกลาง - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 60.00 -69.99 มี  
  ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนดอยูในระดับดีข้ึนไป 

 กําลังพฒันา - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ 60.00 ม ี
  ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนดอยูในระดับ ดีข้ึนไป 

 

ประเด็น           
การพิจารณา  

ยอดเย่ียม 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 90.00 ข้ึนไป ม ี
  สวนรวมในกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองนาฏศิลปพื้นบาน กิจกรรมวันสําคัญ และ 
  มีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

- โครงการกจิกรรมเสริมหลกัสูตร  
  กิจกรรมดนตรี  นาฏศิลป 
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรมใน 
  ชุมชนในสื่อสังคมออนไลน   



๖๔ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

๑.๒.๒  ความภูมิใจ
ในทองถ่ินและความ
เปนไทย 

- Page Facebook                 
  โรงเรียนบานหวยไคร 
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรม       
  วันสําคัญทางวัฒนธรรมไทย 

 ดีเลิศ 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 80.00 -89.99   
  มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง  นาฏศิลปพื้นบาน มีความภาคภูมิใจใน 
  ทองถ่ินและความเปนไทย 

 

 ดี 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 70.00 -79.99   
  มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง  นาฏศิลปพื้นบาน มีความภาคภูมิใจใน 
  ทองถ่ินและความเปนไทย 

 

 ปานกลาง 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 60.00 -69.99   
  มีสวนรวมในกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง  นาฏศิลปพื้นบาน มีความภาคภูมิใจใน 
  ทองถ่ินและความเปนไทย 

 

 กําลังพฒันา 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ 60.00  ม ี
  สวนรวมในกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง  นาฏศิลปพื้นบาน มีความภาคภูมิใจใน 
  ทองถ่ินและความเปนไทย 

 

ประเด็น            
การพิจารณา  
๑.๒.๓ การยอมรบัที่
จะอยูรวมกนับน

ยอดเย่ียม - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 90.00 ข้ึนไป   
  สามารถรวมกจิกรรมโครงการของสถานศึกษา  อยูรวมกันบนความแตกตางและ 
  หลากหลาย 

- รายงานสรปุโครงการคาย 
  คุณธรรมจริยธรรม 
- รายงานสรปุโครงการคาย 
  ลูกเสือ-เนตรนาร ี
- รายงานสรปุโครงการบูรณาการ   



๖๕ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

ความแตกตางและ
หลากหลาย 

  วิชาการ 
- รายงานสรปุโครงการทัศนศึกษา 
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรมตาง  
- Page Facebook โรงเรียนหวยไคร 

 ดีเลิศ 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3รอยละ 80.00 – 89.99   
  สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

 ดี 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 70.00 – 79.99   
  สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

 ปานกลาง - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 60.00 – 69.99   
  สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

 กําลังพฒันา - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ 60.00   
  สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

ประเด็น           
การพิจารณา  
๑.๒.๔ สุขภาวะทาง
รางกายและลกัษณะ
จิตสังคม 

ยอดเย่ียม - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 90.00 ข้ึนไป   
  มีสุขภาวะทางรางกายอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 90.00 ข้ึนไป   
  มีลักษณะจิตสงัคมอยูในระดับ ปกติ 

-  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของผูเรียน 
-  แบบสรุปการประเมินสมรรถภาพ
ทางกายของผูเรียน 
-  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
(SDQ) (ฉบบัครปูระเมินผูเรียน) 
-  แบบสรุปการประเมนิพฤติกรรม
ของผูเรียน (SDQ) (ฉบับครูประเมิน
ผูเรียน) 



๖๖ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 ดีเลิศ - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 80.00 – 89.99  
  มีสุขภาวะทางรางกายอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 80.00 – 89.99   
  มีลักษณะจิตสงัคมอยูในระดับ ปกติ 

 

 ดี 
 

- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3รอยละ 70.00 – 79.99  
  มีสุขภาวะทางรางกายอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3รอยละ 70.00 – 79.99   
  มีลักษณะจิตสงัคมอยูในระดับ ปกติ 

 

 ปานกลาง - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3รอยละ 60.00 – 69.99  
  มีสุขภาวะทางรางกายอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3รอยละ 60.00 – 69.99   
  มีลักษณะจิตสงัคมอยูในระดับ ปกติ 

 

 กําลังพฒันา - ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3ตํ่ากวารอยละ 60.00  
  มีสุขภาวะทางรางกายอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 
  ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3ตํ่ากวารอยละ 60.00   
  มีลักษณะจิตสงัคมอยูในระดับ ปกติ 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการพิจารณา 

