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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ตั้งอยูํ เลขที่ ๓๙ หมูํที่  5         
ถนนบ๎านใน-ดอนสัก ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เปิดสอนตั้งแตํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาชํางยนต์ มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน ๓ คน ข๎าราชการและครูอัตรา
จ๎างจ านวน ๕๙ คน ได๎ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงอยํางตํอเนื่องจนถึงปัจจุบัน
และมีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู๎เรียน 
                ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
                ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ดี 

๒. ผลการด าเนินงาน 

ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงใช๎การบริหารจัดการเชิงระบบ (PDCA) หลักธรรมาภิบาล หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนการบริหารงานด๎านตําง ๆ 
สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยูํในระดับดี มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู๎เรียนอยูํใน
ระดับดี ผู๎เรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ เชํน ทักษะการสืบค๎น การใช๎งาน 
Microsoft Word เพ่ือจัดท ารายงาน แผํนพับ Port Folio จัดกิจกรรม โครงการที่สํงเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร สํงผลให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีระเบียบวินัย มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวิถีไทย 
วิถีชุมชนและท๎องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบการดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนโดยมี     
การเยี่ยมบ๎านผู๎เรียนครบร๎อยละ 100 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมตามโครงการที่สํงผลให๎ผู๎เรียนมี
สุขภาพรํางกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี ครูมี
ความรู๎ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะครูมีความมุํงมั่น ตั้งใจในการพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องตามเกณฑ์การพัฒนา โดยเข๎ารับการอบรมตามที่หนํวยงาน  ต๎นสังกัดก าหนด และผํานการอบรมจาก
หนํวยงานอื่น ๆ สามารถน าความรู๎ ทักษะที่ได๎จากการพัฒนาตนเองมาใช๎ในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอน 
โรงเรียนด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนสอนอยํางตํอเนื่อง และมีการจัดชุมชนการเรียนรู๎     
ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือใช๎ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แก๎ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนการสอน แก๎ไขปัญหา
ของผู๎เรียน ตลอดจนพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นไปตามศักยภาพ โรงเรียนมีความพร๎อมทั้งในด๎านสาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี  สามารถใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎ทุกห๎องเรียน                   
มีห๎องปฏิบัติการตําง ๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน จัดสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก
ห๎องเรียนมีระเบียบ สะอาด รํมรื่น เอ้ือตํอการเรียนรู๎ แตํละปีการศึกษาผู๎เรียนได๎ออกไปหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
ภายนอกทุกคนอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง และโรงเรียนสนับสนุนให๎ครูน าวิทยากรท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามาเป็น
สํวนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
    ๓.๑ จุดเด่น 

     มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน 

       ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สามารถคิดวิเคราะห์ได๎อยํางมีเหตุผลและมี
วิจารณญาณ อภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู๎ระหวํางกันและแก๎ปัญหา ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
อยํางมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จน ามาซึ่ง
การพัฒนางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

       มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       โรงเรียนใช๎กระบวนการด าเนินงานเชิงระบบ PDCA เปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวน

รํวมในการจัดการศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของ
ชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณสอดคล๎องกับมาตรฐาน
การศึกษาตามท่ีโรงเรียนก าหนด และด าเนินงานตามแผน มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปี โดยผู๎ที่เก่ียวข๎องมีสํวนรํวม และจัดสํงรายงานผลการประเมินตนเองให๎
หนํวยงานต๎นสังกัด 

       ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน๎าที่ตรงตามความรู๎ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น าผลที่ได๎มาปรับปรุง พัฒนา
โรงเรียนและผู๎เรียน สํงผลให๎ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอในการจัดการศึกษา 

       หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ตรงตามจุดเน๎นของต๎นสังกัด ความต๎องการของผู๎เรียนและความต๎องการของชุมชน       
จัดรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมชุมนุมที่มีความหลากหลาย ให๎ผู๎เรียนได๎เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ 
และตามความสามารถ 

       โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม เอ้ือตํอการเรียนรู๎  สภาพแวดล๎อมภายในมี           
มุมพักผํอน สนามกีฬาทั้งกลางแจ๎งและในรํม มีห๎องปฏิบัติการตําง ๆ มีการส ารวจ ซํอมแซมอาคารสถานที่ให๎อยูํ 
ในสภาพที่ใช๎งานได๎ มีความปลอดภัย และสํงเสริมให๎ผู๎เรียนและครูได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน รวมถึงสํงเสริมให๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

       มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
                  ครูมีความตั้งใจ มุํงมั่นในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยใช๎สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู๎เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติ
จริง ใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียน เสนอแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนจาก         
การวิเคราะห์ผลการประเมิน บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สํงเสริมให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข มีการประเมินผู๎เรียนตามสภาพจริง โดยใช๎เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือ
น าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ ครูทุกคนได๎รับการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนสอนโดยใช๎กระบวนการชุมชนแหํง
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือน าผลจากการนิเทศมาใช๎ในการปรับปรุ ง 
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พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการสอน ตลอดจนรํวมหาแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตาม
ศักยภาพ 

    ๓.๒ จุดควรพัฒนา 

       มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน 
           ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการคัดกรองผู๎เรียนแยกเป็นกลุํมตามความสามารถให๎
ชัดเจนยิ่งขึ้น สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีการจัดท าโครงงานในหัวข๎อที่แปลกใหมํ ทันสมัยและนําสนใจ โรงเรียนควรจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการประกวดมารยาทไทยโดยพร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม
ดังกลําว ในสํวนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎
น าเสนอกิจกรรมรูปแบบใหมํ ๆ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ควรก าหนดเป้าหมายการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ ให๎มีผลการประเมินอยูํในระดับร๎อยละ 80 ขึ้นไป เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

       มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       กระบวนการด าเนินงานเชิงระบบ PDCA ในสํวนของ Action ควรด าเนินการให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น  

เพ่ือเป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาตํอไป ในสํวนของการจัดการอบรมควรมีการประสานงาน
ระหวํางโรงเรียนและหนํวยงานต๎นสังกัดด าเนินกานส ารวจความต๎องการเก่ียวกับหัวข๎อ/เรื่องที่จัดอบรม เพ่ือให๎ตรง
กับความต๎องการและความสนใจของบุคลากร ในการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการควรมีการจัดเก็บข๎อมูล      
การนิเทศ ติดตามอยํางเป็นระบบ และควรมีการจัดการข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นปัจจุบัน 

       มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
       ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการ PLC ควรมีการบันทึกผลการสะท๎อนคิด

จากสมาชิกในวงเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎สมบูรณ์ ในสํวนของการจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎
ผู๎เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ ควรมีการระบุให๎ชัดเจนวําในขั้นตอนใดของแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ โรงเรียนควรปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีให๎มีความเพียงพอตํอการใช๎สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และควรมีการวางแผนรํวมกันอยํางตํอเนื่องในกาพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET) ให๎สูงขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

    ๓.๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

       มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน 

        ๑. สํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการจัด
กลุํมผู๎เรียนตามความสามารถให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 
        ๒. จัดกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
    ๓. ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ในทุกระดับ 

       มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ๑. การพัฒนาบุคลากรโดยสํงเข๎ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในงานที่ได๎รับมอบหมาย 
ติดตาม 
        ๒. น าผลการด าเนินงานของกิจกรรม โครงการตําง ๆ มาพัฒนา ปรับปรุง ให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
        ๓. การพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และประชาสัมพันธ์ให๎โรงเรียนตําง ๆ เข๎ามาใช๎
โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎ 
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        ๔. การจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศท่ีครบถ๎วนและเป็นปัจจุบัน 

       มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

        ๑. การสํงเสริมให๎ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎น
การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เต็มศักยภาพ 
        ๒. สํงเสริมให๎ครูให๎ข๎อมูลย๎อนกลับกับผู๎เรียนทันทีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของ
ผู๎เรียนและครูควรมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับกับผู๎เรียนให๎เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบพัฒนาการของผู๎เรียน 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ปีการศึกษา 256๑ 
ของโรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 256๑ ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข๎อมูลในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎สูงขึ้น  

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด๎วย บทสรุปส าหรับผู๎บริหาร ข๎อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา             
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต๎องการการชํวยเหลือของทั้ง 3 
มาตรฐาน   

โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ขอขอบคุณผู๎อ านวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครู ผู๎ปกครองชุมชน และผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน ที่รํวม
พัฒนา รํวมประเมินคุณภาพ และรํวมจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment 
Report : SAR)  ให๎สมบูรณ์ครบถ๎วน และหวังเป็นอยํางยิ่งวํา ข๎อมูล สารสนเทศและข๎อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎สูงขึ้น ตํอไป 

 
 

โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 
 วันที่  ๑๗  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
บทสรุปส าหรับผู๎บริหาร 
ค าน า 
สารบัญ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑     
(ดอนสักผดุงวิทย์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
สํวนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
สํวนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

สํวนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต๎องการการชํวยเหลือ 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก : บันทึกข๎อความรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตํอประธานคณะกรรมการ 
                  สถานศึกษา 
ภาคผนวก ข : ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภาคผนวก ค : ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมิน 
                  ตนเองของสถานศึกษา (self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก ง : ผลสรุปการทดสอบสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 
ภาคผนวก จ : ผลสรุปการทดสอบสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา 2561 
ภาคผนวก ฉ : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓     
                  ปีการศึกษา 2561 
ภาคผนวก ช : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     
                  ปีการศึกษา 2561 
ภาคผนวก ซ : ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑     
(ดอนสักผดุงวิทย์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 ตามที่โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได๎ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเสนอตํอ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได๎ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพผู๎เรยีน ด ี
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ ด ี
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระดับคุณภาพ  ดี 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)  ตั้งอยูํ เลขที่ ๓๙ หมูํที่  5         

ถนน  บ๎านใน-ดอนสัก ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84220            
โทรศัพท์ 077-371014 โทรสาร 077 – 371014E-Mail:donsakwit@hotmail.com Website: www.
donsakwit.ac.th  สังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เปิดสอน
ตั้งแตํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาชํางยนต์ จ านวน ๓๐ ห๎องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๓๖ ไรํ  

 ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
       โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) สังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) 
กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให๎จัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2517 บนที่ดิน 36 ไรํ ซึ่ ง นายค๎ง พงษ์พานิช  ,             
นายมนัส  จิระวงศ์ และนายประเสริฐ  จันทร์เต็ม เป็นผู๎บริจาคที่ดิน มีนายเชาวน์ เพชรรัตน์ เป็นครูใหญํคนแรก 
         ปี 2517  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียน 
         ปี 2519  ยุบรวมโรงเรียนดอนสัก (สฎ.30) เข๎ามารวมกับโรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 
         ปี 2520  เข๎าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท รุํนที่ 2  (มพช.2) 
          ปี 2535  กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให๎เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ปี 2543  ได๎รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
         ปี 2546  มีการประกาศใช๎ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
โรงเรียน จึงเปลี่ยนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตํ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 
         ปี 2547  เข๎าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ รุํนที่ 1 
         ปี 2550  โอนไปสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:donsakwit@hotmail.com
http://www.donsakwit.ac.th/
http://www.donsakwit.ac.th/
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  นายภานุ  อ่ าใหญํ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท   สาขา บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 081-9793659    e-mail : pss.bb.2555@gmail.com 
ด ารงต าแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ  21 ตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๗ ปี ๖ เดอืน 
  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๓ คน 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางเยาวเรศ  พิริยสถิต  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 
สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 086-1404182 e-mail : kai1@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบุคลากร 
   ๒.๒ ชื่อ-สกุล นายสันติสุข  เทือกสุบรรณ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
สาขา บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 093-6809383 e-mail : a_alikdo@hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป     
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู    

ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์ท างาน 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขา 

จ านวนครั้งและชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา/ปี 

๑ นางอุษา  ทองแก๎ว ๓๙ ๑๑ คศ.๒ ป.โท/ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๒ นายอาณัฐ  เพชรแก๎ว ๒๖ ๑ ครูผู๎ชํวย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๓ นางสาวพัชรา  ศรีอินทร์   ๒๖ ๑ ครูผู๎ชํวย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๔ นางสาวสุธัญญา  ศัลศาลา ๒๕ ๑ ครูผู๎ชํวย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๕ นางสาวสารภี  สอนปลอด ๒๕ ๑ ครูผู๎ชํวย กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๖ นายขจร  ขาวเผือก ๕๙ ๓๑ คศ.๒ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๗ นายเจษฎาภรณ์  คนซื่อ ๖๐ ๒๘ คศ. ๒ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๘ นายวัชรากร  รัตนมณี ๒๘ ๑ ครูผู๎ชํวย กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๙ นางจาริณีย์   ชูแก๎ว ๓๖ ๑๑ คศ.๒ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๑๐ นางสาวจิราพร  อักษรทิพย์ ๓๖ ๗ คศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๑๑ นางสาวสลักจิตร  ชํวยคง ๔๐ ๓ ครูผู๎ชํวย ค.บ. การวัดผลการศึกษา คณิตศาสตร์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๑๒ นายกฤตภาสณ์  เพชรชํวย ๔๔ ๑๑ คศ.๒ วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๑๓ นางพรศิริ  แซํวํอง ๓๗ ๑๓ คศ.๒ ค.บ. วิทยาศาตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๑๔ นางสาววันดี  คงทอง ๓๙ ๑๑ คศ.๒ ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๑๕ นางสาวอนงค์นาฎ คงกล๎า ๒๕ ๑ ครูผู๎ชํวย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๑๖ นางสาวธัญญาทิพย์  บินลําเต๏ะ ๒๖ ๑ ครูผู๎ชํวย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๑๗ นางเรวดี  ฮวดเลี้ยง ๕๖ ๓๒ คศ.๓ ศ.ศบ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
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ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ
ประสบการ
ณ์ท างาน 

(ปี) 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขา 

จ านวนครั้งและชั่วโมงที่
เข้ารับการพัฒนา/ปี 

๑๘ นางศิริพร  เกิดจันทร์ ๕๖ ๒๔ คศ.๓ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๑๙ นายสมบัติ  นาคแป้น ๓๖ ๑๑ คศ.๒ ป.โท/ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๒๐ นางสาวณัฐวดี  นวลไทย ๒๕ ๑ ครูผู๎ชํวย  กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๒๑ วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ ๔๐ ๗ คศ.๑ ศษ.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปะ ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๒๒ นางสาวมลิวัลย์  แสงลี ๓๙ ๑๑ คศ.๒ ค.ม. การบริหารการศึกษา ศิลปะ ไมํต่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๒๓ นายสุภัทร บุระชัด ๔๑ ๗ คศ.๑ ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๒๔ นายกิตติพร  หนูจันทร์แก๎ว ๓๒ ๖ คศ.๑ ค.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๒๕ นายวานิช  เรืองวงษ์ ๔๖ ๒๑ คศ. ๓ ป.โท/ศษ.บ. การบริหารการศึกษา การงานอาชีพฯ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๒๖ นายสมพงศ์  เพชรแก๎ว ๕๖ ๓๐ คศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพฯ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๒๗ นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุํน ๓๙ ๑๑ คศ.๒ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ การงานอาชีพฯ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๒๘ นางสุภาวดี  บัวจันทร์ ๔๒ ๑๐ คศ.๒ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงานอาชีพฯ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๒๙ นางสาวสายฝน  บุราคร ๔๐ ๖ คศ. ๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์ การงานอาชีพฯ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๓๐ นางสาวลภัสสิริญ  วงษ์พิพันธ์ ๔๒ ๗ คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตํางประเทศ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๓๑ นางเพียงพิศ  เล็กน๎อย ๔๖ ๒๓ คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตํางประเทศ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๓๒ นายนพสถิตย์  เส๎งสุย ๓๙ ๑๕ คศ.๓ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๓๓ นางวนิดา  เทพจินดา ๔๖ ๕ คศ.๑ บธ.บ. การบัญชี งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๓๔ นางปาลิดา  เส๎งสุย ๓๕ ๔ คศ.๑ ป.โท/ศษ.บ. การบริหารการศึกษา งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๓๕ นายสมพร  ทองยวน ๔๕ ๕ คศ. ๑ ค.บ. วิศวกรรมเครื่องกล งานยานยนต์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
๓๖ นายธนพฤทธ์  นวลเศษ ๕๐ ๕ คศ.๑ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ งานยานยนต์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๓๗ นายสมยศ  ศรีภักดี ๔๕ ๖ คศ. ๑ คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล งานยานยนต์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 

๓๘ นายจักรี  ทองแก๎ว ๓๘ ๔ คศ.๑ คอม. วิศวกรรมอุตสาหการ งานยานยนต์  ไมตํ่ ากวํา ๔๘ ช.ม. 
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 3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ ประสบการณ์การสอน วุฒิ ป.ตรี วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขา จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวทิพรัตน์  ธราพร ๓๔ ๕ ศศ.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๒ นางสาวเกศรานันท์  บุระชัด ๓๐ ๖ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๓ นายธีรรัตน์  โครตรพันธ์ ๒๔ ๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๔ นางสาววิพรพรรณ  สาระพางค์ ๒๔ ๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๕ นางสาวอุไรวรรณ  ทั่วจบ ๒๖ ๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๖ นายยศธน  ยาวุฒิ ๒๙ ๑ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๗ นายวีรพงศ์  หนูชัยแก๎ว ๒๙ ๑ ศศ.บ. นาฎศิลป์ไทยศึกษา ศิลปะ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๘ นางสาวลัดดา  ชัชวาล ๓๒ ๗ คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๙ นางสาวจิดาภา  อินทร์แก๎ว ๓๐ ๕ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 

