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สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2561 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

การก่อตั้งและประวัติของโรงเรียน 
 โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษา ปรับกระทรวงจึงมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546  ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ 14 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รหัสไปรษณีย์ 67190 โทรศัพท์ (056) 769251 โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเริ่มก่อตั้งโดยสภาตำบลดงขุย พ่อค้า คหบดี 
ข้าราชการและประชาชนชาวตำบลดงขุย  บนที่ดินจำนวน  104 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับเลี้ยง
สัตว์ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2527 โดยตั้งชื่อ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอชน
แดน เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 67 กิโลเมตร 

ปีการศึกษา  2528 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ พ่ึงทอง ครูใหญ่โรงเรียนชนแดน
วิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 2 ห้องเรียน โดยขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เมื่อสร้าง
อาคารเรียนเรียบร้อยจึงได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางสาวอารีย์  เกิดปั้น 
มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2530 

ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้เปิดสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 2 ห้องเรียน โดยมี
นายประทีป  มายะนันท์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

ปีการศึกษา  2530  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา แบบสหศึกษาเมื่อ  วันที่  
1 ตุลาคม  2530  ถึง  30  กันยาย  2532  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคมเม่ือ
วันที่  1 ตุลาคม  2530  ถึง  30  กันยายน  2537 

ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นในงานมหกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ทางการศึกษา เขตการศึกษา 7 

ปีการศึกษา  2538  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนขยายโอกาสดีเด่น  ระดับจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมีนายบุญส่ง  ชุนแจ่ม  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

ปีการศึกษา  2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายประถม  ประเสริฐผล  มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2542 จนเกษียณอายุราชการ 

ปีการศึกษา  2546  กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายชัยชาญ  ปัญญาพวก มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  2546  จนถึงวันที่  21  ธันวาคม  2555 
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ปีการศึกษา  2546  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน  ของอำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ผ่านการประเมินให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตาม
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสอง 

ปีการศึกษา  2555  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้แต่งตั้งนายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์      
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2555  จนถึงวันที่วันที่ 21  ธันวาคม  2559 

ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม 

ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ได้ผ่านการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรจากสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  

ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ได้เป็น “โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัย
เรียน  วัยรุ่นและเด็กอ้วน”  จากสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  

ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ได้แต่งตั้งนายณัฐสิทธิ์  
ชำนาญพันธ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2559  จนถึงปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ได้เป็น “โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบจังหวัดเพชรบูรณ์”  
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนดงขุยวิทยาคมผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข  และได้รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.  
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน

โครงการห้องเรียนสีเขียวและรับโล่รางวัล 
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  เข้ารับมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมและคัดเลือก

โรงเรียนปลอดขยะ  จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ได้รับมอบป้ายโรงเรียนสีขาว  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  จาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
1. ที่ตั้ง 251 หมู่ 14 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67190 

ตำแหน่งพิกัดในแผนที่ ละติจูดที่   16.110390143354486   เหนือ 
ลองติจูดที่  100.74583053588867 ตะวันออก 

2. เนื้อท่ี 104 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา 
3. จำนวนนักเรียนตามชั้น  รวม     915   คน 

     4.   จำนวนครู  อาจารย์  ในโรงเรียน   64   คน 
5.   จำนวนนักการภารโรง  จำนวน  3  คน 
6. จำนวนพนักงานขับรถ  จำนวน  1  คน 
7.  พ้ืนที่บริการ ตำบลดงขุย ตำบลบ้านกล้วย ตำบลตะกุดไร ตำบลลาดแค 
8.  จำนวนโรงเรียนพ้ืนที่ในเขตบริการ  26  โรงเรียน 
9.  การติดต่อสื่อสาร 
 9.1  หมายเลขโทรศัพท์  056-769251 
 9.2  วารสารโรงเรียน ร่มไผ่ นิวส์ 
   9.3  รหัสสถานศึกษา  07670202 
 9.4  ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย  “โรงเรียนดงขุยวิทยาคม” 
 9.5  ชื่อสถานศึกษาภาษาอังกฤษ  “DoNGKHUIWITTAYAK0M” 

 
ข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง 

 - อาคารเรียนถาวร   จำนวน       4       หลัง 
 - อาคารเรียนชั่วคราว   จำนวน       1   หลัง 
 - ห้องเรียน    จำนวน      28       ห้อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์   จำนวน       3        ห้อง 
 - ห้องโสตทัศนศึกษา   จำนวน      1        ห้อง 
 - ห้องสมุด    จำนวน       1   ห้อง  

 - ห้องวิทยาศาสตร์   จำนวน      7        ห้อง 
 - ห้องพยาบาล    จำนวน      1  ห้อง 
 - ห้องจริยธรรม    จำนวน       1  ห้อง 
 - ห้องน้ำ – ห้องส้วม   จำนวน      2  หลัง 
 - อาคารโรงฝึกงาน   จำนวน       2  หลัง 
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 - อาคารหอประชุม   จำนวน       1  หลัง 
 - บ้านพักผู้บริหาร   จำนวน       1  หลัง 
 - บ้านพักครู    จำนวน       4  หลัง 
 - บ้านพักนักการภารโรง   จำนวน       2  หลัง 
 - บ้านพักนักเรียน   จำนวน       1  หลัง 
 - หอพักนักเรียน    จำนวน      1  หลัง 
 - ส้วมบ้านพักนักเรียน   จำนวน      1   หลัง 
 - โรงอาหาร    จำนวน      1  หลัง 
 -  หอถังประปา    จำนวน      3  ชุด 
 -  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน    117 เครื่อง 
 -  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารจัดการ จำนวน    20 เครื่อง 
 
รูปแบบการศึกษา 
 1.  ระบบการศึกษา  ในระบบ 
 2.  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน 
  2.1  ระดับช่วงชั้นที่  3 
  2.2  ระดับช่วงชั้นที่  4 
 3.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
  -  โรงเรียนสหศึกษา 
  -  ไป – กลับ 
 4.  โครงการพิเศษท่ีโรงเรียนเข้าร่วม 
  4.1  โรงเรียนในฝัน 
  4.2  โรงเรียนวิถีพุทธ 
  4.3  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
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            ภาพที่ 1  ภาพถ่ายทางดาวเทียมของโรงเรียน 

ภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงที่ตั้งโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
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แผนภาพที่ 2 ภาพแผนผังแสดงอาคารของโรงเรียน

อาคารเรียน 
212 ล/57-ก 
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สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

   

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปเสมาตรงกลางมีรูปเพชร ภูเขา 

ต้นยาสูบ ต้นไผ่ ส่วนฐานเสมามีอักษรย่อ ด.ข.ว. และชื่อโรงเรียนอยู่ในแถบผ้า
ด้านล่างของเสมา เพชร ภูเขา ต้นยาสูบ เป็นสัญลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้น
ไผ่ เป็นสัญลักษณ์ของตำบลดงขุย 

 
 
สีประจำโรงเรียน 

 
     สีฟ้า     หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 
     สีเหลือง     หมายถึง คุณธรรมและจริยธรรม 

 

 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

 
  
 
 
