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ส�วนท่ี 1   
ข�อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข�อมูลท่ัวไป 
 ชื่อสถานศึกษา  :  โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
 ท่ีอยู�   :  เลขท่ี 100 หมู�ท่ี 3      ถนนสาย  8  ตําบลนครชัยศรี  อําเภอนครชัยศรี  

  จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย/ 73120 
 สังกัด   :  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 โทรศัพท/  :  034-331199 

โทรสาร  :  034-339088 
E-Mail   :  phom_school@hotmail.com   
website  :  http://www.permwit.ac.th/ 

 เปKดสอน  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 6 
 
1.2  ข�อมูลครูและบุคลากร 
 1) จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผู�บริหาร ข�าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ�าง 
เจ�าหน�าท่ี

อ่ืนๆ 
รวมท้ังหมด 

จํานวน 1 14 - 7 2 24 

 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ํากว�า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 

จํานวน 2 16 6 - 24 

3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแต�ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห9) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 2 14 
3. คณิตศาสตร/ 2 16 
4. วิทยาศาสตร/ 3 20 
5. คอมพิวเตอร/ 1 12 
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สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 
ในแต�ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห9) 

6. ภาษาอังกฤษ 3 14 
7. ภาษาจีน 1 12 
8. สังคมศึกษา 4 12 
9. การงานอาชีพ 1 12 
10. บรรณารักษ/ 1 12 
11. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 12 
12. ศิลปะ 1 14 

รวม 22  

 
1.3 ข�อมูลนักเรียน 
 จํานวนนักเรียน ปMการศึกษา 2561 รวม 220 คน 

ระดับช้ันเรียน จํานวนห�อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต�อห�อง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 25 19 44 22 
ม.2 2 33 16 49 24 
ม.3 2 34 10 44 22 
รวม 6 92 45 137  
ม.4 2 13 15 28 14 
ม.5 1 10 17 27 27 
ม.6 1 13 15 28 28 
รวม 5 36 47 83  

รวมท้ังหมด 11 128 92 220  
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1.4 ข�อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปBการศึกษา 2561 
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) รUอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต�ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 6 ปMการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พ้ืนฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

/ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร/ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

 

ม.1 28 10 12 30 25 40 35 37  

ม.2 14 16 26 29 30 45 22 28  

ม.3 18 21 29 34 10 42 20 24  

รวม 60 47 67 93 65 127 84 80  

ร�อยละ 50.01 34.36 59.80 62.22 48.83 63.62 39.44 46.58  

ม.4 14 8 14 20 5 21 15 13  

ม.5 16 9 16 19 7 20 13 12  

ม.6 25 7 14 16 9 15 14 12  

รวม 55 24 44 55 21 56 42 37  

ร�อยละ 61.18 33.70 49.16 69.98 27.03 74.18 57.15 55.82  
 

2) รUอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ�าน คิดวิเคราะห/  และเขียนในระดับดีข้ึนไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 6 ปMการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ข้ึนไป 

รUอยละ 
ไม�ผ�าน ผ�าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 44 - 2 14 28 41 96.45 

ม.2 48 - 2 24 22 46 95.83 

ม.3 38 - 0 17 21 38 100.00 

รวม 129 - 4 54 71 125 97.45 

ม.4 28 - - 11 17 28 100.00 

ม.5 24 - - 10 14 24 100.00 

ม.6 26 - - 9 17 26 100.00 

รวม 78 - - 30 48 78 100.00 
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3) รUอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค/ในระดับดีข้ึนไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 6 ปMการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จํานวน

นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ข้ึนไป 
รUอยละ 

ไม�ผ�าน ผ�าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 44 - - 8 36 44 100.00 

ม.2 48 - 1 16 31 47 96.94 

ม.3 38 - 1 13 24 37 98.30 

รวม 129 - 2 36 91 127 98.36 

ม.4 28 - - 7 21 28 100.00 

ม.5 24 - - 6 18 24 100.00 

ม.6 26 - - 7 19 26 100.00 

รวม 78 - - 20 58 78 100.00 

 

4) รUอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ปMการศึกษา 2561 ของผูUเรียนชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 3 ในระดับผ�านข้ึนไป 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ�าน 

ข้ึนไป 
รUอยละ 

ไม�ผ�าน ผ�าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถ 

   ในการสื่อสาร 
- 14 10 14 38 100 

2. ความสามารถ 

   ในการคิด 
- 16 5 17 38 100 

3. ความสามารถ 

   ในการแกUป]ญหา 
- 20 10 8 38 100 

4. ความสามารถ 

   ในการใชUทักษะชีวิต 
- 16 8 14 38 100 

5. ความสามารถ 

   ในการใชUเทคโนโลยี 
- 18 9 11 38 100 

รวม - 84 42 64 190 100 
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5) รUอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปMการศึกษา 2561 ของผูUเรียนชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 6 ในระดับผ�านข้ึนไป 

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ�าน 

ข้ึนไป 
รUอยละ 

ไม�ผ�าน ผ�าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 

   ในการสื่อสาร 
- 2 1 23 26 100 

2. ความสามารถ 

   ในการคิด 
- 2 1 23 26 100 

3. ความสามารถ 

   ในการแกUป]ญหา 
- 2 - 24 26 100 

4. ความสามารถ 

   ในการใชUทักษะชีวิต 
- 2 - 24 26 100 

5. ความสามารถ 

   ในการใชUเทคโนโลยี 
- 2 1 23 26 100 

รวม - 10 3 117 130 100 

 
1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี 3 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปMการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.76 55.04 54.42 
คณิตศาสตร/ 25.52 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร/ 34.28 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 29.24 29.10 29.45 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปMการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปMการศึกษา 2560 ปMการศึกษา 2561 ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 45.13 47.76 +2.63 
คณิตศาสตร/ 20.32 25.52 +5.20 
วิทยาศาสตร/ 28.58 34.28 +5.70 
ภาษาอังกฤษ 27.58 29.24 +1.66 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปMการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 35.90 49.34 47.31 
คณิตศาสตร/ 23.40 31.29 31.41 
วิทยาศาสตร/ 17.80 31.82 30.72 
สังคมศึกษาฯ 31.72 36.13 35.16 
ภาษาอังกฤษ 25.44 30.70 30.51 