๑๐ นางสาวณัฎฐชญา  ชื่อมี ๒๘ ๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตํางประเทศ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๑๑ นางสาวสุวรรณี  แก๎วสล า ๓๑ ๖ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตํางประเทศ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๑๒ นางสาวตรีระวี จินดา ๒๗ ๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาตํางประเทศ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๑๓ นางสุทิศา  หํอเพ็ชร ๔๘ ๔ ศศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ บรรณารักษ์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
 

  

 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘ 
 

 3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

        ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวศิริรัตน์  ฉายาวิก ๓๖ ผช.เจ๎าพนักงานธุรการ ป.ตรี การจัดการทั่วไป งานธุรการ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๒ นายปรีชา  มากนวล ๔๒ พนักงานขับรถ ม.๓ มัธยมศึกษาตอนต๎น ขับรถยนต์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๓ นายพงษภัทร  บัวแก๎ว ๓๒ พนง.ขับรถ ป.ตรี การจัดการทั่วไป ขับรถยนต์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๔ นางสาววนัสนันท์  แสงพิทักษ์ ๓๔ ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ บธ.บ. การตลาด งานพัสดุ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๕ นางสาวอรชา  แซํวํอง ๒๘ ผช.จนท.การเงิน/บัญชี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานการเงินและพัสดุ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๖ นางสาวจันทร์จิรา วรรณกลัด ๒๖ ผช.จนท.บันทึกข๎อมูล วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต งานธุรการ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๗ นางสาวจันทร์วลัย  เพ็ชรล๎าน ๒๓ ผช.เจ๎าพนักงานธุรการ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานธุรการ อบจ.สุราษฎร์ธานี 

 

      ต าแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

๑ นายจีระพัน  ทองเสนํห์ ๕๐ นักการภารโรง ป.๔ ประถมศึกษา ดูแลอาคาร และบริเวณในโรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๒ นายจรุง  แสงทอง ๔๙ นักการภารโรง ป.๔ ประถมศึกษา ดูแลอาคาร และบริเวณในโรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๓ นายบรรดิษฐ  นุชแป้น ๔๔ นักการภารโรง ป.๖ ประถมศึกษา ดูแลอาคาร และบริเวณในโรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี 
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      ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนให้กับผู้เรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวศศิธร ปานเพชร ๒๖ ครูอัตราจ๎าง ศศ.บ. ดนตรีสากล สอนกลุํมสาระศิลปะ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๒ นางสาวนูรยีฮะห์  สะแลแม ๓๐ ครูอัตราจ๎าง ค.บ. ภาษาไทย (๕ ปี) สอนกลุํมสาระภาษาไทย อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๓ นางสาวจิราวรรณ  สิขิวัฒน ์ ๒๖ ครูอัตราจ๎าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ (๕ ปี) สอนกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๔ นางสาวปภัสรา  ไม๎จันทร์ ๒๗ ครูอัตราจ๎าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ สอนกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๕ นายวทัญญู  ธารายศ ๒๔ ครูอัตราจ๎าง ค.บ. พลศึกษา สอนกลุํมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา อบจ.สุราษฎร์ธานี 
๖ นางสาวอัญญาณี  ชํวยช ู ๒๗ ครูอัตราจ๎าง ศศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว สอนกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี 

๗ นางสาวกรกนก  ศรีนวลสุข ๒๕ ครูอัตราจ๎าง วศ.บ.  วิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ 

สอนกลุํมสาระคณิตศาสตร์ อบจ.สุราษฎร์ธานี 

๘ นายบุญมี  โอทอง ๖๑ ครูอัตราจ๎าง วท.บ. เทคโนการเกษตร สอนกลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี อบจ.สุราษฎร์ธานี 
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3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 
  3.4.1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา      
   ผู้อ านวยการ - - ๑ - ๑ 
   รองผู้อ านวยการ - - ๒ - ๒ 
รวม -  ๓ - ๓ 
๒.ครูผู้สอน      
   ข้าราชการ/พนักงานครู - ๓๓ ๕ - ๓๘ 
   พนักงานจ้าง(ผู้ช่วยครู) - ๑๓ - - ๑๓ 
   อื่นๆ (ครูอัตราจ้าง) - ๘ - - ๘ 
รวม - ๕๔ ๕ - ๕๙ 
๓.บุคลากรสนับสนุน      
   พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ - - - ๑ 
   พนักงานจ้างทั่วไป - - - - - 
   ลูกจ้างประจ า - - - - - 
   ธุรการ/การเงิน - ๔ - - ๔ 
   นักการ/ภารโรง ๓ - - - ๓ 
   พนักงานขับรถ ๑ ๑ - - ๒ 
รวม ๕ ๕ - - ๑๐ 
รวมท้ังสิ้น ๕ ๕๙ ๘ - ๗๒ 
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4.17% 

81.94% 

13.89% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

สายงานการสอน 

สายงานสนับสนุนการสอน 

6.94% 

81.94% 

11.11% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
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  3.4.2 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย ๖ ๑๑.๕๔ ๑๒.๕๐ 
คณิตศาสตร์ ๖ ๑๑.๕๔ ๑๔.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๗ ๑๓.๔๖ ๑๕.๑๔ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๗ ๑๓.๔๖ ๑๔.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๗.๖๙ ๑๕.๕๐ 
ศิลปะ ๖ ๑๑.๕๔ ๑๕.๕๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๑๓.๔๖ ๑๓.๕๗ 
ภาษาตํางประเทศ ๗ ๑๓.๔๖ ๑๕.๒๙ 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ๒ ๓.๘๕ ๒๑.๐๐ 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๔.๖๙ 
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4. ข้อมูลผู้เรียน (ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
4.1 จ านวนผู๎เรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 256๑ ทั้งสิ้น ๙๔๕ คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 5 8๓ 9๔ 177 ๓๖ 

ม.2 5 9๑ 10๔ 19๕ ๓๙ 

ม.3 5 7๓ 9๓ 16๖ ๓๔ 

ม.4 3 21 ๕๐ ๗๑ ๒๔ 

ม.5 3 23 5๖ 7๙ ๒๗ 

ม.6 2 11 5๕ 6๖ ๓๓ 

รวม 23 30๒ 4๕๒ 7๕๔ ๓๓ 

สาขางานยานยนต์ 1 1 ๔๑ - ๔๑ ๔๑ 

สาขางานยานยนต์ 2 1 2๘ - 2๘ ๒๘ 

สาขางานยานยนต์ 3 1 32 - 32 ๓๒ 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 13 3๙ ๕๒ ๒๖ 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 7 14 21 ๒๑ 

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 1 ๙ ๘ 1๗ ๑๗ 

รวม 7 1๓๐ ๖๑ 1๙๑ ๒๘ 

รวมทั้งสิ้น ๓๐ ๔๓๒ ๕๑๓ ๙๔๕ ๓๒ 

 
จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย  ๒๑  คน หญิง  ๕  คน  รวม จ านวน  ๒๖  คน 
อัตราสํวนผู๎เรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา = ๑๔.๔๙ : ๑       เป็นไปตามเกณฑ์  ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราสํวนผู๎เรียน : ครูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
      = ๒๓.๗๐ : ๑        เป็นไปตามเกณฑ์  ไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 

4.2 จ านวนผู๎เรียน เปรียบเทยีบ 3 ปีการศึกษาย๎อนหลัง (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ –  ๒๕๖๑) 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้เรียน 

รวม 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2559 588 259 841 
2560 572 239 811 
2561 53๘ ๒๑๖ 7๕๔ 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมํสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ปีการศึกษา  256๑  
ภาคเรียนที่ ๑  
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น นักเรียน 
ที่ได้ 3 ขึ้นไป จ านวน

นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
รวม 

ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. นักเรียน
ท่ีได้ ร. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 715 1๐ 86 76 120 120 120 90 91 715 66.๕๓ 0.98 2 301 42.22 
คณิตศาสตร์ 553 84 158 95 100 52 36 15 12 552 5๕.๐๕ 0.97 0 63 11.41 
วิทยาศาสตร์ 91๕ 4๗ 96 80 114 138 171 93 174 915 66.๘๓ 1.12 2 438 47.97 
สังคมศึกษา ฯ 1๖๙๔ 1๒๗ ๒๐๑ 1๘๗ ๒๕๑ 2๕๒ ๒๓๙ ๑๑๕ ๓๒๐ 1067 ๖๕.๗๖ 1.18 ๑ 674 39.83 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1152 1๔ 43 37 61 72 116 193 613 1152 7๔.๕๘ 0.91 ๑ 922 80.24 
ศิลปะ 1305 11๐ 50 58 68 106 250 280 378 1305 7๑.๗๒ 1.19 5 908 69.85 
การงานอาชพีฯ 810 ๑๔ 30 29 61 143 202 113 217 800 ๗๑.๗๐ 0.90 ๐ 532 65.76 
ภาษาตา่งประเทศ 57๗ 4๒ 148 98 85 83 58 30 30 577 ๕๙.๔๔ 1.02 2 118 20.56 