 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
ประเด็น           
การพิจารณา  
๒.๑ มีเปาหมาย  
วิสัยทัศน  และ   
พันธกิจที่
สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน 

ยอดเย่ียม 
 

- สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน  และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลอง 
  กับบริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษา 
  แหงชาติ  เปนไปไดในการปฏิบัติทันตอการเปลี่ยนแปลง 
- โครงการของสถานศึกษาที่ดําเนินการรอยละ 90.00 ข้ึนไป ตอบสนองกบัวิสัยทัศนของ 
  โรงเรียน และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

- แผนปฏิบัติการประจําป 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- บันทึกการประชุมครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา 
- รายงานสรปุโครงการ 

ดีเลิศ 
 

- สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน  และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลอง 
  กับบริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษา 
  แหงชาติ  เปนไปไดในการปฏิบัติ 
- โครงการของสถานศึกษาที่ดําเนินการรอยละ 80.00 - 89.99  ตอบสนองกับ 
  วิสัยทัศนของโรงเรียน และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ดี 
 

- สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน  และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลอง 
  กับบริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษา 
  แหงชาติ  เปนไปไดในการปฏิบัติ 
- โครงการของสถานศึกษาที่ดําเนินการรอยละ 70.00-79.99  ตอบสนองกบัวิสัยทัศน 
  ของโรงเรียน และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ปานกลาง 
 

- สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน  และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจนสอดคลอง 
  กับบริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษา 
  แหงชาติ  เปนไปไดในการปฏิบัติ 
- โครงการของสถานศึกษาที่ดําเนินการรอยละ 60.00-69.99  ตอบสนองกบัวิสยัทัศน 
  ของโรงเรียน และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 



๖๘ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 กําลังพฒันา 
 

- สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน  และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  สอดคลองกบับริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล   
  แผนการศึกษาแหงชาติ  เปนไปไดในการปฏิบัติ 
- โครงการของสถานศึกษาที่ดําเนินการตํ่ากวารอยละ 60.00  ตอบสนองกบั 
  วิสัยทัศนของโรงเรียน และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 

ประเด็น            
การพิจารณา  
  ๒.๒  มีระบบ
บรหิารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

ยอดเย่ียม - สถานศึกษามีระบบ  แนวทาง ในการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่
  ชัดเจนตอเน่ืองและเปนแบบอยางได 
- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานการศึกษา รอยละ 80.00 ข้ึนไป  ประเมินอยูใน 
  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

- แผนปฏิบัติการประจําป 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- รายงานผลการดําเนินโครงการ 
- คําสั่งโรงเรียนบานหวยไคร 
- แผนผังการบรหิารการจัดการงาน 
  สารสนเทศของโรงเรียน 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
  สถานศึกษา 
- รายงานการประเมินตนเอง SAR 
 

ดีเลิศ 
 

- สถานศึกษามรีะบบ  แนวทาง ในการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่
  ชัดเจนตอเน่ืองและเปนแบบอยางได 
- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานการศึกษา รอยละ ๗0.00 ข้ึนไป  ประเมินอยูใน 
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ดี 
 

- สถานศึกษามีระบบ  แนวทาง ในการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่
  ชัดเจนตอเน่ืองและเปนแบบอยางได 
- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานการศึกษา รอยละ 60.00 ข้ึนไป  ประเมินอยูใน 
  ระดับคุณภาพ ดี 

ปานกลาง - สถานศึกษามีระบบ  แนวทาง ในการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่
  ชัดเจนตอเน่ืองและเปนแบบอยางได 
- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานการศึกษา รอยละ 50.00 ข้ึนไป  ประเมินอยูใน 
  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 



๖๙ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 กําลังพฒันา 
 

- สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน  และพันธกิจทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  สอดคลองกบับริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล   
  แผนการศึกษาแหงชาติ  เปนไปไดในการปฏิบัติ 
- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานการศึกษา รอยละ 500.00 ข้ึนไป  ประเมินอยูใน 
  ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 

 

ประเด็น            
การพิจารณา  
๒.๓.ดําเนินงาน
พัฒนาวิชาการทีเ่นน
คุณภาพผูเรียนรอบ
ดานตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 

ยอดเย่ียม 
 

- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนรอยละ80 ๐.00   ข้ึนไป        
  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
- โครงการที่ดําเนินการพัฒนาทางดานวิชาการรอยละ 80.00 ข้ึนไป บรรลุตาม 
  เปาหมาย 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 80.00      
  ข้ึนไป มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายทีก่ําหนด 