 ต้นไผ่ หมายถึง การรู้จักรักสามัคคีกันด้วย โดยอธิบายให้เห็น

ว่าไม้ไผ่ที่เป็นกอนั้นจะช่วยประคองซึ่งกันและกัน โอกาสที่ลมพายุจะพัด
ให้โค่นล้มเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีลำต้นคอยพยุงค้ำจุนและยึดเหนี่ยว
กันอยู่ ผิดกับต้นไม้ใหญ่ๆ จะขึ้นโดดเดี่ยว จะถูกพายุพัดพาหักโค่นลงได้
ง่าย เช่นเดียวกับการเอาแขนงไผ่ลำเดียวมาหัก ย่อมได้ง่าย  แต่ถ้า
รวมๆกันหลายแขนงย่อมไม่มีทางหักได้เลย ฉะนั้นหากทำการสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดโดยยึดมั่นมีความสามัคคีกันไว้ คอยปกป้องซึ่งกันและกัน  

 

ต้นไผ่ 
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อักษรย่อของโรงเรียน : ด.ข.ว.  (ดงขุยวิทยาคม) 
 
คำขวัญของโรงเรียน : จริยธรรมดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน 
 
ปรัชญาของโรงเรียน 

อชฺ เชว  กิจจฺ มาตปฺปํ  หมายถึง    จงยังกิจให้สำเร็จ 
 

เพลงประจำโรงเรียน 
 
ด.ข.ว. เกรียงไกรใต้ธงฟ้า-เหลือง    ทั่วถิ่นเมืองเลื่องลือระบือลั่น 
แหล่งศึกษาสร้างเด็กให้ใจผูกพัน    ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ร่มเย็น 
จริยธรรมดี มีวิชา กีฬาเด่น    อีกท้ังเป็นโรงเรียนของผองปวงชน 
คือคำขวัญประทับในใจทุกคน    เราไม่เคยจะย่อย่นอุปสรรคใด 
 อัช เชวะ  กิจจะ  มาตัปปัง   เราจะยังกิจสำเร็จเสร็จดังหมาย 
เป็นปรัชญาของโรงเรียนเพียรใจกาย   ด้วยมุ่งหมายคุณภาพงานตระการใจ 
 ขึ้นชื่อดง มิใช่ดงหรือพงพนา   เป็นดงวิชา ดงศึกษา คู่ฟ้าขวัญไทย 
ดงขุยวิทยาคม นามวิไล     ขอเทิดไว้สถาบันอันรุ่งเรือง 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

  วิสัยทัศน์ 
  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจโรงเรียน  
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
3. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล  
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของชุมชน 
6. สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนสาหรับนักเรียน คร ูและ บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในฐานะพลเมือง และพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
3. โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตรมาตรฐานสากล  
4. คร ูและ บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่าย  
6. นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอนได้  
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

ความมีระเบียบวินัย (การเข้าแถวและความรับผิดชอบ) 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
- โรงเรียนส่งเสริมลูกทุ่งไทยและการแสดงเอ็งกอ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เก่ง ดี ทุกด้าน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม  
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี  
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันให้มากข้ึนโดยการศึกษาดูงาน  
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภายในกลุ่มสาระฯ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการเรียนรู้  
7. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ซ่อมเสริม และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 
 
 
 
 



๑๑ 
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แผนภาพที่ 3 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 
กลุ่มงานบริหารบุคคล 

 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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วิสัยทัศน ์

โรงเรียนชั้นนำแห่งคุณภาพ  สร้างสรรค์และทันสมัย  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย  ความรู้    คุณธรรม    มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้ง  เจตคติ  ที่จำเป็นต่อ
การศึกษาต่อ    การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด

ความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัด  และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง  ๆ  การ
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย
คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิด  อย่าง
สร้างสรรค์    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ที่เผชิญได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการ 
ดำเนินชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง  ๆ   

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสารการทำงาน    
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ใน

ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
1.    รักชาต ิ   ศาสน์  กษัตริย์   5.   อยู่อย่างพอเพียง 
2.    ซื่อสัตย์สุจริต    6.    มุ่งม่ันในการทำงาน 
3.    มีวินัย     7.   รักความเป็นไทย 
4.   ใฝ่เรียนรู ้     8.   มีจิตสาธารณะ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา  กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
     ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
     คณิตศาสตร ์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
     วิทยาศาสตร ์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

160 
(4 นก.) 

320 
(8 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3นก.) 

    ศิลปะ 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ภาษาตา่งประเทศ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

1,640 
(41 นก.) 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีละ 120 ชั่วโมงและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
จำนวน  360  ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏบิัติ
กิจกรรม ดังนี้ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     (ม.1-3)           รวม    3    ปี   จำนวน    45    ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6)    รวม    3    ปี   จำนวน    60    ชั่วโมง 

2. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1) ห้องสมุดมีขนาด 300 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 6,914 เล่ม สืบค้นหนังสือและการยืม-

คืน ใช้ระบบ library 2000 จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 450 คนต่อวัน คิดเป็นร้อย
ละ 39.34 ของนักเรียนทั้งหมด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว  
2.  กิจกรรมนักเรียน 

2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   

2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

120 120 120 360 

รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น   

ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ป ี
รวม 3  ปีไม่น้อยกว่า 

 3,600 ชั่วโมง 
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2) ห้องปฏิบัติการ  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ห้อง  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน -ห้อง  
ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง  
พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก ่สนามกีฬา โรงฝึกงาน ห้องประชุม ใต้ถุนอาคาร  
 

3) ห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน 3 ห้อง  
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 117 เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 117 เครื่อง  
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สถิติแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง /ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน  8,762 
2. ห้องปฏิบัติการเคมี 880 

3. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1,000 

4. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1,000 
5. ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 960 

6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 840 

7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 840 
8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ e-class r00m 840 

9. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1,240 
10. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 680 

11. ห้องปฏิบัติการหมวดการงานฯ 760 

12. ห้องปฏิบัติการงานช่าง 840 
13. ห้องปฏิบัติการหมวดสังคม 720 

14. ห้องจริยธรรม 720 

15. ห้องปฏิบัติการหมวดภาษาไทย 840 
16. ห้องปฏิบัติการศิลปะ 720 

17. ห้องนาฏศิลป์ 680 

18. ห้องพยาบาล 840 
19. ห้องพละ 720 

20. ห้องแหล่งเรียนรู้  200 
21. ห้องสมุดโรงเรียน 8,872 

22. ธนาคารโรงเรียน 200 

23. ห้องโสตฯ 880 
24. หอประชุมใหญ่ 800 

25. หอประชุมเล็ก 800  
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จำนวนครั้ง /ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.กำแพงเพชร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  1 
2.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.นครสวรรค์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1 

3.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.นครปฐม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 

4.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.ชัยภูมิ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1 
5.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.อุตรดิตถ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1 

6.  ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จ.ชลบุรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1 

 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / วิทยากร   

  1.  พระครูปัญญาพัชราธร  ให้ความรู้เรื่อง ศาสนา  คุณธรรม จริยธรรม 
  2.  นางกาเหว่า  ขำบุญ   ให้ความรู้เรื่อง การทำขนมไทย 
  3.  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดงขยุ  ให้ความรู้เรื่อง  การจราจร / ยาเสพติด  
  4.  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพพลานามัย  
  5.  เจ้าหน้าที่ รพ.ชนแดน   ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพพลานามัย 
  6.  นายไพศาล  วรรณพักตร์  ให้ความรู้เรื่อง   การเกษตรกรรม 
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สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2561 