รวม 7721 448 812 660 860 966 1192 929 1835 7702   13 3956  
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 5.80 10.52 8.55 11.14 12.51 15.44 12.03 23.77 99.75   0.17 51.24  

  
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี ( 3 ) ขึ้นไป 51.24 
ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า ( 1 )  ถึง คํอนข๎างดี ( 2.5) 42.71 
ไมํผํานการประเมิน ( 0,ร, มส) 6.05 

 

 
 

 

51% 43% 

6% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ผลการเรียนระดบัดี ( 3 ) ขึ้นไป 

ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า ( 1 )  ถึง 
คํอนข๎างดี ( 2.5) 

ไมํผํานการประเมนิ ( 0,ร,มส ) 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมํสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น ปีการศึกษา  256๑  
ภาคเรียนที่ 2 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น นักเรียน 
ที่ได้ 3 ขึ้นไป จ านวน

นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้
รวม 

ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. นักเรียนที่
ได้ ร. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 724 ๒๐ 113 82 131 103 130 75 53 1052 65.61 0.99 6 258 36.49 
คณิตศาสตร์ 554 ๖๓ 113 100 92 57 51 42 29 847 54.05 1.09 6 122 22.30 
วิทยาศาสตร์ 786 ๒๖ 75 69 109 116 141 127 116 1495 67.42 1.04 6 384 49.29 
สังคมศึกษา ฯ 1๖๘๑ ๘๔ ๑๘๒ ๑๔๗ ๒๙๐ ๒๙๒ ๒๕๑ ๒๐๒ ๑๔๕ 1423 64.78 1.04 ๘ 598 37.54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1129 ๒ 9 8 29 82 162 279 550 1432 77.29 0.62 0 991 88.40 
ศิลปะ 134๐ ๑๗ 101 67 128 130 150 179 557 1670 73.86 1.05 11 886 66.67 
การงานอาชพีฯ 589 26 19 33 40 54 91 102 224 937 73.12 1.08 ๐ 417 70.80 
ภาษาตา่งประเทศ 60๓ ๖๕ 93 80 98 81 71 47 62 1096 61.37 1.17 ๐ 180 30.15 

รวม 7406 303 705 586 917 915 1047 1053 1736 7262   37 3836  
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 4.09 9.52 7.91 12.38 12.35 14.14 14.22 23.44 98.06   0.50 51.80  

 
 

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี ( 3 ) ขึ้นไป 51.80 
ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า ( 1 )  ถึง คํอนข๎างดี ( 2.5) 42.17 
ไมํผํานการประเมิน ( 0,ร,มส ) 6.04 

 

 
 

 
 
 

52% 42% 

6% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ผลการเรียนระดบัดี ( 3 ) ขึ้นไป 

ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า ( 1 )  ถึง 
คํอนข๎างดี ( 2.5) 

ไมํผํานการประเมนิ ( 0,ร,มส ) 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๗ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมํสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา  256๑   
ภาคเรียนที่ ๑ 
  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน 
ที่ได้ 3 ขึ้นไป  จ านวน

นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
รวม 

ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. นักเรียนที่
ได้ ร. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 34๕ ๖ 28 37 72 50 60 36 48 337 67.01 0.97 0 144 42.73 
คณิตศาสตร์ 296 17 15 50 72 57 38 22 25 296 64.25 0.97 0 85 28.72 
วิทยาศาสตร์ 580 11 18 71 80 132 139 84 45 580 67.01 0.85 0 268 46.21 
สังคมศึกษา ฯ ๖๕๓ ๑๑ ๓๙ ๖๖ ๑๑๐ ๑๒๘ ๙๗ ๘๓ ๑๐๓ 637 67.93 0.95 14 283 44.43 
สุขศึกษาและพลศึกษา 280 2 0 2 11 18 33 61 153 280 82.46 0.66 0 247 88.21 
ศิลปะ ๒๗๓ ๒ 4 4 13 ๑0 2๓ ๓๘ ๑๗8 272 80.55 0.75 1 239 87.87 
การงานอาชพีฯ 128 ๐ 2 1 10 4 15 22 73 127 77.45 0.72 1 110 86.61 
ภาษาตา่งประเทศ 520 36 65 57 76 84 90 44 68 520 61.88 1.12 0 202 38.85 

รวม 3075 85 171 288 444 483 495 390 693 3049   16 1578  
ร้อยละ 100 2.76 5.56 9.37 14.44 15.71 16.10 12.68 22.54 99.15   0.52 51.32  

 
  

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 51.32 
ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า (1)  ถึง คํอนข๎างดี (2.5) 45.07 
ไมํผํานการประเมิน (0,ร,มส) 3.61 

 
 

 
 
 
 

51% 45% 

4% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ผลการเรียนระดบัดี ( 3 ) ขึ้นไป 

ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า ( 1 )  ถึง 
คํอนข๎างดี ( 2.5) 

ไมํผํานการประเมนิ ( 0,ร,มส ) 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๘ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมํสาระการเรียนรู๎ทุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา  256๑   
ภาคเรียนที่ ๒  
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
รายวิชา 

ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน 
ที่ได้ 3 ขึ้นไป   

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
รวม 

ผลการ
เรียน
เฉลี่ย 

S.D. นักเรียนท่ี
ได้ ร. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 329 ๐ 12 24 46 70 80 57 36 329 69.27 0.78 0 173 53.23 
คณิตศาสตร์ 2๘๗ 2๕ 29 77 58 27 17 20 21 277 60.52 1.05 0 58 21.17 
วิทยาศาสตร์ 462 2 10 34 ๘3 115 101 51 66 442 67.92 0.79 0 218 47.19 
สังคมศึกษา ฯ ๕๓๘ ๒ ๒๓ ๔๗ ๑๑๔ ๑๒๐ ๑๐๘ ๘๓ ๓๘ 335 66.85 0.79 3 229 42.80 
สุขศึกษาและพลศึกษา 459 ๐ 0 0 15 23 67 35 311 459 84.53 0.55 0 413 91.57 
 ศิลปะ 3๓๐ ๐ 1 8 12 22 44 63 178 330 77.89 0.66 0 285 86.89 
การงานอาชพีฯ 204 ๑ 1 3 2 4 16 27 149 204 74.41 0.58 1 192 94.58 
ภาษาต่างประเทศ 4๘๗ 7 64 56 75 69 85 44 78 488 64.35 1.03 1 207 43.31 

รวม 3096 37 140 249 405 450 518 380 877 3056   5 1775  
ร้อยละ 100 1.20 4.52 8.04 13.08 14.53 16.73 12.27 28.33 98.71   ๐.๑๗ 57.33  

 
  

ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป 57.33 
ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า (1)  ถึง คํอนข๎างดี (2.5) 40.18 
ไมํผํานการประเมิน (0,ร,มส) 2.49 

 

 
 

 
 
 

57% 

40% 

3% 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ผลการเรียนระดบัดี ( 3 ) ขึ้นไป 

ผํานเกณฑ์ขั้นต่ า ( 1 )  ถึง 
คํอนข๎างดี ( 2.5) 

ไมํผํานการประเมนิ ( 0,ร,มส ) 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๙ 
 

๖.ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
๖.๑ ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปกีารศึกษา 256๑ 

 ๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 52.33 26.24 33.19 25.28 

ระดับจังหวัด 55.93 29.67 36.58 28.59 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 50.13 26.36 33.48 26.82 

ระดับประเทศ 54.42 30.04 36.10 29.45 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๐ 
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ภาษาอังกฤษ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๐ - 256๑ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 

๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๐ – 256๑ 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

25๖๐ 
ปีการศึกษา 

256๑ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 42.40 52.33 9.93 

คณิตศาสตร์ 19.61 26.24 6.63 

วิทยาศาสตร์ 29.73 33.19 3.46 

ภาษาอังกฤษ 27.08 25.28 -1.80 

 

 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๑ 
 

๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 256๑ 
๖.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาองักฤษ 

ระดับโรงเรียน 44.03 23.20 27.28 33.30 23.91 

ระดับจังหวัด 47.78 29.71 30.15 34.94 29.51 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 40.93 23.08 27.24 32.57 24.98 

ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 31.41 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๒ 
 

๖.๒.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๐ – 256๑ 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 44.26 44.03 -0.23 

คณิตศาสตร์ 18.31 23.20 4.89 

วิทยาศาสตร์ 25.41 27.28 1.87 

สังคมศึกษา 31.59 33.30 1.71 

ภาษาอังกฤษ 22.15 23.91 1.76 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 
ระหว่างปีการศึกษา 25๖๐ - 256๑ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๓ 
 

๖.๓ ข้อมูลผู้เรียนด้านอื่นๆ  

 ที ่ รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนผู๎เรียนมีน้ าหนัก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้ง
รู๎จักดูแลตนเองให๎มีความปลอดภัย 