- โครงการพฒันาทางดานวิชาการ 
- ระเบียบวัดและประเมินผลโรงเรียน 
  บานหวยไคร 
- รายงานสรปุโครงการ 
- แบบบันทึกผลการเรียนประจํา 
  รายวิชา (ปพ.5) 
- แบบรายงานผลการพฒันาผูเรียน 
  รายบุคคล (ปพ.6) 
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา 
  ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)ช้ัน 
  ประถมศึกษาปที่ 6 
 

ดีเลิศ 
 

- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนรอยละ ๗๐.00   ข้ึนไป        
  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
- โครงการที่ดําเนินการพัฒนาทางดานวิชาการรอยละ 70.00 - 79.99 บรรลุตาม 
  เปาหมาย 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ  
  70.00 -79.99 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด 

 

 

 
 



๗๐ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 ดี 
 

- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนรอยละ ๗๐.00  ข้ึนไป        
  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ดี 
- โครงการที่ดําเนินการพัฒนาทางดานวิชาการรอยละ 60.00 - 69.99 บรรลุตาม 
  เปาหมาย 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 60.00 – 
  69.99 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด 

- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา  
  ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารประกอบหลักสูตร 
- แผนการจัดการเรียนรู 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
- เกียรติบัตรการแขงขันงาน 
  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- เกียรติบัตรการแขงขันรวมกับ 
  หนวยงานอื่น ๆ  
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
  ในสื่อสังคมออนไลน   
- Page Facebook โรงเรียนบาน 
  หวยไคร 
  

ปานกลาง 
 

- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนรอยละ ๗๐.00   ข้ึนไป        
  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
- โครงการที่ดําเนินการพัฒนาทางดานวิชาการรอยละ 50.00 - 59.99 บรรลุตาม 
  เปาหมาย 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 50.00 – 
  59.99 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด 

กําลังพฒันา 
 

- ประเด็นพจิารณาของมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนรอยละ ๗๐.00 ข้ึนไป          
  มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  กําลังพัฒนา 
- โครงการที่ดําเนินการพัฒนาทางดานวิชาการตํ่ากวารอยละ 50บรรลุตามเปาหมาย 
- ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตํ่ากวารอยละ 50     
  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด 

ประเด็นการ
พิจารณา  

ยอดเย่ียม - ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 90.00 ข้ึนไป ไดรับการสนับสนุนใหเขารบั 
  การอบรมตรงตามภาระงานหรอืสอดคลองกับงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย  
  อยางนอย 20 ช่ัวโมงตอปการศึกษา  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 90.00  ข้ึนไป เขารวมกระบวนการ PLC  

- เกียรติบัตรการเขารวมประชุม/
สัมมนา/อบรม 
- รายงานผลการเขารวมประชุม/  
  สัมมนา/อบรม 



๗๑ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

๒.๔  พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

  ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ อยางนอย 50 ช่ัวโมงตอปการศึกษา   - ครูไดรับการพฒันาใหมีวิทยฐานะที ่
  สูงข้ึน 
- คําสั่งแตงต้ังการเลือ่นข้ันและวิทย 
  ฐานะ 
- รายงานการจัดกระบวนการ PLC  
  “ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 ดีเลิศ 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 80.00 - 89.99 ไดรับการสนับสนุนใหเขา 
  รับการอบรมตรงตามภาระงานหรอืสอดคลองกับงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย  
  อยางนอย 20 ช่ัวโมงตอปการศึกษา  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 80.00 - 89.99  เขารวมกระบวนการ  
  PLC ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ อยางนอย 50 ช่ัวโมงตอปการศึกษา   

 

 ดี 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 70.00 - 79.99 ไดรับการสนับสนุนใหเขา 
  รับการอบรมตรงตามภาระงานหรอืสอดคลองกับงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย  
  อยางนอย 20 ช่ัวโมงตอปการศึกษา  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 70.00-79.99  เขารวมกระบวนการ PLC  
  ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ อยางนอย 50 ช่ัวโมงตอปการศึกษา   

 

 ปานกลาง - ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 60.00 - 69.99 ไดรับการสนับสนุนใหเขา 
  รับการอบรมตรงตามภาระงานหรอืสอดคลองกับงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย  
  อยางนอย 20 ช่ัวโมงตอปการศึกษา  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 60.00-69.99  เขารวมกระบวนการ PLC  
  ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ อยางนอย 50 ช่ัวโมงตอปการศึกษา  

 



๗๒ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 กําลังพฒันา - ครูและบุคลากรทางการศึกษาตํ่ากวารอยละ 60 ไดรับการสนับสนุนใหเขารบัการ 
  อบรมตรงตามภาระงานหรือสอดคลองกับงานพิเศษที่ไดรบัมอบหมาย อยางนอย  
  20 ช่ัวโมงตอปการศึกษา  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาตํ่ากวารอยละ 60  เขารวมกระบวนการ PLC  
  ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ อยางนอย 50 ช่ัวโมงตอปการศึกษา   