1.สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ 
การ
งานฯ 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 69.62 70.17 74.62 75.07 77.95 74.27 77.04 69.56 73.54 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 60.44 73.58 66.07 75.44 71.90 70.94 75.35 68.34 70.26 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 64.68 62.52 73.35 71.84 74.67 71.24 60.48 68.49 68.41 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 74.34 65.18 66.11 69.15 82.42 78.40 67.58 61.37 70.57 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 66.89 65.14 68.01 72.53 82.81 75.53 70.93 69.07 71.36 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 73.90 66.38 72.60 76.82 78.31 76.58 79.33 70.13 74.26 

คะแนนเฉลี่ย 68.31 67.16 70.13 73.48 78.01 74.49 70.93 67.83 71.29 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลี่ย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สรุปภาพรวมผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2561

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 คะแนนเฉลี่ย
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           2. สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ 
ภาษา 

ต่างประเทศ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 73.18 68.76 74.16 76.79 74.07 75.78 80.59 69.26 74.07 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 61.73 72.49 69.95 69.38 67.24 68.19 65.80 66.25 67.63 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 60.65 64.94 74.44 72.61 73.23 69.66 62.35 67.94 68.23 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 65.88 62.83 66.93 60.93 75.34 58.92 56.95 63.18 63.87 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 74.37 66.31 69.15 74.83 80.62 70.15 72.81 73.24 72.69 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 68.72 64.37 71.90 71.35 71.11 73.37 75.95 69.41 70.77 

คะแนนเฉลี่ย 67.42 66.62 71.09 70.98 73.60 69.35 65.74 68.21 69.13 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลี่ย

สรุปภาพรวมผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2561

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 คะแนนเฉลี่ย
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3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 

 
 
4.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 
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ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.30 25.61 34.72 27.24 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.47 27.36 34.54 27.45 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด 55.04 30.28 36.43 29.10 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.40 30.04 36.10 29.45 
 
 
 

5. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560-2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 39.70 22.79 26.58 24.81 32.18 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.33 25.83 28.49 26.82 33.44 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด 48.16 20.26 30.75 31.15 35.48 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 20.49 30.51 31.41 35.16 
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560-2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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1. กรอบประมาณการ งบประมาณของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รวม 
(996 คน) รายการกรอบงบประมาณ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(575 คน) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(421 คน) 

จำนวน/ปี จำนวนเงิน จำนวน/ปี จำนวนเงิน 

1.  เงินงบประมาณ 
    1.1   เงินอุดหนุนรายหัว  

 
3,500 

 
2,012,500 

 
3,800 

 
1,599,800 

 
3,612,300 

2.  เงินนอกงบประมาณ 
    2.1   เงินรายได้
สถานศึกษา 
    2.2   เงินระดมทรัพยากร 
   2.3   อ่ืนๆ 

 
- 
- 
 
- 

  
- 
 
- 
- 

  
- 
 
- 
- 

รวม 2,012,500 1,599,800 3,612,300 

                 งบประมาณของโรงเรียน              เป็นเงินทั้งสิ้น        3,612,300   บาท 
 

2. การแบ่งสัดส่วนของการใช้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ สัดส่วนของบประมาณ 

งบบริหารวิชาการ 1,120,000 คิดเป็นร้อยละ 31 

งบบริหารทั่วไป 2,173,152 คิดเป็นร้อยละ 60 

งบสำรองจ่าย 319,148 คิดเป็นร้อยละ 9 

งบประมาณทั้งสิ้น 3,612,300 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรม ส่งเสริม
ให้ผู้เรียน เก่ง ดี ทุกด้าน  

2. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม  
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องเทคนิคการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี  
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันให้มากข้ึนโดยการศึกษาดูงาน  
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภายในกลุ่มสาระฯ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งการ

เรียนรู้  
7. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนซ่อมเสริม และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 
 
 
 

งบประมาณปีงบประมาณ2561

งบบริหารวิชาการ งบบริหารทั่วไป งบส ารองจ่าย
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3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

ที ่ ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

ร่องร้อยของความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

100 5 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดย
การจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้  โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนการสอน , 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , 
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
, รายงานผลการประเมินสมรรถนะ 
, รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,  
รายงานการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เขียน , กิจกรรมติวโอเนต , 
รายงานผลการทดสอบระดับชาติ , 
รายงานการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบระดับชาติ 

2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

99.74 5 

3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

100 5 

4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 99.74 5 

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ 

33.57 3 

6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการทำงาน 

100 5 

รวม/ระดับคุณภาพ - 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดี 
 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)  
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยมีโครงการเพิ่มศักยภาพ
การเรียนการสอน  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
พร้อมทั้งจัดทำสารสนเทศ รายงานผลสัมฤทธิ์ รายงานการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน รายงานผลการประเมิน
สมรรถนะ มีกิจกรรมติวโอเนตสำหรับนักเรียนชั้นม.3 และม.6 พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบระดับชาติ รายงาน
การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ  
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ผลการพัฒนา 
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น นักเรียนมีความเข้าใจในการทดสอบ
ระดับชาติ เพ่ิมสมรรถนะสำคัญของนักเรียนตามหลักสูตร มีความสามารถทางด้านการอ่าน การเขียน การคิดซึ่งทำ
ให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1.1 ในระดับดีมาก 
 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สนับสนุนการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้รู้พ้ืนฐานความเป็นจริงของนักเรียนแต่ละคน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

ร่องร้อยของความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

100 5 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดย
การจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-
เนตรนารี , กิจกรรมฝึกนักศึกษา
วิชาทหารภาคปกติ , กิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน , 
กิจกรรมทัศนศึกษา , กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ , กิจกรรมคลินิกมารยาท , 
กิจกรรมปลูกป่า , กิจกรรม
ธนาคารขยะโครงการพัฒนาสุข
นิสัย อนามัยนักเรียน , งานอนามัย
โรงเรียน , กิจกรรมการออกกำลัง
กาย , ข้อมูลน้ำหนัก-ส่วนสูง , 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง

2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 100 5 

3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 

100 5 

4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม 

100 

5 

รวม/ระดับคุณภาพ - 5 
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สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

กาย , อบรมคุณธรรม-จริยธรรม , 
กิจกรรมใจสู่ใจต้านภัยยาเสพติด , 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ , กิจกรรมวัน
คริสต์มาส , กิจกรรมวัน-ตรุษจีน , 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ , สมุด
บันทึกความดี , ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน , งานดูแลและ
ป้องกัน , กิจกรรมแข่งขันกีฬา
ภายใน , กิจกรรม ดนตรี กีฬา 
นาฏศิลป์ 

 

วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1 (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรม/

โครงการ ดังนี้ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น งานคุณธรรม-
จริยธรรม งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด งานส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมจิตอาสา งานคณะกรรมนักเรียน งาน
เศรษฐกิจพอเพียง งานธนาคารโรงเรียน กิจกรรมระเบียบวินัย การเข้าแถว รวมทั้งกิจรรม 5 ธันวามหาราช 
กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียน กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมคลินิกมารยาท 
กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมธนาคารขยะ  
 

ผลการพัฒนา  
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร เอื้ออาทรกตัญญูกตเวที ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 1.2 ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   โรงเรียนจัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ ทรัพย์และสิ่งของ ส่วนตนและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่าอย่างหลากหลายวิธีและอย่างต่อเนื่อง  ควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการนำนักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายวิธี และดำเนินการ
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กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนรักการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป  
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