๘๒๖ ๘๗.๔๑ 

๒. จ านวนผู๎เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เชํน สุรา 
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

914 9๖.๗๒ 

๓. จ านวนผู๎เรียนที่มีความบกพรํองทางรํางกาย/เรียนรํวม 11 1.1๖ 
๔. จ านวนผู๎เรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๑๙ ๑2.5๙ 
๕. จ านวนผู๎เรียนที่มีปัญญาเลิศ ๑๖๙ ๑๗.๘๘ 
๖. จ านวนผู๎เรียนที่ต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนผู๎เรียนที่ออกกลางคัน  ๕๕ ๕.๘๒ 
๘. จ านวนผู๎เรียนที่มีเวลาเรียนไมํถึงร๎อยละ ๘๐ ๒๑ ๒.๒๒ 
๙. จ านวนผู๎เรียนที่เรียนซ้ าชั้น ๓ ๐.๓๒ 

๑๐. จ านวนผู๎เรียนที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต๎น 154 ๙๒.๗๗ 
                                       มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕9 ๙๖.๗๒ 

๗. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จ านวน 
1. อาคารเรียน ๕  หลัง 
2. อาคารประกอบ ๖  หลัง 
3. ห๎องน้ า/ห๎องส๎วม 1  หลัง 
4. สนามกีฬา 1  สนาม 
๕. โรงรถ ๑ หลัง 

 
๘. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๘.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท  มีประชากรประมาณ ๓๗,๖๐๒ คน 
บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ บริษัทโตโยต๎า สาขาดอนสัก , ที่วําการอ าเภอดอนสัก , สถานีต ารวจภูธร
ดอนสัก และส านักงานเทศบาลเมืองดอนสัก อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ประมง และค๎าขาย สํวนใหญํ
นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง,ประเพณีแหํ
ผ๎าหํมพระธาตุและปิดทองหลวงพํอจ๎อย(วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์),ประเพณีสารทเดือนสิบ  

 ๘.2  ผู๎ปกครองสํวนใหญํ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ประมง ค๎าขาย ท าสวนยางพารา  สํวนใหญํนับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได๎โดยเฉลี่ยตํอครอบครัว ตํอปี 90,000 – 100,000 บาท 
 ๘.3  โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาส 
  สถานศึกษาอยูํใกล๎แหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ เชํน พิพิธภัณฑ์ปลาหิน วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เกาะแรต 
ฯลฯ ได๎รับการสนับสนุนและการดูแลเอาใจใสํในการจัดการศึกษาจากผู๎ปกครอง ชุมชน และหนํวยงานของภาครัฐ
และเอกชน  



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๔ 
 

 ข๎อจ ากัด 
       สภาพปัญหาครอบครัวและสังคมมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น สภาพครอบครัวมีการหย่าร้าง  ส่งผล
กระทบต่อผู้เรียน ในชุมชนมีบ่อนการพนัน  และแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและยังมีการจ าหน่ายสุรา บุหรี่ ให้ผู้เรียน
เนื่องจากสังคมเป็นกึ่งเมืองก่ึงชนบท มีข๎อจ ากัดอยูํบ๎างในความแตกตํางทั้งด๎านการศึกษา ฐานะ ความคิด ความเชื่อ 
คํานิยม  
 
๙.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) จัดสอนตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยโรงเรียนได๎จัดสัดสํวนสาระการ
เรียนรู๎และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๕ 
 

 ๙.๑ โครงสร้างเวลาเรียนโครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 
รวม

ชั่วโมง 
หน่วยกิต 

รายวิชา 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 60 60 60 60 60 60 360 9.0 

คณิตศาสตร ์ 60 60 60 60 60 60 360 9.0 

วิทยาศาสตร ์ 60 60 60 60 60 60 360 9.0 

เทคโนโลย ี  40 40   40 120 3.0 

สังคมศึกษา 60 60 60 60 60 60 360 9.0 

ประวัติศาสตร ์ 20 20 20 20 20 20 120 3.0 

สุขศึกษา 20 20 20 20 20 20 120 3.0 

พลศึกษา 20 20 20 20 20 20 120 3.0 

ศิลปะ 1 20 20 20 20 20 20 120 3.0 

ศิลปะ 2 20 20 20 20 20 20 120 3.0 

การงานอาชีพ 40   40 40  120 3.0 

ภาษาตํางประเทศ 60 60 60 60 60 60 360 9.0 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 440 440 440 440 440 440 2640 66.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

คอมพิวเตอร ์1 40      40 1.0 

หน๎าท่ีพลเมือง 20 20 20 20 20 20 120 3.0 

การปกครองสํวนท๎องถิ่น   40    40 1.0 

เพิ่มเตมิเลือก 80 80 80 80 120 80 520 13.0 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม 140 100 140 100 140 100 720 18.0 

พัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 360  

รวมแต่ละภาคเรียน 640 600 640 600 640 600 3720  

จ านวน ชั่วโมง/สัปดาห ์ 32 30 32 30 32 30   

รวม 3 ปี  3720 84.0 

 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๖ 
 

 ๙.๒ โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 
 

ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ชั่วโมง 
หน่วยกิต 

รายวิชา 
ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 40 40 40 40 40 40 240 6.0 

คณิตศาสตร ์ 40 40 40 40 40  200 5.0 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 40     80 2.0 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   40 40   80 2.0 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 2   40 40   80 2.0 

วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ     20 20 40 1.0 

เทคโนโลย ี 40   40 40  120 3.0 

สังคมศึกษา 40 40 40 40 40 40 240 6.0 

ประวัติศาสตร ์ 20 20  20  20 80 2.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20  20 20 20 100 2.5 

ศิลปะ 20 20  20 20 20 100 2.5 

การงานอาชีพ   20   20 40 1.0 

ภาษาตํางประเทศ 40 40 40 40 40 40 240 6.0 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกติพืน้ฐาน 300 260 260 340 260 220 1640 41.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ภาษาไทย 40 40 40 40 40 40 240 6.0 

คณิตศาสตร ์      40 40 1.0 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  40 40  40  120 3.0 

สังคมศึกษา 40 40 40 40 40 40 240 6.0 

หน๎าท่ีพลเมือง  20 20  20 20 80 2.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

100 100 100 100 100 100 600 15.0 
ศิลปะ 

การงานอาชีพ 

หรือในกลุํมสาระอื่น ๆ 

ภาษาตํางประเทศ 80 80 80 80 80 80 480 12.0 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกติเพิ่มเติม 260 320 320 260 320 320 1800 45.0 

พัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 360  

รวมแต่ละภาคเรียน 620 640 640 660 640 600 3800  

จ านวน ชั่วโมง/สัปดาห ์ 31 32 32 33 32 30   

รวม 3 ปี 3800 86.0 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๗ 
 

 ๙.๓ โครงสร้างเวลาเรียนระดับช้ันชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
 

ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 

รวมชั่วโมง หน่วยกิต 
รายวิชา 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 40 40 40 40 40 40 240 6.0 

คณิตศาสตร ์ 40 40 40 40 40  200 5.0 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 40     80 2.0 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   40 40   80 2.0 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 2   40 40   80 2.0 

วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ     20 20 40 1.0 

เทคโนโลย ี 40   40 40  120 3.0 

สังคมศึกษา 40 40 40 40 40 40 240 6.0 

ประวัติศาสตร ์ 20 20  20  20 80 2.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20  20 20 20 100 2.5 

ศิลปะ 20 20  20 20 20 100 2.5 

การงานอาชีพ   20   20 40 1.0 

ภาษาตํางประเทศ 40 40 40 40 40 40 240 6.0 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกติพืน้ฐาน 300 260 260 340 260 220 1640 41.0 

รายวิชาเพ่ิมเติม 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 60 60 60 60 80 60 380 9.5 

ฟิสิกส ์ 60 60 60 60 60 60 360 9.0 

เคม ี 60 60 60 60 40 40 320 8.0 

ชีววิทยา 40 40 60 60 60 40 300 7.5 

โลก ดาราศาตร ์และอวกาศ  20 20   20 60 1.5 

สังคมศึกษา 40      40 1.0 

หน๎าท่ีพลเมือง  20 20  20 20 80 2.0 

สุขศึกษาและพลศึกษา  20 20   20 60 1.5 

ภาษาตํางประเทศ 40 40 40 40 40 40 240 6.0 
รวมเวลาเรียน/หน่วยกติเพิ่มเติม 300 320 340 280 300 300 1840 46.0 

พัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 360  

รวมแต่ละภาคเรียน 660 640 660 680 620 580 3480  

จ านวน ชั่วโมง/สัปดาห ์ 33 32 33 34 31 29   

รวม 3 ปี  3840 87.0 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๘ 
 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑๐.๑ ห๎องสมุดมี พ้ืนที่ขนาด ๓๓๖ ตารางเมตร หนังสือในห๎องสมุดมีจ านวน ๑๘,๖๔๗ เลํม                