 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปMการศึกษา 2560 - 2561 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปMการศึกษา 2560 ปMการศึกษา 2561 
ผลต�าง 

ระหว�างปMการศึกษา 
ภาษาไทย 39.74 35.90 -3.84 
คณิตศาสตร/ 20.32 23.40 +3.08 
วิทยาศาสตร/ 16.02 17.80 +1.78 
สังคมศึกษาฯ 30.44 31.72 +1.28 
ภาษาอังกฤษ 22.25 25.44 +3.19 
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ส�วนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูUเรียน ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนผูUเรียนเปbนสําคัญ ดี 

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู�เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูUเรียนดUวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรูUใหUเปbนไปตาม
ศักยภาพของผูUเรียน และเปbนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรูUท่ีเหมาะสมกับผูUเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูUท้ังรูปแบบการระดมสมอง การจัดการเรียนรูUถือผูUเรียน 
เปbนสําคัญ แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบใชUกระบวนการคิด กระบวนการใชUป]ญหาเปbนหลัก และเนUนการอ�าน  
การคิด การวิเคราะห/เปbนเรื่องสําคัญ โดยพัฒนาครูทุกคนใหUมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีการสอนใหUตรง
ตามศักยภาพผูUเรียน ใชUสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล�งการเรียนรูU ไดUแก� โครงการส�งเสริม 
การเรียนรูUตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแหล�งสืบคUนขUอมูล ไดUแก� หUองสมุด E-Library หUองปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร/ หUองคอมพิวเตอร/ และหUองดนตรี-นาฏศิลปf ครูมีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรูU วิจัย 
ในชั้นเรียน รวมท้ังมีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาไดUมีการดําเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผูUเรียน เพ่ือใหUอยู�ในสังคมไดUอย�าง
มีความสุข เนUนการพัฒนาดUานคุณธรรม จริยธรรมผ�านโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส�งเสริมพัฒนาผูUเรียนใหUเปbน
บุคคลแห�งการเรียนรูU รักการทํางาน มีทักษะการคิดวิเคราะห/และทันโลก ไดUแก� โครงการส�งเสริมเรียนรูU 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหUผูUเรียนไดUลงมือปฏิบัติจริง เช�น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส/ การปลูกผัก
กุยช�ายขาว การเพาะเห็ดนางฟjาภูฐาน เปbนตUน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือใหUบริการ 
ทางการศึกษา โดยใชUสื่อการสอนลักษณะมัลติมีเดีย (Multimedia) ช�วยใหUผูUเรียนมีความรูUความเขUาใจในเนื้อหา
ไดUง�ายยิ่งข้ึน อีกท้ังผูUปกครองและชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาการศึกษา ท้ังนี้โรงเรียนเพ่ิมวิทยามีระบบ 
การดูแลช�วยเหลือนักเรียน ท่ีไดUรับความร�วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ�มผูUปกครอง
เครือข�าย หน�วยงานรัฐ/เอกชน ชุมชน และวัด มีส�วนร�วมในการพัฒนาการศึกษาใหUผูUเรียนไดUรับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ 
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2. ผลการดําเนินงาน 
ในดUานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูUเรียนสามารถอ�านคิด วิเคราะห/ มีความสามารถ 

ในการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค/ของผูUเรียน การเขUาร�วมกิจกรรมพัฒนา
ผูUเรียน กิจกรรมการอนุรักษ/ธรรมชาติ  โครงการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ/
จากการประเมินในดUานต�าง ๆ 

3. จุดเด�น 
ผูUเรียนมีผลการประเมินการอ�าน คิดวิเคราะห/ และการเขียน มีการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูUเรียน

ตามหลักสูตรเปbนไปตามเกณฑ/ ผูUเรียนมีทักษะการเรียนรูUท่ีหลากหลาย และมีการลงมือปฏิบัติจริง โดยผ�าน
กระบวนการคิด การแกUป]ญหา ผ�านกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนไดUจัดข้ึน เช�น โครงการส�งเสริมการเรียนรูUตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการใชUเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใหUเหมาะสมกับผูUเรียนในป]จจุบัน 

4. จุดควรพัฒนา 
 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 3 และ 6
เพ่ิมข้ึน แต�ควรพัฒนาแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย�างต�อเนื่อง รวมท้ังส�งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ใหUพัฒนาไดUเต็มตามศักยภาพ 

5. แผนพัฒนาเพ่ือให�ได�มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรูUใหUสอดคลUองกับตัวชี้วัด ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ซ่ึงอิงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 กิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดตามสมรรถนะของผูUเรียน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนเพ่ิมวิทยา ดําเนินการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยมีเปjาหมาย 
วิสัยทัศน/และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดอย�างชัดเจน จากการจัดการศึกษาท่ีผ�านมามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของการศึกษาอย�างต�อเนื่อง มีการประชุมวางแผนแบบมีส�วนรวมก�อนการดําเนินงาน ในแต�ละดUาน 
ของการพัฒนา มีการระดมความคิดของบุคลากรท้ังในโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนการรับคําปรึกษา  
จากคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูUปกครอง ครู และศิษย/เก�า ท้ังนี้การจัดการพัฒนาตUองใหUสอดคลUอง 
กับเปjาหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน/ท่ีกําหนดไวU กระบวนการพัฒนาในแต�ละดUานมีการบริหารจัดการดังนี้ 

- ดUานวิชาการ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหUตรงตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรูU
ในทุกวิชา มีการนิเทศติดตามอย�างเปbนระบบและนํามาใชUเพ่ือพัฒนาใหUดียิ่งข้ึน 

- ดUานอาคารสถานท่ี มีการปรับสภาพแวดลUอมใหUเอ้ือต�อการจัดการเรียนการสอนและสอดคลUอง 
กับหลักสูตรการศึกษาอย�างมีคุณภาพ มีการพัฒนาทางดUานเทคโนโลยีอย�างต�อเนื่องและทันสมัย 