 

ประเด็นการ
พิจารณา  
๒.๕ จัด
สภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสงัคมที่
เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยอดเย่ียม 
 

- สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทีร่มรื่น ปลอดภัย  มีแหลงเรยีนรูที่เพียงพอสําหรับ 
  ผูเรียน 
- หองเรียนและหองปฏิบัติการรอยละ 90.00 ข้ึนไป มีการจัดสภาพแวดลอมทาง 
 กายภาพและสังคมที่เอือ้ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  และมีความปลอดภัย   

- สภาพแวดลอม  อาคารสถานที่   
  แหลงเรียนรู 
- สภาพภายในหองเรียน 
- ผลการนิเทศช้ันเรียน 

 ดีเลิศ 
 

- สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทีร่มรื่น ปลอดภัย  มีแหลงเรยีนรูที่เพียงพอสําหรับ 
  ผูเรียน 
- หองเรียนและหองปฏิบัติการรอยละ 80.00 - 89.99  มีการจดัสภาพแวดลอม 
  ทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  และมีความ 
  ปลอดภัย   

 

 ดี 
 

- สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทีร่มรื่น ปลอดภัย  มีแหลงเรยีนรูที่เพียงพอสําหรับ 
  ผูเรียน 
- หองเรียนและหองปฏิบัติการรอยละ 70.00 - 79.99  มีการจัดสภาพแวดลอม 

 



๗๓ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

  ทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และมีความ 
  ปลอดภัย   

 ปานกลาง - สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทีร่มรื่น ปลอดภัย  มีแหลงเรยีนรูที่เพียงพอสําหรับ 
  ผูเรียน 
- หองเรียนและหองปฏิบัติการรอยละ 60.00 - 69.99  มีการจดัสภาพแวดลอม 
  ทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  และมีความ 
  ปลอดภัย   

 

 กําลังพฒันา - สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทีร่มรื่น ปลอดภัย  มีแหลงเรยีนรูที่เพียงพอสําหรับ 
  ผูเรียน 
- หองเรียนและหองปฏิบัติการตํ่ากวารอยละ 60  มีการจัดสภาพแวดลอมทาง 
 กายภาพและสังคมที่เอือ้ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  และมีความปลอดภัย   

 

ประเด็นการ
พิจารณา  
๒.๖  จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
บรหิารจัดการและ
การจัดการเรียนรู 

ยอดเย่ียม 
 

- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
  เรียนรูอยางเพียงพอ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 90.00 ข้ึนไป มีการใชเทคโนโลยี 
  สารสนเทศในจัดการเรียนการสอน 

- ระบบการจัดเก็บขอมูลของโรงเรียน 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน  O-bec   
  Smis  DMC 
- บันทึกการเขาใชหองคอมพิวเตอร 
- ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน 
- ผลการนิเทศช้ันเรียน 

 ดีเลิศ 
 

- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
  เรียนรูอยางเพียงพอ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 80.00 - 89.99 มีการใชเทคโนโลยี  

 



๗๔ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

  สารสนเทศในจัดการเรียนการสอน 
 ดี 

 
- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
  เรียนรูอยางเพียงพอ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 70.00 - 79.99 มีการใชเทคโนโลยี 
  สารสนเทศในจัดการเรียนการสอน 

 

 ปานกลาง 
 

- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ   
  เรียนรูอยางเพียงพอ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ60.00 - 69.99 มีการใชเทคโนโลยี 
  สารสนเทศในจัดการเรียนการสอน 

 

 กําลังพฒันา 
 

- สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
  เรียนรูอยางเพียงพอ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาตํ่ากวารอยละ 60 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
  จัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ประเด็น     
การพิจารณา  
๓.๑  จัดการเรียนรู
ผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจรงิ  และ
สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

ยอดเย่ียม - ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 80.00 ข้ึนไป มีแผนการจัดการเรียนรูที ่
  มุงเนนใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบันทกึหลังการจัดการ 
  เรียนรู  และมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา    
  มีแผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบคุคล 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารประกอบหลักสูตร 
- แผนการจัดการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบุคคล 
- ช้ินงาน/ใบงาน/ภาระงาน/แฟม 
  สะสมงาน 
- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู 
- ผลการนิเทศช้ันเรียน 

ดีเลิศ 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 70.00 - 79.99 มีแผนการจัดการเรียนรู 
  ที่มุงเนนใหผูเรียนไดไดเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบันทึกหลงัการ 
  จัดการเรียนรู  และมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา    
  มีแผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบคุคล 