ร่องร้อยของความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

90 5 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดย
การจัดการเรียนรู้และจัดโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้  แผนปฏิบัติการ
โรงเรียน , โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา , โครงการส่งเสริมวิจัย เพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาการจัด
การศึกษา , โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน , บันทึกการ
ประชุม- คำสั่งโรงเรียน , สมุด
ตรวจราชการ , สมุดเยี่ยมของ
โรงเรียน , รายงานการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ. , แฟ้มสะสม
งานของครู/ผู้บริหาร , ทะเบียน
เกียรติบัตร , แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา , แบบสรุปงาน
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนต่อการ
บริหารการศึกษา , รายงานการ
อบรม/ดูงาน , รายงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

90 5 

3 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

95 5 

4 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

95 5 

รวม/ระดับคุณภาพ - 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
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วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2 
  จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ มี
การประชุมครู ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการนิเทศ ตรวจเยี่ยม
จากหน่วยราชการทั้งในและนอกสังกัด มีผลงาน/รางวัล เกียรติบัตร 

 

ผลการพัฒนา 
  จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งทำให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 ในระดับดีเยี่ยม 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ควรส่งเสริมให้คณะครูร่วมทำงานเป็นทีมให้มากขึ้น และได้มีการช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนช้า และร่วมกันพัฒนานักเรียน

ให้สามารถอ่านคล่องและเขียนคลอ่งในทุกสาระวิชา และทุกคน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ผลการประเมิน 

ร่องร้อยของความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

100 5 โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  จัดรายวิชา
เพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ  จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอน จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  

2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

90 5 

3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

95 5 

รวม/ระดับคุณภาพ - 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 

  จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มการ
สาระการเรียนรู้ 2551 มีหลักฐานขั้นตอนการจัดทำ การใช้หลักสูตร การวิจัยและติดตามผลการใช้ การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร จัดทำโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม การลงทะเบียนรายวิชาเพ่ิมเติม แนวทางการบริหารจัดการ
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หลักสูตร คู่มือการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ครบทุกระดับแต่ละ
กลุ่มสาระฯ จัดทำปฏิทินการนิเทศ บันทึกการประชุม รายงานผลการนิเทศ จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ผลการพัฒนา 
  จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งทำให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 
3 ในระดับดีเยี่ยม 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สถานศึกษาควรจะพัฒนาระบบการนิเทศภายใน มีติดตามการนิเทศ การนำผลไปปรับปรุง   
แก้ไข พัฒนาการการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนิเทศเกิดความ
พึงพอใจ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ทีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.61 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.62 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.93 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเปน็ 10.00 8.93 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.20 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที 8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.76 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.05 ดี 

รับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
-  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                            ใช่     ไม่ใช่ 
- มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้           ใช่     ไม่ใช่ 
- ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช ่    ไม่ใช่ 

           สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
             สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา          ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 มาตรฐานระดับดีมากได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1,2,7,8,9,10,11 และ 12  ระดับดีได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3,4 และ 6  
ระดับพอใช้ได้แก่  ตัวบ่งชี้ที่ 5  ระดับปรับปรุงได้แก่  - 
 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  
 ผลการรับรอบมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง    ไม่รับรอง 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 ข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
1.  สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียนในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นรายบุคคลดีอยู่แล้วถ้า

จะให้ดีขึ้นอีกควรจัดเป็นสารสนเทศ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในสถานศึกษามีรูปแบบกิจกรรมที่

ชัดเจนผู้เรียนทุกคนมีส่านร่วมอย่างทั่วถึง แต่การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมภายนอก
สถานศึกษา  ถ้าจะพัฒนาต่อไปสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย กำหนดรูปแบบให้ชัดเจน โดยจัดทำ
โครงการ/กิจกรรม กำหนดไว้ในแผน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง 

3.  ครูผู้สอนทุกวิชาควรออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการค้นคว้าจากการอ่านการใช้
เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม  และโครงการรักการอ่านควรจัดระบบการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้
ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน 

4.  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนากระบวนการคิด  ด้วยการจัดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น วิธีผังมโน
ทัศน์ การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการ  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  ผู้เรียนควรได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ โดย 
  5.1 ผู้เรียนควรได้รับคำแนะนำจากครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และครูแนะแนวเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย และเห็นความสำคัญของการสอบแบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)และผู้เรียนควรได้รับการฝึกทำแบบทดสอบดังกล่าวจนเกิดทักษะ 
  5.2 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้จาก
ห้องสมุด  สืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ต ฝึกปฏิบัติและทดลองจากห้องปฏิบัติการหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  แล้วให้ผู้เรียนสรุปความรู้โดยจัดทำเป็นรายงานหรือจัดทำป้ายนิเทศความรู้ หรือเสนอ
หน้าห้องเรียน 
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6. สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนจนมีอัตลักษณ์ ความมีระเบียบวินัย ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
และดำเนินการบรรลุเป้าหมาย  แต่การเขียนวิสัยทัศน์นั้นควรมุ่งเน้นพัฒนาผลผลิตของสถานศึกษานั่นคือผู้เรียน
เป็นหลัก ส่วนด้านอื่นๆ ก็มีได้แต่ไม่ควรมากมัก 

7. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจนมีเอกลักษณ์ “การแสดงเอ็งกอ” และดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย 
แต่ถ้าได้กำหนดไว้ในแผนโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจนจะดีมาก และดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามระบบบริหาร
คุณภาพ(PDCA)เอกลักษณ์ก็จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ด้านการบริหารการจัดการศกึษา 

 ควรมีการนิเทศ ติดตาม และกำกับงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรู้ชี้แจง
เรื่องแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) แก่บุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1. สถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการนิเทศภายในควรมีระบบและวิธีการนิเทศต่างๆ เช่น จัดทำ
แผนการนิเทศ จัดให้มีคณะกรรมการนิเทศแก้เอนครูเป็นระยะๆ จัดให้มีการจับคู่กับเพ่ือนครูนิเทศกันเอง จัดให้มี
นักวิชาการภายนอกเข้ามาสังเกตการณ์สอนของครู ผู้บริหารเป็นผู้นิเทศงานวิชาการด้วยตนเอง กำกับ ติดตาม ให้
คำแนะนำทางวิชาการ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 2. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเทคนิคและวิธีสอน เช่นการเรียนรู้ผ่านโครงงาน ให้
ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม ให้ผู้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
สืบค้นความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และครูควรใช้วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกตพฤติกรรม วัดและประเมินผลจากผลงาน ชิ้นงาน ที่ผู้เรียนผลิตได้ วัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบ 
เป็นต้น 
 3. สถานศึกษาควรนำผลการประเมินครู ด้านการพัฒนาครู การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การจัดทำแบบวัดและแบบทดสอบ ไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาครู 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่ดี แต่จะพัฒนาต่อไปควรพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การประกันคุณภาพ  และควรพัฒนาครูทุกคนให้ทำงานหรือจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มีการสร้าง
จิตสำนึกให้ครูทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ และให้ครูทุกคนถือเป็นหน้าที่จะต้องปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
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ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษา 
นวัตกรรม หรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice)ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  จาก

การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ 3  (ปี พ.ศ. 2556) 
        1. การแสดงเอ็งกอ เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งใช้ผู้เรียน
แสดงมากว่า 100 คน เป็นการแสดงที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่น จนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
การแสดงที่สืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ได้รับเชิญไปแสดงในงานต่างๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์
และต่างจังหวัด เช่น งานอุ้มพระดำน้ำ งานกาชาดมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ งานแห่เจ้าแม่จังหวัดชัยนาท  
         2. โครงการส่งเสริมลูกทุ่งไทย ผู้เรียนมีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศใน
งานกาชาดมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์ ชนะเลิศร้องเพลงลูกทุ่งได้รับรางวัลจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ และ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานอ่ืนๆอีกจำนวนมาก 

3. กีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา  โดยมีการฝึกชกมวยไทย
และมวยสากลสมัครเล่น  โดยชุมชนและค่ายมวยในตำบลดงขุย  ให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อม  มีผลงานชนะเลิศ
เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่  34  เมืองแพร่เกมส์  แชมเปี้ยน
สภามวยไทยโลกรุ่นน้ำหนัก  100 ปอนด์  เวทีราชดำเนิน รองชนะเลิศเหรียญเงิน  มวยสากลสมัครเล่นน้ำหนัก 45 
กิโลกรัม  การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 เมืองแพร่เกมส์  ชนะเลิศเหรียญทองมวยสากล
สมัครเล่น น้ำหนัก  57 กิโลกรัม  การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกเขต 6  
ภาคเหนือ สถานศึกษายังมีนักมวยไทยสมัครเล่น  เขแข่งขันและได้รับเหรียญทอง  เหรียญเงิน และหรียญทองแดง
อีกหลายคน 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (บทสรุปของผู้บริหาร) 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสำเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี
เลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ  

ทั้งนี้   โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  รวม  915  คน  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)  ปีาร
ศึกษา  2561  เสนอ 
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ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี  มีผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  โยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย  เช่น  การประชุม
ระดมสมอง  การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมกลุ่ม  เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเน้นใน
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและได้นำแผนไปเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการศึกษา  สามารถจัดทำโครงการและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ
ติดตาม  ประเมิน รายงานผลและนำผลการประเมินไปใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษา  ดำเนินการพัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีพุทธศักราช  2560  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  เช่น  ห้องพิเศษต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  แต่บางห้องยัง
ไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย  มีสนามกีฬาที่ใช้การได้ดี  แต่ขาดระบบการระบายน้ำ  ทำให้ชื้นแฉะในฤดูฝน  มีการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 

ได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแบบ Active learning  มีรายวิชาเพ่ิมเติม  กิจกรรม
ชุมนุม  ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นกิจกรรม
ลูกเสือ  เนตรนารี  เพ่ือเสริมสร้างวินัยและคุณลักษณะ  12  ประการ  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  ใช้
กระบวนการ STEM ศึกษา  สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน(Integration) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี  สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยทำการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
และนำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาจริง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  โดยจัดกิจกรรม  Open house  ซึ่งครูและนักเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุ
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณาญาณ  อภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมได้  ผู้เรียน
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มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  ผู้เรียนมี
ความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ 2 ขึ้นไป  ในปีการศึกษา  2561  ร้อยละ 98.80   ของนักเรียน
ทั้งหมด   ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร
ท้องถิ่น  ได้แก่ชมรมนาฏศิลป์  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน  กิจกรรมวันสำคัญและประเพณีต่าง ๆ  ของ
ชุมชน  เป็นต้น  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  และมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย  จิตใจและสังคมเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาซึ่งเห็นได้จากความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างมีความสุข  เช่น  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรม อย.
น้อย  กิจกรรม To be number one  เป็นต้น  รวมทั้งกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ  เช่นกิจกรรมต้านยาเสพ
ติด  เป็นต้น 
 

สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้ 
1. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม 
ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์โดย ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย และหัวหน้างาน ซึ่งการกำกับติดตามการดำเนินงานยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE - วงจรคุณภาพ โดย 
Dr.Edward W. Deming ดังนี้  

1) P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ  
- จุดมุ่งหมายเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
- ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
- งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่  
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่  

2) D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่  
- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่  
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  
- สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่  
- สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่  
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3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน  
- ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
- ผลของการประเมินตรงกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่  
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่  
- ข้อดี/จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไม่  

4) A : ACTION นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น  
- มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสำหรับใช้ วางแผนจัดทำ

โครงการ 
  ในครั้งต่อไป  
- กำหนดกลยุทธ์ในการจดัทำแผนครั้งต่อไป 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ        ดา้นปัจจัยนำเข้า                

1. มีข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินการ    
2. มีความเพียงพอของงบประมาณ     
3. ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมอยู่
ระดับดีข้ึนไป   
4. ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป                         
       ด้านกระบวนการ                
    มีผลการประเมินความเหมาะสมของการ
ดำเนินการอยู่ในระดับดีขึ้นไป     
                                       
       ด้านผลลัพธ์                     

2. โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา 

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
4. โครงการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ และสุนทรียภาพ 

6. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 
7. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
8. โครงการส่งเสริมการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
9. โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

9. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

10. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน ระดับความรู้ / ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 11. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

12. โครงการแหล่งเรียนรู้   ของสถานศึกษา 
13. โครงการส่งเสริม และพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพ 
14. โครงการส่งเสริมและประกันคุณภาพฯ และนิเทศ
การศึกษา 
15. โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ 

16. โครงการส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสำเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุ 
- - 
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 2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถสรุปดังนี้ 

ปัจจัยภายใน ( Internal Environment ) 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ด้านโครงสร้างและนโยบาย จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า 
    โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง และมีนโยบาย
การบริหารงานที่ดี    

 

      - 

ด้านคุณภาพผู้เรียนและการบริการ  จากการวิเคราะห์
สรุปได้ว่า 

ด้านคุณภาพผู้เรียนและการบริการ  จากการวิเคราะห์
สรุปได้ว่า 

     โรงเรียนมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ดีมี
คุณภาพ และเป็นระบบ ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อย่างหลากหลาย 

 

       นักเรียนยังขาดทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และประเมินค่าในการเรียนรู้ 

ด้านครูและบุคลากร  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ด้านครูและบุคลากร  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า 
      ครูมีการพัฒนาตน พัฒนางานอย่างเป็นระบบ มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ มี
ขวัญกำลังใจ 

 

    มีครูในบางกลุ่มสาระการเรียนไม่เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีอย่าง
หลากหลาย 

ด้านการเงิน  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ด้านการเงิน  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  
     โรงเรียนมีระบบการบริหารงานการเงินอย่างชัดแจน 
มีการระดมเงินทุน เงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

 

      ในบางครั้งงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ 

ด้านครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ จากการวิเคราะห์สรุปได้ ด้านครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ จากการวิเคราะห์สรุป 
      มีปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องพัฒนาในการจัดการ
เรียนการสอน มีการจัดระบบที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน มีการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายว่า  

 

ได้ว่า   
        อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 
เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนเพ่ิมข้ึนทุกปี 

ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา  จากการ 
วิเคราะห์สรุปได้ว่า   

ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา  จากการ 
วิเคราะห์สรุปได้ว่า   
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ปัจจัยภายใน ( Internal Environment ) 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
      โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างชัดเจน มีการ
ประกันคุณภาพทั้งภายใน ภายนอก ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความเข้าใจ
ในระบบงาน        

      การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

 
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 

ปัจจัยภายนอก ( External Environment ) 
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  จากการวิเคราะห์สรุปได้    ด้านสังคมวัฒนธรรม  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า 
       เป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาการให้การบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ แหล่ง   
วัฒนธรรมอย่างหลากหลาย มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