มีหนังสอืพิมพ์ให๎บริการจ านวน ๕ ฉบับ/วัน มีวารสารให๎บริการ ๑๖ ฉบับ/เดือน การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน 
ใช๎ระบบดิวอ้ี มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎บริการสืบค๎นวารสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศในห๎องสมุด จ านวน ๘ เครื่อง มี
จ านวนผู๎เรียนที่ใช๎ห๎องสมุดเฉลี่ย ๔๒๐ คน ตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ ๔๔.๔๔ ของผู๎เรียนทั้งหมด  
 ๑๐.๒ ห๎องปฏิบัติการทั้งหมด 1๘ ห๎อง จ าแนกเป็น  
   1) ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  6  ห๎อง 
   2) ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จ านวน  ๔  ห๎อง 
   3) ห๎องปฏิบัติการทางภาษา            จ านวน  1  ห๎อง 
   4) ห๎องดนตรีไทย     จ านวน  1  ห๎อง 
   5) ห๎องดนตรีสากล     จ านวน  1  ห๎อง 
   6) ห๎องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน    จ านวน  1  ห๎อง  
   7) ห๎องแนะแนว      จ านวน  1  ห๎อง 
   8) ห๎องศิลปะ      จ านวน  2  ห๎อง 
   9) ห๎องคหกรรม      จ านวน 1  ห๎อง 

 ๑๐.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน  ๑๕๗  เครื่อง จ าแนกเป็น 
   1)  ใช๎เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน ๑๓๐ เครื่อง 
   2)  ใช๎เพื่อให๎บริการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต   จ านวน ๑๕ เครื่อง 
       โดยมีจ านวนผู๎เรียนที่ใช๎บริการสืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ต เฉลี่ย ๑๑๕ คน ตํอวัน  คิดเป็นร๎อย
ละ ๑๒.๑๗ ของผู๎เรียนทั้งหมด 
   3)  ใช๎เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน)  จ านวน ๑๒ เครื่อง 

 ๑๐.๔ แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
9. 

10. 
11. 
12. 

ห้องสมุด 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องวิทยาศาสตร์ 
ห้องดนตรีไทย  
ห้องนาฏศิลป์ 
ห้องดนตรีสากล 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (soundlab) 
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
ห้องแนะแนว 

ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 
ตลอดทั้งปี 

 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๒๙ 
 

 ๑๐.๕ แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
๑๒. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
วัดธารทอง 
วัดนาตาดี 
วัดคอกช๎าง 
วัดท๎องอําว 
วัดวิสุทธิชลาราม 
วัดคีรีวง 
วัดนางก า 
วัดดอนเสาธง 
วัดสวนป่าสุวิทย์ฯ 
วัดสิงขร 
ส านักสงฆ์เขากลอย 
วัดพระบรมธาตุไชยา 
วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร 
สวนโมกขพลาราม 
หาดนางก า 
พิพิธภัณฑ์ปลาหิน 
เขื่อนรัชชประภา 
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ อ าเภอไชยา 
หมูํบ๎านพุมเรียง 
หมู่บ้านคีรีวง 
ชุมชนบ๎านเกาะแรต 
ถ้ าขมิ้น อุทยานแหํงชาติใต๎รํมเย็น 
สวนสยาม  
ป่าในเมืองบ๎านห๎วยทรัพย์ 

๖ 
๑ 
๑ 
๒ 
2 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๐ 
 

  ๑๐.๖ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎าน ผู๎ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู 
ผู๎เรียน  

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

1. 
2. 
3. 
๔. 
5. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 

 
๒๘. 
๒๙. 
๓๐. 
๓๑. 
๓๒. 
๓๓. 
๓๔. 

นางกิ้มซ้วน รอดแก้ว 
นางสาวทิพย์อาภรณ์ สมสุข 
นางจ าเนียร อยูํทุม 
นายธงชัย  คงกุล 
นางศรีสุดา  ทรงประเสริฐ 

นางวาทิณี  รณรงค์ 
นายไสว  หุตางกูร 
นางเปลียว  สายชํวย 
นางเยาว์  สุขส าราญ 
นางสุวรรณดี  บุญมี 
นางจินตนา  คุละเอียด 
นางรุํงทิพย์  ภูหมื่น 
นางสาววิมลมาลย์  มีเดช 
นางวิไลวรรณ  แก๎วเพชร 
นางบรรดิษฐ  นุชแป้น 
นางสาคร  ชูหนัด 
นางกลาง  ชัยสงคราม 
นางจ าเนียร  รักสนิท 
นางเซียน  วิชัยดิษฐ์ 
นางเรณุกา  รามอินทร์ 
นางพิลดา  รัตนะ 
นางสาวจิราพร  ชามุสิก 
นางสาวศรีแพร   เพชรนวล 
นางผํอง  รักขาว 
นางยุพิน  บัวทอง 
นางวัชราภรณ์  เพชรรัตน์ 
นางอมร  นาคแป้น 
 
นายอาทร  ย๎อยญาติ 
นางกัณทิมา  แสงสุวรรณ 
นางหัสดี  โคตะมะ 
นางจรรญา  วิชัยดิษฐ 
นางปรีดา  โฉมพงศ์ 
นางเนาวรัตน์  นุชคนึง 
นางเพชรนภา  เรืองเอียด 

การท าขนมพอง - ลา 
การท าขนมเทียน 
การท าขนมใบกะพ๎อ 
ดนตรีไทย 
ขนมต๎มใบกะพ๎อ 
ขนมเทียน 
การท าลูกประคบ 
ขนมพิมพ์ 
ขนมข๎าวต๎มมัด 
ขนมไขํปลา 
ขนมเทียน 
ขนมเทียน 
ขนมเทียน 
ขนมข๎าวพอง 
ขนมดีซัม 
ขนมต๎มใบกะพ๎อ 
ขนมจู๎จุํน 
ขนมไขํปลา 
การสานเตียวหม๎อ 
ขนมฝักบัว 
การสานที่หํอขนุน 
ขนมดีซัม 
ขนมนมสาว 
ขนมข๎าวต๎มมัด 
ขนมใส๎เค็ม 
ขนมไขํปลา 
การสานกระเป๋าจากเส๎น 
พลาสติก 
การท าวําว 
ขนมดอกจอก 
ขนมมด 
ขนมต๎มใบกะพ๎อ 
ข๎าวหลาม 
ขนมเทียน 
ขนมใบบัว 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๑ 
 

๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 1๑.1 ผลงานดีเดํน 

   1๑.1.๑ ผลงานดีเดํนของผู๎เรียน 
   ระดับประเทศ 

๑. ได๎รับรางวัลเหรียญทอง การแขํงขันทักษะทางวิชาการ “งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของผู๎เรียน” ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ โรงเรียนใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต๎ จังหวัดตรัง ระหวํางวันที่ 8-10 มกราคม 2562 
 

ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 การแขํงขันประดิษฐ์กระทง

ดอกไม๎ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้น ม.1-3 

88.10 ทอง 6 ด.ญ. ปนัดดา  หนูคง 
ด.ญ. สุภาวิณ ี นาคจันทร์ 
ด.ญ. เสาวนีย์  ฤทธี 
ด.ญ. ปาริชาติ  มีสิทธิ์ 
ด.ญ. พิมพิศา  ข าแก๎ว 
ด.ญ. อัญชลี  กรดแก๎ว 

น.ส.สายฝน  บุราคร 
นายยศธน  ยาวุฒิ 

 

๒. ได๎รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพความประทับใจแมํของแผํนดิน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กรุงเทพมหานคร  
 

ที ่ รายการแข่งขัน ได้รับรางวัล ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 การประกวดวาดภาพความ

ประทับใจแมํของแผํนดิน 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระดับ
มัธยมศึกษา 

ชมเชย นายกํอตะวัน  มะลิทิพย์ วําที่ร๎อยตรีหรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 

   
ระดับภาค 

  1. ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมจัดการศึกษา
ท๎องถิ่น “สมิหลาวิชาการ” ระดับภาคใต๎ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 จัดโดยเทศบาลนครสงขลา ระหวํางวันที่ 
20-22 มิถุนายน 2561  
    
ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 การอํานบทร๎อยกรอง 

ระดับชั้น ม.1-3 
83.67 ทอง 1 ด.ญ. พิมพิศา  ข าแก๎ว 

 
นายอาณัฐ  เพชรแก๎ว 

2 โครงงานสุขศึกษาและ    
พลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 

82 ทอง 9 น.ส.จิรัชญา  สาระรัตน์ 
นายธีรศักดิ์  เฉิดละออ 
น.ส.อรณุรัตน์  นันทโรจนาพร 