- ดUานบุคลากรมีการจัดการอบรมบุคลากรภายในสถานศึกษาและจัดส�งบุคลากรไปอบรมหลักสูตร
ต�าง ๆ ส�งเสริมใหUบุคลากรไดUพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 

- ดUานบริหาร มีการจัดระบบบริหารโดยการวางแผนการประชุมแบบมีส�วนร�วม มอบหมายงาน 
ใหUผูUรับผิดชอบตรงตามความสามารถอย�างชัดเจน และติดตามการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง 

2. ผลการดําเนินงาน 
การดําเนินการบริหารและจัดการของโรงเรียนเพ่ิมวิทยา ครอบคลุมดUานวิชาการ ดUานครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา ดUานขUอมูลสารสนเทศ และดUานสภาพแวดลUอม โดยเปKดโอกาสใหUผูUเก่ียวขUองทุกฝrาย 
มีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา ทําใหUคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาในทุกๆ ดUาน 

3. จุดเด�น 
โรงเรียนเพ่ิมวิทยามีการบริหารจัดการศึกษาอย�างเปbนระบบ ไดUมีการประชุมวางแผนแบบมีส�วนร�วม 

ท้ังการประชุมกลุ�มย�อย ระดมสมองโดยมีการรับคําปรึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดเปjาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน/ ใหUชัดเจนเพ่ือเปbนแนวทางเพ่ือจัดการศึกษา มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปM ท่ีสอดคลUองกับผลการจัดการศึกษาและจัดทํา
โครงการตามมาตรฐานและกลยุทธ/ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตรงตามมาตรฐาน 
การเรียนรูUตามหลักการจัดการศึกษา ไดUมีการนิเทศติดตามอย�างเปbนระบบ และไดUนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสรUางทักษะชีวิตและส�งเสริมอาชีพ  โดยมีการบูรณาการเขUากับการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาต�าง ๆ อย�างมีคุณภาพและไดUมีการส�งเสริมพัฒนาศักยภาพผูUเรียนดUานกีฬา เพ่ือเขUาเปbนนักกีฬา 
ในอนาคต และโรงเรียนเพ่ิมวิทยาขอความร�วมมือกับชุมชน บริษัทต�างๆ ท่ีสนับสนุนจัดสภาพแวดลUอม 
ปรับปรุงเครื่องอํานวยความสะดวกในหUองเรียน  และปรับสภาพแวดลUอมรอบ ๆ โรงเรียนเพ่ือใหUเอ้ือประโยชน/
ท้ังทางดUานการเรียนและนักเรียนมีความสุขท่ีไดUอยู�ในโรงเรียนเพ่ิมวิทยา  
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4. จุดควรพัฒนา 
ส�งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการเพ่ือเขUาศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึนตามศักยภาพของ

ครอบครัวพัฒนาศักยภาพดUานวิชาชีพใหUผูUเรียนสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบอาชีพไดUในวัน
ขUางหนUา และเสริมสรUางความร�วมมือของเครือข�ายผูUปกครอง ใหUเขUามามีส�วนร�วมในการพัฒนาสถานศึกษาใหU
มากข้ึน  

5. แผนพัฒนาเพ่ือให�ได�มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหUมีความเชี่ยวชาญและชํานาญในดUานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรยีนเปNนสําคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา ไดUดําเนินการส�งเสริมใหUครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีเนUนผูUเรียนเปbนสําคัญ โดยการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม อย�างหลากหลาย ไดUแก� งานหลักสูตร 
มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ และทักษะท่ีจําเปbนสู�การศึกษา 
แห�งศตวรรษท่ี 21 สอดคลUองตามมาตรฐานสากล โดยทุกระดับชั้นไดUมีการจัดทําหน�วยบูรณาการเรียนรูU 
ท่ีหลากหลายและเหมาะสม ส�งเสริมและสนับสนุนใหUครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูUท่ีเปKด
โอกาสใหUผูUเรียนทุกคนไดUมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมใชUสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ มีการสรUาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม� ๆ ผูUเรียนไดUลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดการเรียนรูUในดUานต�าง ๆ ท่ีเนUนใหUผูUเรียน 
เกิดกระบวนการทักษะทางดUานการคิด วิเคราะห/และสังเคราะห/ จนสามารถสรUางองค/ความรูUไดUดUวยตนเอง เช�น 
จัดการเรียนรูUดUวยรูปแบบการสอนแบบโครงงาน หรือนําแนวทางสะเต็มศึกษาเขUามาใชUในกระบวนการเรียน 
การสอน โดยครูมีบทบาทหนUาท่ีเปbนผูUจัดการคอยอํานวยความสะดวกและสนับสนุน ใหUผูUเรียนเกิดการเรียนรูU  
 มีการจัดแหล�งเรียนรูUในหUองเรียนและนอกหUองเรียน เช�น ปjายนิเทศ มุมความรูUต�าง ๆ ใหUมีบรรยากาศ
แห�งการเรียนรูUท้ังภายในและภายนอกหUองเรียน เพ่ือใหUนักเรียนเกิดการเรียนรูUดUวยตนเอง  
 มีความร�วมมือ และนําภูมิป]ญญาทUองถ่ินมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต�าง ๆ 
โดยการจัดกิจกรรมร�วมกับหน�วยงานขUางนอก เช�น การนํานักเรียนไปจัดจําหน�ายสินคUาเกษตรปลอดสาร 
ของโรงเรียนจัดจําหน�าย ณ ตลาดชุมชนใกลUโรงเรียน ใหUผูUเรียนไดUเรียนรูUการจัดการและบริหารเริ่มต้ังแต�ลงมือ
ปลูกผัก จนถึงข้ันเก็บขายโครงการฝtกอบรมการปjองกันและระงับอัคคีภัย โดยร�วมกับองค/การบริหารส�วนตําบล
นครชัยศรีและโครงการเยาวชนขับข่ีปลอดภัยเสริมสรUางวินัยจราจร และการปjองกันอุบัติภัยในโรงเรียน  
โดยศูนย/ปjองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต  2   สุพรรณบุรี  กรมปjองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
และกิจกรรมค�ายวิทยาศาสตร/ STEM Education ใหUกับนักเรียนร�วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร/ วิทยาเขตศาลายา เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห/ สังเคราะห/และมีคุณลักษณะ 
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อันพึงประสงค/ และมีการจัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน เพ่ือส�งเสริมการออม และกิจกรรมทัศนศึกษา  
ณ ศูนย/เรียนรูUวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใชU) จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนเขUาร�วมกิจกรรม
จํานวนท้ังสิ้น 5 ฐานกิจกรรม ไดUแก� 1. ชมเรือนไทย 2. การละเล�นไทย 3. นั่งรถชมวิว 4. กิจกรรมดํานา  
5. กิจกรรมทําขนมไทยเพ่ือส�งเสริมใหUนักเรียนเกิดการเรียนรูUเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย�างสนุกสนาน และ
สามารถสรUางองค/ความรูUข้ึนเองอย�างต�อเนื่อง ส�งเสริมพัฒนาการดUานต�าง ๆ อาทิ เช�น ดUานร�างกาย อารมณ/
สังคม สติป]ญญา ใหUเปbนประชากรท่ีมีคุณภาพสากลโลก และเพ่ือใหUนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค/ 
ตามหลักแห�งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเขUาร�วมการแข�งขันเรือพายประเพณี ชิงถUวยพระราชทาน  
เรือมาดพ้ืนบUาน ณ วัดประชานาถเพ่ือส�งเสริมสมรรถนะทางร�างกายแก�ผูUเรียน ใหUผูUเรียนตระหนักถึงคุณค�า 
และความงดงามของวัฒนธรรมพ้ืนบUานชุมชมริมน้ําภาคกลาง  
 ส�วนในดUานของการวัดผลและประเมินผลนั้น มีการวัดประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อท่ีใชU 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูUบริหารมีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยครูทุกคนไดUทําโครงสรUางรายวิชาทุกรายวิชาท่ีสอน แลUวจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูUท่ีใชUในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรูUในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ พรUอมท้ังทํางานวิจัยในชั้นเรียน
ปMการศึกษาละ 1 เรื่อง เพ่ือใชUเปbนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหUผูUเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
ในระดับชั้นต�อ ๆ ไป 

2. ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม อย�างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาใหUครูจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีเนUนผูUเรียนเปbนสําคัญ ส�งผลใหUการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู�ในระดับ ดี 

3. จุดเด�น 
 ครูมีความต้ังใจ มุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหUมีความหลากหลาย โดยเนUน 
จัดกิจกรรมใหUผูUเรียนไดUเรียนรูUโดยการคิด วิเคราะห/ สังเคราะห/ ลงมือปฏิบัติจริง มีการใชUวิธีการและแหล�ง
เรียนรูUท่ีมีความหลากหลาย ใหUผูUเรียนแสวงหาความรูUจากสื่อเทคโนโลยีดUวยตนเองอย�างต�อเนื่อง ผูUเรียนมีส�วน
ร�วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลUอมต�าง ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยต�อการเรียนรูU และแผนการจัดการเรียนรูU
รวมท้ังงานวิจัยในชั้นเรียนของครูไดUรับการตรวจจากผูUบริหารและฝrายวิชาการ 

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรนําภูมิป]ญญาทUองถ่ินใหUเขUามามีส�วนร�วม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูUใหUผูUเรียนไดUเรียนรูU และใหU
ขUอมูลยUอนกลับแก�นักเรียนทันที  เพ่ือนักเรียนสามารถนําไปใชUพัฒนาตนเองไดU ผูUเรียนจะไดUมีการเรียนรูU 
ท่ีมากข้ึน 
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5. แผนพัฒนาเพ่ือให�ได�มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูUอย�างต�อเนื่องใหUหลากหลาย เหมาะสม 
แก�ผูUเรียนท้ังดUานความรูU ความถนัด และความสนใจของผูUเรียน ใหUผูUเรียนสามารถนําองค/ความรูUท่ีไดUไปปรับใชU
และพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องเปbนประชากรท่ีมีคุณภาพแก�ชุมชน ประเทศและสากลโลก 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2  ส�งเสริมใหUเกิดแหล�งเรียนรูUเพ่ิมภายในโรงเรียนและพัฒนาแหล�งเรียนรูUเดิม 
ใหUทันสมัย และหลากหลายมากยิ่งข้ึนเพ่ือส�งเสริมความสนใจ ความมุ�งม่ันและใฝrหาความรูUของผูUเรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 3  สรรหาและเสริมสรUางความร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ ไดUแก� สถาบันอุดมศึกษา 
ชุมชน และหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูUใหUมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
จนนําไปสู�ผลสัมฤทธิ์อันดีเยี่ยม 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4  กํากับและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และองค/ประกอบต�างๆ เพ่ือใชU
สําหรับการพัฒนาต�อไป 
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ส�วนท่ี 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปbนขUอมูลสารสนเทศสําคัญ ท่ีสถานศึกษาจะตUองนําไป
วิเคราะห/ สังเคราะห/ เพ่ือสรุปนําไปสู�การเชื่อมโยงหรือสะทUอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3 - 5 ปM) และนําไปใชUในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด�น จุดควรพัฒนาของแต�ละ
มาตรฐาน พรUอมท้ังแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหUไดUมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สรุปผล 
จุดเด�น จุดควรพัฒนา 

����คุณภาพของผู�เรียน 
   ผูUเรียนมีผลการประเมินการอ�าน คิดวิเคราะห/ และ
การเขียน และมีการประเมินสมรรถนะสําคัญของ
ผูUเรียนตามหลักสูตรเปbนไปตามเกณฑ/ ผูUเรียนมีทักษะ
การเรียนรูUท่ีหลากหลาย และมีการลงมือปฏิบัติจริง
โดยผ�านกระบวนการคิด การแกUป]ญหา ผ�านกิจกรรม
ท่ีทางโรงเรียนไดUจัด ข้ึน เช�น โครงการส�ง เสริม 
การเรียนรูUตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ัง
การใชUเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

�กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มีการบริหารจัดการศึกษาอย�างเปbนระบบประชุม
วางแผนแบบมีส�วนร�วม มีการประชุมระดมสมอง 
โดยรับคําปรึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา  
เพ่ือกําหนดเปjาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน/ ใหUชัดเจน
เ พ่ือเปbนแนวทางเ พ่ือจัดการศึกษา มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําปM ท่ีสอดคลUองกับผลการจัดการศึกษาและ
จัด ทําโครงการตามมาตรฐานและกลยุทธ/ของ
สถานศึกษาและสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการ ศึกษา  
ตรงตามมาตรฐานการ เรียนรูU ตามหลักการจัด   

����คุณภาพของผู�เรียน 
   คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปMท่ี 3 และ 
6 เพ่ิมข้ึนแต�ควรพัฒนาแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
อ ย� า ง ต� อ เ นื่ อ ง  ร ว ม ท้ั ง ส� ง เ ส ริ ม นั ก เ รี ย น ท่ี มี
ความสามารถพิเศษ ใหUพัฒนาไดUเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 

�กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ส�งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการ 
เพ่ือเขUาศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึนตามศักยภาพของ
ครอบครัวพัฒนาศักยภาพดUานวิชาชีพใหUผูU เรียน
สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบอาชีพไดU 
ในวันขUางหนUา และเสริมสรUางความร�วมมือของ
เครือข�ายผูUปกครอง ใหUเขUามามีส�วนร�วมในการพัฒนา
สถานศึกษาใหUมากข้ึน  
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จุดเด�น จุดควรพัฒนา 
การศึกษา ไดUมีการนิเทศติดตามอย�างเปbนระบบ และ
ไดUนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสรUางทักษะ
ชีวิตและส�งเสริมอาชีพโดยมีการบูรณาการเขUากับการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต�างๆอย�างมีคุณภาพ
และไดUมีการส�งเสริมพัฒนาศักยภาพผูUเรียนดUานกีฬา 
เพ่ือเขUาเปbนนักกีฬาในอนาคตและโรงเรียนเพ่ิมวิทยา
ขอความร�วมมือกับชุมชน บริษัทต�างๆท่ีสนับสนุนจัด
สภาพแวดลUอม ปรับปรุงเครื่องอํานวยความสะดวกใน
หUองเรียนและปรับสภาพแวดลUอมรอบๆโรงเรียน
เพ่ือใหUเอ้ือประโยชน/ท้ังทางดUานการเรียนและนักเรียน
มีความสุขท่ีไดUอยู�ในโรงเรียนเพ่ิมวิทยา 

�กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียน 
  เปNนสําคัญ 
ครูมีความต้ังใจ มุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหUมีความหลากหลาย โดยเนUนจัด
กิจกรรมใหUผูU เรียนไดUเรียนรูUโดยการคิด วิเคราะห/ 
สังเคราะห/ ลงมือปฏิบัติจริง มีการใชUวิธีการและแหล�ง
เรียนรูUท่ีมีความหลากหลาย ใหUผูUเรียนแสวงหาความรูU
จากสื่อเทคโนโลยีดUวยตนเองอย�างต�อเนื่อง ผูUเรียนมี
ส�วนร�วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลUอมต�าง 
ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยต�อการเรียนรูU และแผนการจัดการ
เรียนรูUรวมท้ังงานวิจัยในชั้นเรียนของครูไดUรับการ
ตรวจจากผูUบริหารและฝrายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียน 
   เปNนสําคัญ 
ควรนําภูมิป]ญญาทUองถ่ินใหUเขUามามีส�วนร�วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูUใหUผูUเรียนไดUเรียนรูUและใหUขUอมูล
ยUอนกลับแก�นักเรียนทันทีเ พ่ือนักเรียนสามารถ
นําไปใชUพัฒนาตนเองไดU เพ่ือท่ีผูU เรียนจะไดUมีการ
เรียนรูUท่ีมากข้ึน 
 

 

แผนพัฒนาเพ่ือให�ได�มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรูUใหUสอดคลUองกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ซ่ึงอิงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 กิจกรรมเสริมทักษะตามความถนัดตามสมรรถนะ 
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 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูUอย�างต�อเนื่องใหUหลากหลาย เหมาะสมแก�
ผูUเรียนท้ังดUานความรูU ความถนัด และความสนใจของผูUเรียน ใหUผูUเรียนสามารถนําองค/ความรูUท่ีไดUไปปรับใชUและ
พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องเปbนประชากรท่ีมีคุณภาพแก�ชุมชน ประเทศและสากลโลก  
 แผนปฏิบัติงานท่ี 4 ส�งเสริมใหUเกิดแหล�งเรียนรูUเพ่ิมภายในโรงเรียนและพัฒนาแหล�งเรียนรูUเดิมใหU
ทันสมัย และหลากหลายมากยิ่งข้ึนเพ่ือส�งเสริมความสนใจ ความมุ�งม่ันและใฝrหาความรูUของผูUเรียน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 5 สรรหาและเสริมสรUางความร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ ไดUแก� สถาบันอุดมศึกษา 
ชุมชน และหน�วยงานต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูUใหUมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
จนนําไปสู�ผลสัมฤทธิ์อันดีเยี่ยม 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 6 กํากับและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และองค/ประกอบต�างๆ เพ่ือใชU
สําหรับการพัฒนาต�อไป 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

Self – Assessment Report (SAR) 
ประจําปBการศึกษา 2561 

 
 
 

 
โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
 

 
 
 

 

 