ดี 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 60.00 - 69.99 มีแผนการจัดการเรียนรู 
  ที่มุงเนนใหผูเรียนไดไดเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบันทึกหลงัการ 
  จัดการเรียนรู  และมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา    
  มีแผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบคุคล 

ปานกลาง - ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 50.00 - 59.99 มีแผนการจัดการเรียนรู 
  ที่มุงเนนใหผูเรียนไดไดเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบันทึกหลงัการ 
  จัดการเรียนรู  และมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา    
  มีแผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบคุคล 



๗๖ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 กําลังพฒันา - ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตํ่ากวารอยละ 50.00 มีแผนการจัดการเรียนรูที ่
  มุงเนนใหผูเรียนไดคิดและปฏิบัติจรงิ มีการบันทึกหลงัการจัดการเรียนรู  และม ี
  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา   
  มีแผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะบคุคล 

 

ประเด็น 
การพิจารณา  
๓.๒  ใชสื่อ  
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ
แหลงเรียนรูทีเ่อื้อตอ
การเรียนรู 

ยอดเย่ียม 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 90.00 ข้ึนไปมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ในจัดการเรียนการสอน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 90.00 ข้ึนไปมีการใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายใน 
  และภายนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจดัการเรียนรูและให 
  ผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อทีห่ลากหลาย 

- การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
  หองเรียน 
- ช้ินงาน/ใบงาน/ภาระงาน/แฟม 
  สะสมงาน 
- รายงานโครงการทัศนศึกษา 
- รายงานกิจกรรมการเรียนรูแหลง 
  เรียนรูนอกสถานศึกษา 
- แบบนิเทศการจัดการเรียนรู * มีการ 
  ประเมินการใชสื่อเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
- ภาพถายการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ในสื่อสงัคมออนไลน   
- Page Facebook โรงเรียน 
 

ดีเลิศ 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 80.00 - 89.99 มีการใชเทคโนโลยี 
  สารสนเทศในจัดการเรียนการสอน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 80.00 - 89.99 มีการใชแหลงเรียนรูทั้ง 
  ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูและ 
  ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ดี 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 70.00 - 79.99 มีการใชเทคโนโลยี 
  สารสนเทศในจัดการเรียนการสอน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 70.00 - 79.99 มีการใชแหลงเรียนรูทั้ง 
  ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูและ 



๗๗ 
 

  ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 ปานกลาง 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 60.00 - 69.99 มีการใชเทคโนโลยี 
  สารสนเทศในจัดการเรียนการสอน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 60.00 - 69.99 มีการใชแหลงเรียนรูทั้ง 
  ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูและ 
  ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 

กําลังพฒันา 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาตํ่ากวารอยละ 60.00 มกีารใชเทคโนโลยี 
  สารสนเทศในจัดการเรียนการสอน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาตํ่ากวารอยละ 60.00 มกีารใชแหลงเรียนรูทัง้ 
  ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูและ 
  ใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็น           
การพิจารณา  
๓.๓  มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
 

ยอดเย่ียม 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 90.00 ข้ึนไป  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
โดยเนนการมีปฏิสมัพันธเชิงบวก ผูเรียนรกัทีจ่ะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมี
ความสุข 

- จัดกระบวนการเรียนรู  ในช้ันเรียน 
  เชิงบวก เชน มีความรัก ความเมตตา   
  ดูแลเอาใจใส เอือ้อาทร ตอผูเรียน   
  เปนตน 
- แผนการจัดการเรียนรู 
- ช้ินงาน/ใบงาน/ภาระงาน/แฟม 

ดีเลิศ 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 80.00 - 89.99  มีการบริหารจัดการ    
ช้ันเรียนโดยเนนการมปีฏิสัมพันธเชิงบวก ผูเรียนรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรู
รวมกันอยางมีความสุข 



๗๘ 
 

ดี 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 70.00 - 79.99  มีการบริหารจัดการ    
ช้ันเรียนโดยเนนการมปีฏิสัมพันธเชิงบวก ผูเรียนรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรู
รวมกันอยางมีความสุข 

  สะสมงาน 
- แบบนิเทศช้ันเรียน 
- คูมือการนิเทศช้ันเรียน  

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 ปานกลาง 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 60.00 - 69.99  มีการบริหารจัดการ       
ช้ันเรียนโดยเนนการมปีฏิสัมพันธเชิงบวก ผูเรียนรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรู
รวมกันอยางมีความสุข 

 