      ชุมชนมีแหล่งยั่วยุพฤติกรรมของนักเรียน ชุมชน
บางแห่งอยู่ไกลสถานศึกษา  
      การประสานงานของโรงเรียนและชุมชนยังไม่ดี
เท่าท่ีควร 

ด้านเทคโนโลยี  จาการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ด้านเทคโนโลยี  จาการวิเคราะห์สรุปได้ว่า 
      ชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทำให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวลาต่างๆ 

 

       มีการนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์
รวมทั้งผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ทางเทคโนโลยี 

ด้านเศรษฐกิจ  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ด้านเศรษฐกิจ  จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า 
    การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และ
เอกชนในในด้านงบประมาณ  มีการกระจายรายได้สู่
ชนบท 

 

       ชุมชนท้องถิ่นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ และมีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่ได้แน่นอน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย จากการวิเคราะห์สรุปได้
ว่า 

ด้านการเมืองและกฎหมาย จากการวิเคราะห์สรุปได้
ว่า 

       พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทำให้เกิด
การตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  

     ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้าน
การเมือง ชุมชน มีปัญหาด้านงบประมาณไม่พอเพียง
ในการพัฒนา 
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ปัจจัยภายนอก ( External Environment ) 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
       ชุมชนมีนักการเมืองให้ความร่วมมือ สนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
3. แนวทางพัฒนาในอนาคต 
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มี การศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ังในฐานะที่เป็น พลเมืองไทยและพลเมือง
ของโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้ง เพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงาน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้างรากฐาน พัฒนาคณุภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว 
และเพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์สังคม ไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้  

1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ที่
มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวง หาความรู้ที่
พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้ อย่างเท่าทันและ
ชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย  

2. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศ ชาติ มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน สาหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีทั้งของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก  

3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 
12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่าง ทางสังคมวัฒนธรรม  

4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและ การ
จัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง เอกลักษณ์
ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ  

5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสอด คล้องกับ
สาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2545 นโยบายการ ศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ทิศทางการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ก้าวสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
มีดังนี้ 

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเก่ง ดี 
ทุกด้าน 

2. การส่งเสริมและพัฒนาครูในเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรมจริยธรรม 
3. การพัฒนาครูในเรื่องเทคนิคการสอน และการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันให้มากขึ้น โดยการศึกษาดูงาน 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการสอน

ซ่อมเสริมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
นอกจากนี้โรงเรียนดงขุยวิทยาคมยังส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคล โดยการวางแผนพัฒนา
นักเรียน เช่น การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การร้อยมาลัยข้อมือ การแสดงเอ็งกอให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดหา
บุคลากรที่มีความสามารถฝึกนักเรียนให้มีทักษะ และนำไปประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา โดยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมาบูรณาการกับการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
  

4. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. ความช่วยเหลือด้านวิทยากรในการพัฒนาครู จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 
2. การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทำสาระท้องถิ่น 
3. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้อสื่อที่เป็นอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่และอุปกรณ์ ดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



46 
 

สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2561 

 

 

• ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 5 91 92 183 37:1 
ม.2 5 65 110 175 35:1 
ม.3 5 82 95 177 35:1 
รวม 15 238 297 535  
ม.4 4 39 88 127 32:1 
ม.5 4 32 81 113 29:1 
ม6 5 51 89 140 28:1 
รวม 14 122 258 380  

รวมทั้งหมด 29 360 555 915 36:1 

• ข้อมูลครูและบุคลากร  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อำนวยการ 1 - - 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ 1  1 - - 1 

ครูประจำการ 11 40 43 8 - 51 
พนักงานราชการ (ครู)  2 1 3 - - 3 

ครูอัตราจ้าง / ช่วยสอน - 1 1 - - 1 

นักการภารโรง 4 - 1 - - 4 
พนักงานขับรถ 1 - - - - 1 

ลูกจ้างชั่วคราว - 2 - - - 2 

รวม 20 44 
49 10 - 64 

59 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ผลงานดีเด่น 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
และได้รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

รับโล่รางวัลและเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน
โครงการห้องเรียนสีเขียว 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เข้ารับมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมและคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้รับมอบป้ายโรงเรียนสีขาว   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
สรุปรางวัลเชิดชูเกียรติครู ประจำปีการศึกษา 2561 

ที ่ ผู้รับรางวัล ประเภทของรางวัล วันที่รับรางวัล มอบโดย 

1 นายณัฐสิทธิ์  ชำนาญพันธ์ เกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น “เพชรมัธยม” 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนฐานพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

2 นางดุจฤดี  หอมหวล เกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น “เพชรมัธยม” 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนฐานพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

3 นางสาวจิรัชญา  อ่ิมอินทร์ เกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น “เพชรมัธยม” 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนฐานพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

4 นางรัชดา  ผูกพยนต์ เกียรติบัตร  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 

5 นางสาวสุจิตรา  จันทร์มูล เกียรติบัตร ครูดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 
6 นายธวัชชัย  ช่วงวิไล เกียรติบัตร ครูดเีด่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 

7 นางสาวมณีวรรณ  เตชะกฤตวี
โรดม 

เกียรติบัตร ครูดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 
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ที ่ ผู้รับรางวัล ประเภทของรางวัล วันที่รับรางวัล มอบโดย 

8 นางพจณี  คำแท่ง เกียรติบัตร ครูดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 
9 นายสลัก  สุขไพโรจน์ เกียรติบัตร ครูดีเด่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 

10 นางนิดดา  ศรีโพธิ์ เกียรติบัตร ครูดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 
11 นางมยุรี  มูลเดช เกียรติบัตร ครูดีเด่น  

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 

12 นายมนูญรักษ์  จันทร์ขาว เกียรติบัตร ครูดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2562 

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 
13 นายเจริญ  แก้วเบี่ยง เกียรติบัตร ครูดีเด่น  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ  

16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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พุทธศักราช 2562 ร่วมกับ สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสมาคมครู

อำเภอชนแดน 

14 นายสลัก  สุขไพโรจน์ เกียรติบัตร ครูดีของแผ่นดิน 
ขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดี

ของแผ่นดิน เจริญรอยตาม 
เบื้องพระยุคลบาท 

16 มกราคม 2562 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ข้อมูลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 

   รุ่นที่ 3  ปีการศึกษา  2554    นายอุเทน   ภู่ระหงษ์ 
   รุ่นที่ 4  ปีการศึกษา  2555    น.ส.จารุพักตร์  อุทานิตย์ 
   รุ่นที่ 5  ปีการศึกษา  2556    น.ส.วิไลพร   สายบุญตั้ง 
   รุ่นที่ 6  ปีการศึกษา 2557     น.ส.วนิดา   ภู่สิงห ์
   รุ่นที่ 7  ปีการศึกษา 2558     นายธนิศร   เจริญนัทศรี 
  รุ่นที่ 10  ปีการศึกษา 2561    นางสาวศศิธี  ศรียี่ฟุ้ง  