นายขจร  ขาวเผือก 

3 วาดภาพระบายสี ระดับชั้น 
ม.4-6 

93 ทอง 4 นายนพคุณ  เพชรรัตน์ 
นายเฉลิมวงษ์  วิชัยดิษฐ์ 

วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์ 
      มะลิทิพย ์
นายกิตติพร   
     หนูจันทร์แก๎ว 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๒ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
4 การแขํงขันประดิษฐ์จาก

ใบตอง ระดับชั้น ม.1-3 
86.33 ทอง 1 ด.ญ. เสาวนีย์  ฤทธี 

ด.ญ. ปิยมาศ  สระทองพูล 
ด.ช. ภูวนาท  มีสิทธิ์ 

น.ส.สายฝน  บุราคร 
นายยศธน  ยาวุฒิ 

5 นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ 80 ทอง 3 ด.ญ. จุฑารัตน์  วิชัยดิษฐ 
ด.ญ. ทิพย์ยดา  เขียวอํอน 
ด.ญ. ธัญวัย์  มีเดช 
ด.ญ. ธีรตา  แซํผัวะ 
ด.ญ. นภัสสร  นิยะกิจ 
ด.ญ. นฤมล  นิยะกิจ 
ด.ญ. ปริมชนก  นราพงศ์ 
ด.ญ. พลอยไพลิน ทรงประเสริฐ 

ด.ญ. มิรันตี  บุญจริง 
ด.ญ. สากีนะ  พยัควัลย์ 
ด.ญ. เกวลิน  ตือติ่ง 
ด.ญ. เกศกนก  สุบรรณ 

นายวีรพงศ์  หนูชัยแก๎ว 

 

  2. ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมจัดการศึกษา
ท๎องถิ่น “สมิหลาวิชาการ” ระดับภาคใต๎ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 จัดโดยเทศบาลนครสงขลา ระหวํางวันที่ 
20-22 มิถุนายน 2561  
   
ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 คัดลายมือภาษาไทย 

ระดับชั้น ม.4-6 
78 เงิน 4 น.ส. กันยาณี ไกรเกตุ น.ส.อัมพิกา  บุญยเกียรต ิ

2 กลําวสุนทรพจน์ภาษาไทย
ระดับชั้น ม.1-3 

77 เงิน 10 ด.ช.ณัชชา  บุตรสาระค า 
 

น.ส.สารภ ี สอนปลอด 
 

3 กลําวสุนทรพจน์ภาษาไทย
ระดับชั้น ม.4-6 

75 เงิน 7 น.ส.สธุิตา  แก๎วกาญจน์ นางอุษา  ทองแก๎ว 
 

4 โครงงานภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1-3 

75.67 เงิน 15 ด.ช.แสนศักดิ์  ศักดิ์ศรี 
ด.ญ. รวิปรียา  กลับทับลัง 
ด.ญ. กชกร  ทองสุข 

น.ส.นูนยีฮะห์  สะแลแม 
น.ส.พัชรา  ศรีอินทร์ 
 

5 โครงงานภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.4-6 

73 
 

เงิน 1 น.ส.ธีรรัตน ์ บุญมี 
น.ส.ภัทรพรรณ  บุฟยมี 
น.ส.สาธิตา  เกิดวัน 

นางอุษา  ทองแก๎ว 
นายอาณัฐ  เพชรแก๎ว 

6 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 

73 เงิน 11 น.ส.จุฑามาศ  ควงปาริชาต 
นายธิติ  ชูเชิด 
น.ส.เพ็ญนภา  ศรีพรหม 

น.ส.วันดี  คงทอง 
น.ส.ลัดดา  ชัชวาลย์ 

  

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๓ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
7 การแขํงขันอัจฉริยภาพ

ทางสังคมศึกษา ระดับชั้น 
ม.4-6 

71 เงิน 4 น.ส.วราพร  พูลสวัสดิ์ 
นายรัชพล  มีสิทธิ์ 

นางเรวดี  ฮวดเลี้ยง 
นายสมบัติ  นาคแป้น 

8 โครงงานสังคมศึกษา 
ระดับชั้น ม.1-3 

72 เงิน 13 ด.ญ.ตรีทิพย์  นาคพัฒน์ 
ด.ญ.อารีรัตน์  กันเที่ยง 
ด.ญ.ธัญชนก  นิลสวุรรณ 

นางศิริพร  เกิดจันทร์ 
น.ส.เกศรานันท์  บุระชัด 
 

9 การแขํงขันอัจฉริยภาพ
ทางสุขศึกษา ระดับชั้น   
ม.4-6 

70 
 

เงิน 7 
 

น.ส.อเนศดา  เกิดมีบุญ 
นายธนายง  ขาวพิมล 

นายขจร  ขาวเผือก 

10 โครงงานสุขศึกษาและ    
พลศึกษา ระดับชั้น        
ม.1-3 

74.30 เงิน 13 ด.ญ.จีรนันท์  ศรีแก๎ว 
ด.ญ.จีรนันท์  สุทธิแก๎ว 
ด.ญ.พิมพกานต์  โสมเพ็ชร 

นายขจร  ขาวเผือก 

11 การแขํงขันประดิษฐ์จาก
ใบตอง ระดับชั้น ม.4-6 

74.33 เงิน 5 น.ส.กนกวรรณ  ดํานคณุธรรม 
น.ส.จุฑามาศ  นาคพัฒน์ 
น.ส.นฤมล  ถินสันเทียะ 

น.ส.สายฝน  บุราคร 
นายยศธน  ยาวุฒิ 

12 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 

78.67 เงิน 5 น.ส.ณัฐณิชา  บัวจันทร ์
 

น.ส.เบญจมาศ  เรืองนุํน 
 

13 กลําวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น  
ม.4-6 

70.33 เงิน 12 นายอภิวัฒน์  คนไว 
 

น.ส.ลภัสสิริญ  วงษ์พิพนัธ ์
 

  
3. ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดงในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมจัด

การศึกษาท๎องถิ่น “สมิหลาวิชาการ” ระดับภาคใต๎ ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 จัดโดยเทศบาลนครสงขลา 
ระหวํางวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561  

 
ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 การเขียนเรียงความ 

ระดับชั้น ม.4-6 
66 ทองแดง 6 น.ส. สุทธิกานต์  พวงเดช น.ส.สธุัญญา  ศัลศาลา 

2 โครงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-3 

67 ทองแดง 10 ด.ญ.วนาภรณ์  เชาวพงศ์ 
ด.ญ.ศศิมา  ชํวยสังข์ 
ด.ญ.สุตาภัทร  สีโทน 

นางสุนิตา  ชํวยสงค์ 
น.ส.จิราพร  อักษรทิพย์ 
 

3 โครงงานสังคมศึกษา 
ระดับชั้น ม.4-6 

64 ทองแดง 12 น.ส.นพมาศ  ทองกลาง 
น.ส.นวนันท์  นชุคะนึง 
น.ส.อรพินท์  นาคปลอด 

นายสมบัติ  นาคแป้น 
นายธีระพงศ์  ด าศัย 

  

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๔ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
4 วาดภาพระบายสี 

ระดับชั้น ม.1-3 
66 ทองแดง 11 ด.ช.ภูรภิัทร  ทองขาว 

ด.ช.ภวูิศ  สุขชาตร ี
วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร           
หนูจันทร์แก๎ว 

5 โครงงานการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี    
ระดับชั้น ม.4-6 

66.66 ทองแดง 9 นายอนุสรณ์  ยานัน 
น.ส.อาฑิตยา  จันทะโร 
นายเฉลิมพล  ชํวยรอด 

น.ส.เบญจมาศ  เรืองนุํน 
 

6 กลําวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น  
ม.1-3 

61 ทองแดง 22 ด.ญ.ฐิติมา  โสดา 
 

น.ส.ลภัสสิรญิ  วงษ์พิพันธ์ 

 

7 โครงงานภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น ม.4-6 

65.33 ทองแดง 10 น.ส.ศศิมา  ศรีชู 
น.ส.พิราอร  วิชัยดิษฐ์ 
น.ส.ศิรดา  เมืองเกิด 

น.ส.สวุรรณี  แก๎วสล า 
น.ส.จิราวรรณ สิขิวัฒน์ 
 

 

ระดับจังหวัด 
๑. ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการแขํงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม       

ผู๎เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖8 ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหวํางวันที่ 10 - 12 ตลุาคม 2561 
    
ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 การแขํงขันพินิจวรรณคดี 

ระดับชั้น ม.1-3 
84 ทอง 3 ด.ญ. รวิปรียา  กลับทับลัง 

 
น.ส.สารภี  สอนปลอด 

2 การแขํงขันเรียงร๎อยถํอย
ความ ระดับชั้น ม.4-6 

81 ทอง 3 น.ส.สุทธิกานต์  พวงเดช 
 

นางอุษา  ทองแก๎ว 

3 วาดภาพระบายสี ระดับชั้น 
ม.4-6 

95 ทอง 3 นายนพคุณ  เพชรรัตน์ 
 

วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร        
หนูจันทร์แกว๎ 

4 การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น 
ระดับชั้น ม.4-6 

86.33 ทอง 1 นายเฉลิมวงษ์  วิชัยดิษฐ์ วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร        
หนูจันทร์แก๎ว 