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 



 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง   การประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินตนเองใหUแก�หน�วยงานตUนสังกัด
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลUองกับมาตรฐานการ
3 มาตรฐานไดUแก�คุณภาพของผูUเรียนกระบวนการบริหาร
ท่ีเนUนผูUเรียนเปbนสําคัญ  เพ่ือนํา
หน�วยงานท่ีเก่ียวขUอง   ตลอดจนเผยแพร�ต�อ
การประเมินภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
มหาชน) ต�อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ผูUปกครอง 
ทุกฝrายท่ีมีส�วนร�วมในการจัดทํารายงานการ
คณะผูUจัดทําหวังเปbนอย�างยิ่งว�าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปbนประโยชน/ต�อการนําไปใชUในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํานํา 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปMการศึกษา 2561 โรงเรียนเพ่ิมวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 ขUอ  3 ระบุใหUสถานศึกษาจัดส�งรายงานผล
การประเมินตนเองใหUแก�หน�วยงานตUนสังกัด หรือหน�วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปbนประจําทุกปM
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะทUอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเปbน
ผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคลUองกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานไดUแก�คุณภาพของผูUเรียนกระบวนการบริหาร  และการจัดการกระบวนการจัดการเรีย
นําเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปMท่ีผ�านมา

ตลอดจนเผยแพร�ต�อสาธารณชนไดUรับทราบ และเตรียมความพรUอมในการรับ
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะครู ผูUปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปMการศึกษา

คณะผูUจัดทําหวังเปbนอย�างยิ่งว�าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปbนประโยชน/ต�อการนําไปใชUในการพัฒนาคุณภาพ
เพ่ิมวิทยา  ในปMการศึกษา 2562 ต�อไป 

            นายธีราสิทธิ์  เปMwยมธนาธปิ
           1 พฤษภาคม 2562
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เพ่ิมวิทยาฉบับนี้ จัดทําข้ึน 
ระบุใหUสถานศึกษาจัดส�งรายงานผล 

หรือหน�วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปbนประจําทุกปM   
ท่ีสะทUอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงเปbน

ศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปMท่ีผ�านมาต�อหน�วยงานตUนสังกัด  
ไดUรับทราบ และเตรียมความพรUอมในการรับ 

โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค/การ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูUท่ีมีส�วนเก่ียวขUอง
ประเมินตนเองของสถานศึกษาปMการศึกษา 2561 ฉบับนี้   

คณะผูUจัดทําหวังเปbนอย�างยิ่งว�าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปbนประโยชน/ต�อการนําไปใชUในการพัฒนาคุณภาพ

เปMwยมธนาธปิ   
2562 

ก 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน�า 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
ส�วนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 1 

     � ขUอมูลท่ัวไป 1 

     � ขUอมูลครูและบุคลากร 1 

     � ขUอมูลนักเรียน 2 

     � สรุปขUอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 3 

     � ผลการทดสอบระดับชาติของผูUเรียน 5 
ส�วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   7 

     �  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 7 
         ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
     มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูUเรียน 7 
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 9 
     มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนผูUเรียนเปbนสําคัญ 10 
ส�วนท่ี 3 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 13 

     �  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ส�วนท่ี 4 ภาคผนวก 16 

     � คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปMการศึกษา 2561  

     � ภาพประกอบกิจกรรมและผลงานดีเด�นของสถานศึกษา  

     � ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

     � รางวัลความสําเร็จของสถานศึกษา/ผูUบริหาร/ครู/นักเรียน  

     � บันทึกการใหUความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
        ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 

ข 
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ส�วนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 
� คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปMการศึกษา 2561 

� ภาพประกอบกิจกรรมและผลงานดีเด�นของสถานศึกษา 

� ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

� รางวัลความสําเร็จของสถานศึกษา/ผูUบริหาร/ครู/นักเรียน 

� บันทึกการใหUความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                 
   ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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คําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา   
ปBการศึกษา 2561 
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ภาพประกอบกิจกรรมและผลงานดีเด�นของสถานศึกษา 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
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รางวัลความสําเร็จของสถานศึกษา/ผู�บริหาร/ครู/นักเรียน 
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รางวัลความสําเร็จของสถานศึกษา/ผู�บริหาร/ครู/นักเรียนโรงเรียนเพ่ิมวิทยา  
ประจําปBการศึกษา 2561 

ครู 
 

ประเภท (ครู) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรี 1. ขUาราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเด�น  

   ประเภทครูดีเด�น ประจําปM 2561 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในกิจกรรม 
   การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ/ทาง 
   วิทยาศาสตร/ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สพม. เขต 9 
 
งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

2. นางกนกพร พลชัย 1. ขUาราชการและบุคลากรทางการศึกษาดีเด�น  
   ประเภทครูดีเด�น ประจําปM 2561 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการแข�งขัน 
   คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพม. เขต 9 
 
งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

3. นายคุณากร สังข/พญา 1. ไดUรับรางวัลครูดีไม�มีอบายมุข ประจําปM 2561 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลรองชนะเลิศ  
   อันดับท่ี 2 ในการแข�งขันเปตองประเภท 
   ชายเด่ียว 
3. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขัน 
   คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 

กีฬาจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

4. นางสาวณัฐธยา เอ่ียมสีใส 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลอันดับท่ี 3  
   ถUวยคะแนนรวม โรงเรียนหนUาใหม�  
   รุ�นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข�งขัน 
   ครอสเวิร/ดเกมและชูโดกุ 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันต�อสมการ  
    คณิตศาสตร/ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

แบรนด/ครอสเวิร/ดเกม 
 
 
 
งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

 3. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการแข�งขัน 
   คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 
4. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการแข�งขันชูโดกุ  
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 
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ประเภท (ครู) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
 5. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 

   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันต�อสมการ  
    คณิตศาสตร/ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 
6. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันชูโดกุ  
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

 

5. น.ส.พรพิชชา สําราญทรัพย/ 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ในกิจกรรมการประกวดเพลง 
   คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ในกิจกรรมการประกวดเพลง 
   คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
3. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการประกวด 
   โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
4. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ในกิจกรรมการประกวด 
   มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

6. น.ส.ณัฐปภสัร/ คชินทร 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ในกิจกรรมการประกวดเพลง 
   คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการประกวดโครงงาน 
   คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
3. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการประกวด 
   โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
4. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการประกวดเล�านิทาน 
   คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

7. นายไชยยศ คชินทร 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ในกิจกรรมการประกวดเพลง 
   คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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ประเภท (ครู) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
 2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 

   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการประกวดโครงงาน 
   คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
3. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการประกวด 
   มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 

 