ข้อมูลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  
 

นางสาวสุภาภรณ์  เปล่งกล่ำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
  

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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ข้อมูลนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
ชื่อสถานศึกษา สถานที่ตั้ง/จังหวัด จำนวน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก 33 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 16 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี กรุงเทพ 2 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 1 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 3 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก 1 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุร ี 3 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ 1 
มหาวิทยาลัยการกีฬาภาคเหนือเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1 
เอ้ือการบริบาล กรุงเทพ 8 
เทคนิคเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 3 
เทคนิคพิษณุโลก พิษณุโลก 1 
เทคนิคพิจิตร พิจิตร 1 
เทคนิคกรุงเทพ กรุงเทพ 1 
วิทยาลัยชุมชนทับคล้อ พิจิตร 3 
เทคนิคภาคตะวันออกชลบุรี ชลบุร ี 1 
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เพชรบูรณ์ 2 

 
รวม  84 
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รายช่ือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ที ่ ชื่อ -สกุล ชื่อสถาบันการศึกษา/สาขาวิชา 

1 นายกิติกร  จินดา ม.นเรศวร สถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
2 นายชนสรณ์  หลำใจซื่อ ม.แม่ฟ้าหลวง วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 
3 นายนฤบดินทร์ สุภาพล ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ดนตรีสากล 
4 นายจีราพัฒน์  วงษ์บุตรดี ม.นเรศวร นิเทศศาสตร์ 
5 นางสาวศันสนีย์ บุญเกิด ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
6 นางสาวพัชรมัย ศรีภิรมย์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม รัฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น 
7 นางสาวนิศาชล  จองคำ ม.ราชภัฎพิบูลสงครามรัฐศาสตร์ การเมืองท้องถิ่น   
8 นายธณพัตร์ ทองพรม ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 
9 นายกิติพงษ์ ศรีหะวงษ์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม นิติศาสตร์ 
10 นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ ์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม นิติศาสตร์ 
11 นายนที สุขขำ ม.บูรพา  
12 นางสาววราภรณ์ แสงอ่อน เอ้ือการบริบาล 
13 นางสาวอรชุดา โรจน์แก้ว ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม วทบ.คณิตศาสตร์ 
14 นางสาวอรนุช ยศมา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ฟิสิกส์ 
15 นางสาวปิยวรรณ ใจตรงสัตย์ ม.เชียงใหม่ วิศวอุตสาหการ 
16 นางสาวตรีรัตน์  แก้วมา ม.ราชภัฎพระนคร นาฏศิลป์ 
17 นางสาวรุ่งธิวา ลูกอินทร์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
18 นางสาวจารุกัญญ์ กิ่งย้อย เอ้ือการบริบาล 
19 นางสาวอรัญญา ทองสุข ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม การบัญชี 
20 นางสาวกนกพร  บุญแก้ว ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
21 นางสาวกุลธิดา ฮะฉั่ว ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม  ภาษาไทย 
22 นางสาวจุฑามาศ  ขาวเอ่ียม  ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม วทบ.ฟิสิกส์ 
23 นางสาวฐิตาพร คุ้มเปรม ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม คุรุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
24 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีสงคราม ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม คุรุศาสตร์ 
25 นางสาวมนต์นภา เจียวรัมย์ ม.บูรพา มนุษยศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส 
26 นางสาวศกลวรรณ ทองตีด ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม วทบ.จุลชีววิทยา 
27 นางสาวศิริกร ไกรสุข ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม คุรุศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
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28 นางสาวศุภสรณ์ ทานนท์ เทคนิคพิจิตร ปวส.การโยธา 
29 นางสาวสุพิชชา ปิ่นล่ม ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม 
30 นางสาวสุวรรณา  จดจำ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
31 นางสาวอนันญา นาดิน เอ้ือการบริบาล 
32 นางสาวอารียา บุตรดี ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
33 นายอนุชา  ฉัตรเงิน ม.บูรพา ศึกษาศาสตร์ภาษาจีน 
34 นายพงษ์ศักดิ์ คำจีน ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม การจัดการนิเทศศาสตร์ 
35 นายสท้านภพ  ท่อนทองแดง เทคนิคกรุงเทพ 
36 นายอดิสร  พันสำโรง ม.เจ้าพระยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
37 นายกนกศักดิ์ กว้างจิตต์อารีย์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
38 นายวรวิช คำเล็ก ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
39 นางสาวจิราภรณ์ นามมา ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม การท่องเที่ยวและการบริการ 
40 นางสาวศศิกานต์ อรสิน ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เอกภาษาจีน 
41 นางสาวภาวิดา ขำบุญ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  รัฐประศาสนศาสตร์ 
42 นางสาวศิริวรรณ จันทร์ประทาษ ม.ราชภัฎพระนคร นาฏศิลป์ไทย 
43 นางสาวรัชฎาพร มีมา เทคนิคเพชรบูรณ์ คอมพวเตอร์ธุรกิจ 
44 นางสาวกุลธิดา วังคีรี เอ้ือการบริบาล 
45 นางสาวชุติมา บุตรดี ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ภาษาอังกฤษ 
46 นางสาวดลนภา จันลาส ี เทคนิคเพชรบูรณ์ ช่างยนต์ 
47 นางสาวสิริพร ศรีปิ่น เอ้ือการบริบาล 
48 นายธราดล  ไชยสงค์ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 
49 นางสาวชฎาพร  คำพา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง 
50 นางสาวณิชกานต์ ทองเพชร ม.พิษณุโลก รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
51 นางสาวนสา  บุญโฉม เทคนิคภาคตะวันออกชลบุรี 
52 นางสาวสุกัญญา ทวีกัน ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 
53 นางสาวอนุสรา  สามล ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 
54 นางสาวอรัญญา ศรีเมือง ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  การจัดการ บริหารธุรกิจ 
55 นายธีรวุฒิ  ถาวร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์  ครุศาสตร์พละศึกษา 
56 นายนัฐพงษ์  แก้วจวง ม.การกีฬาแห่งชาติภาคเหนือ เพชรบูรณ์ 
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57 นายปิยะ  ต้นทอง เทคนิคเพชรบูรณ์ ช่างเชิ่อม 
58 นายธนภัทร โสภา เทคนิคพิษณุโลก ช่างกล 
59 นายพิทวัส  พลรัตน์ เทคนิคเพชรบูรณ์ ช่างไฟฟ้า 
60 นายวิชิต หาญจ่า ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 
61 นางสาวมาลินี  กังวาล เอ้ือการบริบาล 
62 นางสาวมิตทิรา  แจ้งสว่าง ม.ราชภัฎธนบุร ีวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
63 นางสาววราภรณ์ จันทร์ศรี ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม 
64 นางสาวอรัญญา  เลิศสวย ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง 
65 นางสาวนิภาภัทร เจิมทา เอ้ือการบริบาล 
66 นางสาวรุ่งนภา ผูกฟัก วิทยาลัยชุมชน ทับคล้อ การบัญชี 
67 นางสาวสุภัทร์ตา สารีคำ วิทยาลัยชุมชน ทับคล้อ การบัญชี 
68 นางสาวอรพลิน พ่ึงเงิน วิทยาลัยชุมชน ทับคล้อ การบัญชี 
69 นางสาวอรไพลิน ก้อนเพชร เอ้ือการบริบาล 
70 นายเอกภพ โพธิ์ประจักษ์ ม.นเรศวร วิศวกรรมศาสตร์ 
71 นางสาวอรัญญา  เลิศสวย ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ การเมืองการปกครอง 
72 นางสาวกรรณิการ์ สายบุญตั้ง ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ วิทยาการจัดการ 
73 นายพัชรกร ศรีมา ม.ราชภัฎธนบุร ีมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาฏศิลป์การแสดง 
74 นางสาวมินตรา  ไวยวุฒิ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
75 นางสาวอภิชญา หมุ่สุขศรี ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมืองการ

ปกครอง 
76 นางสาวฐิตา  ถาวร ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม วิทยาการจัดการ  
77 นางสาว ณาถากาญจ์ แก้วมณี ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
78 นายปณต  แหยมแก้ว ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา ครุศาสตร์บัณทิต 
79 นายภัทรภูมิ พุทธโป้ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
80 นายกิติเดช  หงวิรัตมิ์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 
81 นางสาวปิยะพรศิริ  จันทร์สั้น ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม วิทยาการจัดการ 
82 นางสาวธัญพิชชา  พลอยเพชร ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม นิติศาสตร์ วิทยาการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
83 นายสรภพ สุขอินทร์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน อิเล็กทรอนิกส์ 
84 นายสหภพ สุขอินทร์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน อิเล็กทรอนิกส์ 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
   
1 นายวรโชติ      สุคนธ์ขจร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2 นายสุรศักดิ์     เลิศรุจิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3 นายสมศักดิ์     โพธิ์ศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4 นายพิชัย         เกิดยิ้ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5 พ.ต.ท. บรรจบ  ลิมประมาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6 นางทัณฑิมา     ทองอ่ิม ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7 นายวรโชติ       สุคนธ์ขจร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8 นายศราวุธ      วงค์คำจันทร์   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
9  นายสรศักดิ์    วิภาจักษณกุล กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
10 นายกฤตภาส   นิลมูล กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
11 นายวิทยา       ลิ้มทองไพศาล กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
12 นายเพชร        ผดุงโกเม็ด กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
13 นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
14 พระครูดิเรก    อาวุธปัญโญ กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
15 พระครูโอภาสพัชรสาร กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
16 นางเยาวภา     โพธิ์ศร ี กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
17  นางจุฑามาศ  เหล็กคำ กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
18 นายสมบัติ      สมสัย กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
19 นางอุไร        เส็งหนองแบน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
20 นายณัฐสิทธิ์  ขำนาญพันธ์ กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รายช่ือผู้ปกครองเครือข่าย 
๑.     นายสมาน  โกษาจันทร์   ประธามกรรมการ 
๒.     นายสิงห์  แสนสุข     รองประธานคนที่ 1 
๓.     นางอำนวย  พรหมอินทร์   รองประธานคนที่  2 
๔.     นางอัญชสา  ทองอ่ิม   รองประธานคนที่  3 
๕.      นายคำพัน ศรีหะวงษ์   รองประธานคนที่  4 
๖.      นายมณี  ป้องท้าว   รองประธานคนที่  5 
๗.     นายสมหมาย  ยาเกิ้น   เลขานุการ 
๘.     นายอ่อนสี  คำน้อม   ผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 1 
๙.      นายประมวล  คนธรรพ์   ผู้ช่วยเลขานุการคนที่  2 
๑๐.       นายสมบูรณ์  วันอุบล   ประชาสัมพันธ์ 
๑๑.       นายเด่น  ฉิมจีน    ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่  1 
๑๒. นางอำนวย  โครตภูงา   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์คนที่  2 
๑๓. นางศิวปรียา  สีนวน   นายทะเบียน 
๑๔. นายสมศักดิ์  ภู่บุญ   ผู้ช่วยนายทะเบียนคนที่  1 
๑๕. นางสาคร  กระแสทิพย์   ผู้ช่วยนายทะเบียนคนที่  2 
๑๖.       นางบังอร  ทองยัง     ปฏิคม 
๑๗. นางรุ่งทิวา  นาคอินทร์   ผู้ช่วยปฏิคมคนที่ 1 
๑๘. นางสนิท  อินแบน   ผู้ช่วยปฏิคมคนที่  2 
๑๙. นายสุเทพ  ทองแบบ    กรรมการ 
๒๐. นางวรรณา  แสงอ่อน    กรรมการ 
๒๑. นางสาวลำพูน  โนนตะพา    กรรมการ 
๒๒. นางสังวาล  ขุนสาร    กรรมการ 
๒๓. นางละออ  ขำทับทิม    กรรมการ 
๒๔. นางละคร  สายบุญตั้ง    กรรมการ 
 25.  นางจิราภรณ์  อ่อนสุข    กรรมการ 
 26. นางสาวสมฤดี  เขียนทิม    กรรมการ 
 27.      นายสมชาย  ทองหยิบ    กรรมการ 
28.   นางหนูละมัย  มากุ้ง    กรรมการ 
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29. นายสมเกียรติ  ฮวดบำรุง    กรรมการ 
30.   นางศุภจลิน  เพ่ือนประเสริฐ   กรรมการ 
31.   นายทะนงศกดิ์  ตรีกุย    กรรมการ 
32. นางรุงอรุณ  เทศนวน    กรรมการ 
33.   นางทองม้วน  ผึ้งสวัสดิ์    กรรมการ 
34.   นางบัวขาว  อุ่นใจ    กรรมการ 
35.   นางหนูคิด  ระดมสุข    กรรมการ 
36.  นางพิทยาภรณ์  จำปาด่วน   กรรมการ 
37.   นางทา  ผันแปล     กรรมการ 
38.   นางสมนึก  ศิริ     กรรมการ 
39.   นางสไบทิพย์  อินงาม    กรรมการ 
40.   นางสวา  จิโนรส     กรรมการ 
41.   นายยุติ  ศรีประเสริฐ    กรรมการ 
42.   นายสมชาย  ชาลีรินทร์    กรรมการ 
43.   นายสุพจน์   คันที    กรรมการ 
44.   ประมอน  ป้อมแช่ม    กรรมการ 
45.  นางสุปราณี  ละมูล    กรรมการ 
46.   นายสนั่น  ชาภักดี    กรรมการ 
47.   นายชัย     สวุวรณสุข    กรรมการ 
49.   นางสาวกาญจนา  เย็นเอง    กรรมการ 
50.   นางราตรี   ขำบุญ    กรรมการ 
51.   นายสุนทร  ควรคำนาม    กรรมการ 
52.   นางลำไพ  สุขมาตร    กรรมการ 
53. นายสมหมาย  ทีแสงแดง    กรรมการ 
54.   นางสาวจิราภรณ์   อนุมาศ   กรรมการ 
55.   นางนิด  จันทรา    กรรมการ 
56.   นางยุ   ยันทะวาย    กรรมการ 
57.   นายพร  พรหมอินทร์    กรรมการ 
58.   นางไพบูลย์   ทาระกุล    กรรมการ 
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คณะที่ปรึกษา 
 

 1. นายณัฐสิทธิ์      ชำนาญพันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. นายปิ่นโมฬี จันทสิงห์   รองผู้อำนวยการ 
  
 
     ผู้สนับสนุนข้อมูล 
 
 1. นายสมหวัง      แก้วบท   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. นางเบญาสิริ             เหล่านภาพร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. นางสาวสุภาพ  นวลจันทร์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 

 4. นายสมนึก               ศรีปิ่น   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 6. นางสาวจิรัชญา          อิ่มอินทร์  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 7. นายกันต์ธีร์  จันทร์ตา   หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

8. นายธวัชชัย               ช่วงวิไล   หัวหน้างานแผนงาน 
 
 
 
 
คณะผู้จัดทำ 

 
 1. นางเกศินี  แย้มนิล   หัวหน้างานสารสนเทศ 
 2 .นางสาวศริญญา        หมืน่จงใจดี            คณะทำงาน  
  
  
 
 