กําลังพฒันา 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตํ่ากวารอยละ 60.00  มีการบริหารจัดการช้ันเรียน
โดยเนนการมีปฏิสมัพันธเชิงบวก ผูเรียนรกัทีจ่ะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยาง  
มีความสุข 

ประเด็น           
การพิจารณา  
3.๔  ตรวจสอบและ
ประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบ  และนํา
ผลมาพัฒนาผูเรียน 

ยอดเย่ียม 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 80.00 ข้ึนไป  มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม ใหขอมลูยอนกลบัแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู 

- แผนการจัดการเรียนรู 
- เกณฑการประเมิน 
- เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- ช้ินงาน/ใบงาน/ภาระงาน/แฟม 
  สะสมงาน 
- แบบบันทึกคะแนน 
- แบบบันทึกผลการเรียนประจํา 
  รายวิชา (ปพ.5) 
- แบบรายงานผลการพฒันาผูเรียน 
  รายบุคคล (ปพ.6) 
 

ดีเลิศ 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 70.00 - 79.99  มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมอืและวิธีการวัด
และประเมินผลทีเ่หมาะสม ใหขอมลูยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการ
เรียนรู 

ดี 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 60.00 - 69.99  มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมอืและวิธีการวัด
และประเมินผลทีเ่หมาะสม ใหขอมลูยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการ
เรียนรู 



๗๙ 
 

ปานกลาง 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 50.00 - 59.99  มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมอืและวิธีการวัด
และประเมินผลทีเ่หมาะสม ใหขอมลูยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการ
เรียนรู 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 กําลังพฒันา 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตํ่ากวารอยละ 50.00  มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม ใหขอมลูยอนกลบัแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู 

 

ประเด็น           
การพิจารณา  
๓.๕  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และใหขอมลูสะทอน
กลับเพื่อพฒันาและ 

ยอดเย่ียม 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 90.00 ข้ึนไป มีสวนรวมในชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรวมกันวิเคราะหและระบปุญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา  
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
และปรับปรงุแกไข จัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ออกแบบ จากนน้ันประเมินผล/
สะทอนการจัดการเรียนรู/กจิกรรม/นวัตกรรม  แลวรวมกันสรปุชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

- บันทึกผลการมีสวนรวมในชุมชนแหง 
  การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  
- แผนการจัดการเรียนรู 
 

ดีเลิศ 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 80.00-89.99  มีสวนรวมในชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรวมกันวิเคราะหและระบปุญหา/สิ่งที่ตองการ
พัฒนา  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และปรับปรงุแกไข จัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ออกแบบ จากนน้ัน
ประเมินผล/สะทอนการจัดการเรียนรู/กจิกรรม/นวัตกรรม  แลวรวมกันสรปุชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 ดี 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 70.00 - 79.99  มีสวนรวมในชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรวมกันวิเคราะหและระบปุญหา/สิ่งที่ตองการ

 



๘๐ 
 

พัฒนา  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และปรับปรงุแกไข จัดกจิกรรมการเรียนรูตามที่ออกแบบ จากนน้ัน
ประเมินผล/สะทอนการจัดการเรียนรู/กจิกรรม/นวัตกรรม  แลวรวมกันสรปุชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

School Grading 
แหลงขอมูล/เอกสาร/ 

หลักฐานรองรอย ระดับคุณภาพ 
รายการพิจารณา 

 

 ปานกลาง 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 60.00 - 69.99  มีสวนรวมในชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรวมกันวิเคราะหและระบปุญหา/สิ่งที่ตองการ
พัฒนา  ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และปรับปรงุแกไข จัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ออกแบบ จากนน้ัน
ประเมินผล/สะทอนการจัดการเรียนรู/กจิกรรม/นวัตกรรม  แลวรวมกันสรปุชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 

กําลังพฒันา 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตํ่ากวารอยละ 60.00  มีสวนรวมในชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อรวมกันวิเคราะหและระบปุญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา  
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
และปรับปรงุแกไข จัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ออกแบบ จากนน้ันประเมินผล/
สะทอนการจัดการเรียนรู/กจิกรรม/นวัตกรรม  แลวรวมกันสรปุชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 

  



๘๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 
 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.1.1 มีความสามารถในการอาน  การเขียน การสือ่สาร และการคิดคํานวณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๘๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑.๑.๑ มีความสามารถในการอาน  การเขียน การสือ่สาร และการคิดคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๘๔ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  ดานคุณภาพผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปลายแลกเปลี่ยน  

                   มีความคิดเห็น และแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๘๕ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปลายแลกเปลี่ยน  

                    มีความคิดเห็น และแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๘๖ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

  