8. นางสาวศิวพร เสณะเปรม 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ในกิจกรรมการประกวดเพลง 
   คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ในกิจกรรมการประกวด 
   มารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 
3. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการประกวด 
   มารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

9. นายพิชิตพล รักคง 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันตอบป]ญหา 
   สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

10. นางสาวภารณี มีซิน 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันต�อศัพท/ 
   ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร/ด) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

11. น.ส.รัชยา ไพฑูรย/สุวรรณ 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันต�อศัพท/ 
   ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร/ด) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการแข�งขันต�อศัพท/ 
   ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร/ด) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

12. นายชัยณรงค/ ใจวงค/ดUวง 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
    เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันอัจฉริยภาพ  
    ทางวิทยาศาสตร/ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 
 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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ประเภท (ครู) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
13. นางสาวพิมพ/ใจ อุยยาหาญ 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 

   เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในกิจกรรม 
   การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ/ทาง 
   วิทยาศาสตร/ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

14. นางสาวปรียาภรณ/ น้ําคUาง 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทองแดง ในกิจกรรการแข�งขันขับรUอง 
   เพลงไทยลูกทุ�ง ประเภทหญิง  
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

15. นายสุธี สุริยกานนท/ 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ชนะเลิศ ในกิจกรรมการแข�งขัน 
   การวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร�อง 
   ทางการเรียนรูU ระดับชั้น ม.1-ม.3 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการแข�งขัน 
   วาดภาพลายเสUน (Drawing) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

16. นางณฐภัทร พรมมา 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันทําอาหาร 
   คาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

17. นายคมสัน จันทร/แดง 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ในกิจกรรม 
   การแข�งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชU 
   ดUวยโปรแกรมคอมพิวเตอร/ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ในกิจกรรมการแข�งขันการสรUาง 
   การ/ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 
3. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันการสรUาง 
   การ/ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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ประเภท (ครู) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
 4. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 

   เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการแข�งขันตัดต�อ  
   ภาพยนตร/ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6  

 

18. น.ส.วิกานดา จนัทประดิษฐ 1. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ในกิจกรรม 
   การแข�งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชU 
   ดUวยโปรแกรมคอมพิวเตอร/ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
2. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทอง ในกิจกรรมการแข�งขันการสรUาง 
   การ/ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 
3. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญเงิน ในกิจกรรมการแข�งขันการสรUาง 
   การ/ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 
4. ครูผูUฝtกสอนนักเรียนไดUรับรางวัลระดับ 
   เหรียญทองแดง ในกิจกรรมการแข�งขันตัดต�อ  
   ภาพยนตร/ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-ม.6  

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

 
นักเรียน 

ประเภท (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
1. เด็กชายวรพล นาชัยชิด 1. ไดUรับรางวัลระดับรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  

   ในการแข�งขันเปตองประเภทชายเด่ียว 
กีฬาจังหวัดนครปฐม 

2. น.ส.ฐิตาภา อินณรงค/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การแข�งขันตอบป]ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

3. น.ส.นพมาศ ภิรมย/หวาด 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การแข�งขันตอบป]ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

4. เด็กชายปฏิภาณ ครุเสนีย/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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ประเภท (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
5. เด็กหญิงศศิธร เปล�งศรี 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 

   การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

6. นายสรวิช จอมโครกกรวด 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

7. น.ส.สาวิตรี แสนหาญ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

8. เด็กหญิงกัญณิกา บุสภาค 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การประกวดเล�านิทานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

9. น.ส.วนิดา บุญขุนช�วย 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การประกวดเล�านิทานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

10. น.ส.สัมฤทธิ์ วัชวงษ/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

11. น.ส.สภุาวดี เรือนเจริญ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

12. น.ส.สวุรัตน/ แกUงพวง 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

13. น.ส.อรัญญา ปุราถาเน 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

14. น.ส.อิสรีย/ อุดมพืช 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

15. เด็กชายธนากร เนียมสว�าง 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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ประเภท (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
16. เด็กชายปฏิภาณ ชูช�วย 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 

   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

17. เด็กชายสิทธิเดช ชีวัน 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

18. เด็กชายกฤษณัย สุยะ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงินในกิจกรรม 
   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

19. ด.ช.จิตตพัฒณ/ สนสรUอย 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

20. น.ส.ลภัสรดา สําราญทรัพย/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

21. น.ส.พชรมน ตรีทิพากิจ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

22. น.ส.สุนันทา แสงจรัส 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

23. นายธนากร ขันทองดี 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

24. นายกิตติภพ ทรัพย/ประเสริฐ1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

25. เด็กหญิงณัฐณิชา เชื่อมหรีด 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

26. เด็กหญิงปนัสยา อินทศร 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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ประเภท (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
27. เด็กหญิงวธัญญา ทองบ�อ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 

   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

28. เด็กหญิงวิลาวัณย/ ชUางเย็น 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

29. เด็กหญิงใบเตย อู�อรุณ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
   การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

30. เด็กชายอนิรุธ ไถUบUานกรวย 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  
   ในกิจกรรมการแข�งขันการวาดภาพระบายสี  
   ประเภท บกพร�องทางการเรียนรูU ระดับชั้น  
   ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

31. น.ส.ณัฐนรี พรประเสริฐ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
   การแข�งขันต�อศัพท/ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร/ด) 
   ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

32. เด็กหญิงศิริทิพย/ ปานสกุล 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การแข�งขันต�อศัพท/ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร/ด) 
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

33. เด็กหญิงโศจิรัตน/ ทรัพสิทธ์ิธารา 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
   การแข�งขันต�อศัพท/ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร/ด) 
   ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

34. นายกฤษณะ คงดี 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
   อันดับท่ี 1 ในกิจกรรมการประกวดผลงาน 
   สิ่งประดิษฐ/ทางวิทยาศาสตร/ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

35. นายอรุณวัชช/ ดุเหว�า 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
   อันดับท่ี 1 ในกิจกรรมการประกวดผลงาน 
   สิ่งประดิษฐ/ทางวิทยาศาสตร/ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

36. น.ส.ชลลดา เอ่ียมสําอางค/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร/  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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ประเภท (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
37. น.ส.สุปรียา คะวงษ/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 

    การแข�งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร/  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

38. น.ส.ปุญยิสา กลิ่นจําปา 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร/  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

39. เด็กหญิงอาทิตญา ซ�อนกลิ่น 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันขับรUองเพลงไทยลูกทุ�ง  
    ประเภท หญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

40. น.ส.รัตนาภรณ/ ครุเสนีย/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันวาดภาพลายเสUน (Drawing)  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

41. เด็กหญิงกาญจนา อุตส�าห/ดี 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
    ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

42. น.ส.ปรีดาพร ภู�แสง 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

43. น.ส.กัญยาณี ครุเสนีย/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันทําอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

44. น.ส.คฑารัตน/ เรืองดิษฐ/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันทําอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

45. น.ส.นริศรา งUวนอินทอง 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันทําอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

46. น.ส.ขนิษฐา วักแน�ง 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

47. เด็กหญิงนิภาวรรณ พรายโกยม 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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ประเภท (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
48. น.ส.อารียา ชยธวชั 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 

    การแข�งขันชูโดกุ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

49. เด็กชายธนกร สารพันธ/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันชูโดกุ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

50. น.ส.ขวัญฤดี อินมณี 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันต�อสมการคณิตศาสตร/ (เอแม็ท)  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

51. เด็กหญิงวันทนา สวัสดิพุก 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันต�อสมการคณิตศาสตร/ (เอแม็ท)  
    ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

52. เด็กหญิงจิรัชติกาล ขนุนทอง1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันต�อสมการคณิตศาสตร/ (เอแม็ท)  
    ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

53. นายปฏิภาณ ปานพรม 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันตัดต�อภาพยนตร/ (เอแม็ท)  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

54. นายญาณวรตุม/ ทรัพย/สิทธ์ิธารา 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันตัดต�อภาพยนตร/ (เอแม็ท)  
    ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

55. นายอภิสรณ/ พรเจริญ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ  
    อันดับท่ี 2 ในกิจกรรมการแข�งขันการ 
    ออกแบบสิ่งของเครื่องใชUดUวยโปรแกรม 
    คอมพิวเตอร/ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

56. นายสรศักด์ิ ศรีทองอินทร/ 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ  
    อันดับท่ี 2 ในกิจกรรมการแข�งขันการ 
    ออกแบบสิ่งของเครื่องใชUดUวยโปรแกรม 
    คอมพิวเตอร/ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

57. เด็กชายศรเทพ ภพสูงเนิน 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 
    การแข�งขันการสรUางการ/ตูนแอนิเมชั่น  
    (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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ประเภท (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได�รับ หน�วยงานท่ีมอบรางวัล 
58. เด็กชายกันทร สมภพโภคากุล 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในกิจกรรม 

    การแข�งขันการสรUางการ/ตูนแอนิเมชั่น  
    (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

59. เด็กชายวันชัย จันทร/คลUา 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันการสรUางการ/ตูนเรื่องสั้น  
    (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 

60. เด็กชายณัฐพล เกตุแกUว 1. ไดUรับรางวัลระดับเหรียญทอง ในกิจกรรม 
    การแข�งขันการสรUางการ/ตูนเรื่องสั้น  
    (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ปMการศึกษา 2561 
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บันทึกการให�ความเห็นชอบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
  

              ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2545) โดยไดUออกกฎกระทรวง
ว�าดUวยระบบหลักเกณฑ/และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2546 หมวด 1 ขUอ 2 ระบุใหUสถานศึกษาจัดใหUมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือสรUาง
ความม่ันใจแก�ผูUเก่ียวขUองว�าผูUเรียนทุกคนจะไดUรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาความรูU 
ความสามารถ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค/ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด ในหลักสูตรการศึกษา                
ข้ันพ้ืนฐานอย�างเต็มศักยภาพ  โดยใหUถือว�าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปbนส�วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษา ซ่ึงเปbนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย�างต�อเนื่องนั้น เพ่ือใหUการ
ดําเนินการดังกล�าวเปbนไปตามตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2545) 
กําหนด   ทางโรงเรียนจึงไดUแต�งต้ังใหUมีคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แลUวนั้น   บัดนี้คณะกรรมการดังกล�าวไดUดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบรUอยแลUว  และไดUดําเนินการจัดทํารูปเล�ม 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self - Assessment Report (SAR) ประจําปMการศึกษา 2561 

ซ่ึงทางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเพ่ิมวิทยา  ไดUพิจารณารายงานแลUวเห็นว�า            
มีความสมบูรณ/แลUว  จึงเห็นสมควรใหUดําเนินการต�อไปไดU 
 
 
 
 
                                                                                      (นายสัญญา  เอ่ียมพินพันธ/)                               

                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                                                      โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
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คณะทํางาน 
 

1 นายธีราสิทธิ์  เปMwยมธนาธิป ผูUอํานวยการโรงเรียนเพ่ิมวิทยา ประธานกรรมการ 
2 นายพลพจน/   พรมมา ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
3 นายสุธี   สุริยกานนท/ ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
4 นางสาวอรทัย ชมภูนิช ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
5 นางณฐภัทร พรมมา ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
6 นายคุณากร สังข/พญา ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
7 นางสาวศิวพร เสณะเปรม ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
8 นายนิธิวิทย/ แกUวสมบูรณ/ ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
9 นายคมสัน จันทร/แดง ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
10 นางกนกพร พลชัย ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
11 นางสาวพิมพ/ใจ อุยยาหาญ ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
12 นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรี ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
13 นายไชยยศ คชินทร ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
14 นางสาวรัชยา ไพฑูรย/สุวรรณ ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
15 นางสาวณัฐธยา   เอ่ียมสีใส ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
16 นายชัยณรงค/ ใจวงค/ดUวง ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
17 นางสาวพรพิชชา สําราญทรัพย/ ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
18 นางสาวณัฐปภัสร/ คชินทร ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
19 นางสาวภารณี  มีซิน ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
20 นายม่ิงขวัญ   สมบูรณ/ ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการ 
21 นางสาววิกานดา จันทประดิษฐ ครโูรงเรียนเพ่ิมวิทยา กรรมการเลขานุการ 
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