๘๗ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑.๑.๔ ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๘๘ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑.๑.๕ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา (กราฟเปรียบเทียนผลสอบ O-Net) 
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๘๙ 
 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑.๑.๕ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา (กราฟเปรียบเทียนผลสอบ NT, RT) 
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๙๐ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑.๑.๖ มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙๑ 
 

มาตรฐานท่ี  ๑  ดานคุณภาพผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ๑.๑.๖ มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙๒ 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 ๑.๒.๑  มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙๓ 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

๑.๒.๑ มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙๕ 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

       ๑.๒.๒ มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙๖ 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 ๑.๒.๒ มีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙๗ 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 ๑.๒.๓  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  



๙๘ 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

        ๑.๒.๔  ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๙๙ 
 

๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

        ๑.๒.๔  มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๐๐ 
 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

         ๑.๒.๔ มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



๑๐๑ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 

               ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 

              ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

 

  



๑๐๔ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

                 และทุกกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๐๕ 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่นนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

                และทุกกลุมเปาหมาย 

 

 

 

 

  



๑๐๖ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

                 และทุกกลุมเปาหมาย 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๐๗ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

                 และทุกกลุมเปาหมาย 

 

      

      

       

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๐๘ 
 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 

 

 

 

  



๑๐๙ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

              

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑๐ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑๑ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 ๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  

     

 

        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑๒ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 ๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑๓ 
 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑๔ 
 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 

    

 

          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑๕ 
 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได. 

 

               

 

          

 

 

 

 

  



๑๑๖ 
 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๑๗ 
 

มาตรฐานท่ี  ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูเอ้ือตอการเรียนรู 

 

      

      

 

         

    

 

 

  



๑๑๘ 
 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

         

 

         

           

    

  



๑๑๙ 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๒๐ 
 

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

    

  

คนดีศรีแมสาย ดานจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 TO BE NUMBER ONE 



๑๒๒ 
 

    

แบบอยางท่ีดีดานวฒันธรรม “วฒันธรรมวินิต” 

เด็กและเยาวชนดีเดน วันเด็กแหงชาติ ป 2563 



๑๒๓ 
 

                    

  

วิทยากรผูชวย “พัฒนาศักยภาพครูและนกัเรียน” 

วิทยากรฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 

       

รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” 



๑๒๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2562 

รางวัล “คุรุสดุดี” 



๑๒๕ 
 

   

  
โรงเรียนปลอดบุหร่ีตนแบบท่ีเปนแหลงเรียนรู ประจําป 2561 



๑๒๖ 
 

 

 

 

 

 

รางวัล ยุวกาชาดดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๓ 

      



๑๒๗ 
 

  รางวัล สถานศึกษาสีขาวดีเด่น เหรียญทอง ประจําปี ๒๕๖๒ 

รางวัล ครูผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี ๒๕๖๒ 



๑๒๘ 
 

 

 

 

  

รางวัล “คนดีศรีแม่สาย”  ประจําปี ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๓ 



๑๒๙ 
 

 

 

  

รางวัล ต้นแบบวัฒนธรรม“วัฒนธรรมวินิต” ประจําปี ๒๕๖๓ 

รางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมสภานักเรียน ประจําปี ๒๕๖๒ 



๑๓๐ 
 

  
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน ระดับชาติ  ประจําปี ๒๕๖๒ 

รางวัลเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชาติ 



๑๓๑ 
 

 
รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม YC เพื่อนท่ีปรึกษา ระดับ เขตพืน้ท่ี 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์ส้ัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  



๑๓๒ 
 

  
เกียรติบัตรนํานักเรียนเข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก  ประจําปี ๒๕๖๒ 

วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 



๑๓๓ 
 

  รางวัลองนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกล่องเกมปริศนา ๐๐๘  ชันมัธยมปีท่ี ๒ 

ประจําปี ๒๕๖๒  วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 



๑๓๔ 
 

โรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๔ ดาว  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



๑๓๕ 
 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวลัสถานศึกษา ครู และนักเรียนการขับเคล่ือนโครงงานคุณธรรม 

 



๑๓๖ 
 

            

            

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการขับเคล่ือนโครงงานคุณธรรม สพฐ. 



๑๓๗ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวลัผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร 

ท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

ขับเคล่ือนโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดินรวม

พลังสังคมไทยใสสะอาด” 



๑๓๘ 
 

 

 
 

คําสั่งโรงเรียนบานหวยไคร 
ท่ี   ๐๑ / 256๓ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการรวมกันจัดทําเอกสาร ประจําปการศึกษา 256๒ 
------------------------------------ 

ดวยโรงเรียนบานหวยไคร ไดดําเนินงานการจัดการศึกษา ในปการศึกษา 25๖๒ มาจนสิ้นปการศึกษา  
เพื่อเปนการายงานผลการจัดการศึกษาของคณะครทูี่รบัผิดชอบงานในแตละโครงการไดสรุปผลการดําเนินงาน
ของตนในตลอดปการศึกษา 256๒ ที่ผานมา น้ัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ใหผูบรหิารสถานศึกษาเปนผูบงัคับบญัชาการขาราชการในสถานศึกษาและมีอํานาจหนาทีอ่ื่นๆ 
เพื่อใหบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรียนดําเนินการอยางมีประสทิธิภาพ และบรรลุตามจุดประสงคในกิจกรรม
ครั้งน้ี จึงแตงต้ังกรรมการดําเนินงานดังน้ี 
1.  คณะกรรมการอํานวยการ 

1. นายไชยรัตน  จินะราช  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธาน 
2. นางสงกรานต  วัฒโนกูล  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางทิพวรรณ  มูลทาสี  คร ูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางทัดทรวง  มารสาร  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ในการใหคําปรึกษาคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยตลอด
การดําเนินการ 

2.  คณะกรรมการฝายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน 
1. นางสาวแกวกาญจน    ตันหลา ครู เช่ียวชาญ   ประธาน 
2. นางทิพวรรณ  มูลทาสี  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางปภัสสร   จงตรอง  คร ู    กรรมการ 
4. นางชุติมา  พรหมจันทร  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางสุภาภรณ    พรมมินทร ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสงกรานต  วัฒโนกูล  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางทัดทรวง  มารสาร  ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางสุริสา  ธรรมขันธ  ครู ผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี รวบรวม SAR  ของคณะครูทุกคนมาสรุปเปนภาพรวมแลวจัดทําเปนรูปเลม  
และบันทกึเปนแผนซีดี 
 

ใหครูที่ไดรบัการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบอยางเครงครัด 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต วันที่  ๑๓  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  256๓ 
  สั่ง ณ วันที่   ๑๓   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  256๓ 

(ลงช่ือ)       
          ( นายไชยรัตน  จินะราช ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร 



๑๓๙ 
 

  



๑๔๐ 
 

 

คําสั่งโรงเรียนบานหวยไคร 
ท่ี   ๐๓๖ / 256๒ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินภายใน ประจําปการศึกษา 256๒ 
------------------------------------ 

การนิเทศภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีเปาหมายใหครูมีความรู ความ
เขาใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ชวยสงเสริมการใชหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให
บรรลจุุดหมายที่กําหนดไว การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางตอเน่ือง ดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการนิเทศ ประเมินผลภายในดําเนินไปดวยความเรียบรอย จงึแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ ประเมิน
ภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังน้ี 
  คณะกรรมการนนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินภายใน 

1. นายปรีชา  กาวิใจ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานถํ้า  ประธาน 
2. นายเสถียร  กาโน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รองประธาน 
3. นายไชยรัตน  จินะราช  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร  กรรมการ 
4. นางศรีวรรณ  มหาเทพ  ครู เช่ียวชาญ    กรรมการ 
5. นางทิพวรรณ  มูลทาสี  ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางณัฏฐพร   หงษคํา  คร ูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางวีรอร  วงคประเสริฐ  ครู ชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางสาวแกวกาญจน    ตันหลา ครู เช่ียวชาญ   กรรมการและเลขานุการ 

    
มีหนาท่ี ช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ ประเมินภายในใหกับคณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนใหทราบ เขาใจ รูปแบบการนิเทศ ประเมินภายใน สรางเครื่องมือนิเทศ กําหนดรูปแบบการนิเทศ 
สรุปผลการนิเทศ ประเมิน และจัดทํารายงานการนิเทศ ประเมินภายใน เพื่อเปนขอมูลสําหรับพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน การําเนินงานนิเทศใหดีย่ิงข้ึน 
 

ใหคณะกรรมการที่ไดรบัการแตงต้ัง ปฏิบัติหนาที่ดวยความรบัผิดชอบ บงัเกิดผลดีตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป 

 

ทั้งน้ี ต้ังแต วันที่  ๑๔  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  256๒ 
  สั่ง ณ วันที่   ๑๔   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  256๒ 
 

(ลงช่ือ)       
          ( นายไชยรัตน  จินะราช ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร 
 


	๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียนแต่ละรายวิชา (ระดับขั้นพื้นฐาน)
	๔.๓ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ
	๔.๗ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน
	๔.๘ ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
	๔.๑๑ ผลการประเมินด้านความภูมิใจ ในความเป็นไทย และท้องถิ่น
	๔.๑๓ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