 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๕ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
5 การแขํงขันประดิษฐ์กระทง

ดอกไม๎ธูปเทียนแพ 
ระดับชั้น ม.1-3 

92.80 ทอง 1 ด.ญ. ปนัดดา  หนูคง 
ด.ญ. สุภาวิณ ี นาคจันทร์ 
ด.ญ. เสาวนีย์  ฤทธี 
ด.ญ. ปาริชาติ  มีสิทธิ์ 
ด.ญ. อัญชลี  กรดแก๎ว 

น.ส.สายฝน  บุราคร 
นายยศธน  ยาวุฒิ 

6 การแขํงขันเลํานิทาน 
(story telling) ระดับชั้น  
ม.4-6 

83.20 ทอง 7 น.ส.นฤมล  ถินสันเทียะ น.ส.ศิรประภา  ใจเพียร 

7 การประกวดยุวบรรณารักษ์
สํงเสริมการอําน ระดับชั้น 
ม.1-3 

80.80 ทอง 3 ด.ช.จีระลักษณ์  ปานแก๎ว 
ด.ช.ณัชชา  บุตรสาระค า 
ด.ญ.ปนัดดา  ตะบูนเพชร 

น.ส.สุทิศา  หํอเพ็ชร 

 
2.  ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ในการแขํงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมผู๎เรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖8 ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหวํางวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 
 
ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.4-6 
73 เงิน 4 น.ส.จุฑามาศ  ควงปาริชาต 

นายธิติ  ชูเชิด 
น.ส.เพ็ญนภา  ศรีพรหม 

น.ส.วันดี  คงทอง 
น.ส.ลัดดา  ชัชวาลย์ 

2 การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1-3 

78.80 เงิน 4 ด.ญ.จันทัสมา  นวมหอม 
ด.ช.วรวิช  บุญจันทร์ 

น.ส.ณัฐวดี  นวลไทย 
น.ส.เกศรานันท์  บุระชัด 

3 การแขํงขัน “ศิลป์
สร๎างสรรค”์ ระดับชั้น   
ม.1-3 

77 เงิน 6 ด.ช.พิชญุตม์  แซํวํอง วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร            
หนูจันทร์แก๎ว 

4 การแขํงขัน “ศิลป์
สร๎างสรรค”์ ระดับชั้น   
ม.4-6 

75 เงิน 7 นายกํอตะวัน  มะลิทิพย์ วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร            
หนูจันทร์แก๎ว 

5 วาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น ม.1-3 

77 
 

เงิน 3 ด.ช.ภวูิศ  สุขชาตรี วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร หนจูันทร์แก๎ว 

6 การแขํงขันวาดภาพ
ลายเส๎น ระดับชั้น ม.1-3 

77 เงิน 6 ด.ช.ภูรภิัทร  ทองขาว วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร หนจูันทร์แก๎ว 

  



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๖ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
7 นาฏศิลป์ไทยสร๎างสรรค์ 76.33 เงิน 3 ด.ญ. จุฑารัตน์  วิชัยดิษฐ 

ด.ญ. ทิพย์ยดา  เขียวอํอน 
ด.ญ. ธัญวัย์  มีเดช 
ด.ญ. ธีรตา  แซํผัวะ 
ด.ญ. นภัสสร  นิยะกิจ 
ด.ญ. นฤมล  นิยะกิจ 
ด.ญ. ปริมชนก  นราพงศ์ 
ด.ญ. พลอยไพลิน ทรงประเสริฐ 

ด.ญ. มิรันตี  บุญจริง 
ด.ญ. สากีนะ  พยัควัลย์ 
ด.ญ. เกวลิน  ตือติ่ง 
ด.ญ. เกศกนก  สุบรรณ 

นายวีรพงศ์  หนูชัยแก๎ว 

8 การแขํงขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.1-3 

76 เงิน 15 ด.ช.ชิษณุพงศ์  จ าเพียร 
ด.ช.อัษฎาวุฒิ  เขียวอํอน 

น.ส.เบญจมาศ  เรืองนุํน 
น.ส.สายฝน  บุราคร 

9 การแขํงขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช๎ด๎วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 

71.60 เงิน 8 นายอนุสรณ์  ยานัน 
นายเฉลิมพล  ชํวยรอด 

น.ส.เบญจมาศ  เรืองนุํน 
นายนพสถิตย์  เส๎งสุย 

10 การแขํงขันสร๎าง Motion 
Infographic ระดับชั้น  
ม.4-6 

71 
 

เงิน 5 น.ส.อาทิตยา  จันทะโร 
น.ส.ณัฐณิชา  บัวจันทร์ 

น.ส.เบญจมาศ  เรืองนุํน 
น.ส.ปาลิดา  เส๎งสุย 

11 การประกวดหนังสือเลํม
เล็ก ระดับชั้น  ม.4-6 

72 เงิน 13 นายมนตรี  ตันสกุล 
น.ส.ธิปธารินทร์  รอดแก๎ว 
น.ส.วราพร  พูลสวัสดิ์ 

นายอาณัฐ  เพชรแก๎ว 
น.ส.สุทิศา  หํอเพ็ชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๗ 
 

3.  ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในการแขํงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
ผู๎เรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๖8 ประจ าปีการศึกษา 2561  จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหวํางวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2561 

 
ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย 

ระดับชั้น ม.1-3 
66 ทองแดง 20 ด.ญ.กัญญ์วรา  จันทนุกลู น.ส.อัมพิกา  บุญยเกียรติ 

2 คัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.4-6 

68 ทองแดง 12 น.ส.กันยาณี  ไกรเกตุ น.ส.นูรยีฮะห์  สะแลแม 

3 โครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู๎
ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช๎ ระดับชั้น    
ม.4-6 

61 ทองแดง 5 น.ส.ศิรดา  เมืองเกิด 
น.ส.อาธิตินา  สํงประเสริฐ 
นายสุทธิพงษ์  ใจซื่อ 

นางจาริณีย์  ชูแก๎ว 
นายวุฒินันท์  สํงประเสริฐ 

4 การแขํงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-6 

60 ทองแดง 5 น.ส.ธัญลักษณ์  โสภณ 
น.ส.ภสัสร  ภูํก าเนิดมณี 
นายเกรียงไกร  ฤทธิ์เพชร 

น.ส.วันดี  คงทอง 
น.ส.จิดาภา  อินทร์แก๎ว 

5 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น 
ม.1-3 

61.67 ทองแดง 5 ด.ช.กิตติศักดิ์  คงหีต 
ด.ญ.ฐิดารัตน์  สาระทิพย์ 
ด.ญ.ปิยะภรณ์  มาะซิม 

น.ส.ธัญญาทิพย์ บินลําเต๏ะ 
น.ส.อรงค์นาฏ  คงกล๎า 

6 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.1-3 

65 ทองแดง 11 ด.ญ.จีรนันท์  ศรีแก๎ว 
ด.ญ.ณัฐฐา  ชุมแก๎ว 
ด.ญ.สุภาพร  ด ารัตนมณี 

น.ส.ธัญญาทิพย์ บินลําเต๏ะ 
น.ส.อรงค์นาฏ  คงกล๎า 

7 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.4-6 

60 ทองแดง 11 น.ส.กนกวรรณ  หนูชุม 
น.ส.สภุัทรา  สุขเกลี้ยง 
น.ส.อัญทิมา  แซํอุย 

นางพรศิริ  แซํวํอง 
น.ส.ลัดดา  ชัชวาลย์ 

8 การแขํงขันสร๎างภาพด๎วย
การปะติด ระดับชั้น     
ม.1-3 

66 ทองแดง 7 ด.ช.สุกฤษ  นวลมุสิก วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร หนจูันทร์แก๎ว 

9 การแขํงขันสร๎าง 
Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น     
ม.1-3 

63 ทองแดง 6 ด.ญ.บัณฑิตา  น๎อยนิล 
ด.ช.วรวิช  รักษาศรี 

น.ส.เบญจมาศ  เรืองนุํน 
นายนพสถิตย์  เส๎งสุย 

10 การประกวดหนังสือเลํม
เล็ก ระดับชั้น  ม.1-3 

62 ทองแดง 11 ด.ญ.ณัฏฐณิชา  โพธาภินันท์ 
ด.ญ.นพมาศ  ขวัญทอง 
ด.ย.อัยรดา  ทองศรีทอง 

น.ส.สุทิศา  หํอเพ็ชร 
น.ส.อัมพิกา  บุญยเกียรติ 

 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๘ 
 

4. ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ 
ธานี” ประจ าปี 256๑ จัดโดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเทศบาลเมืองทําข๎ามระหวํางวันที่   
24-26 พฤศจิกายน 2561  
    
ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 การประกวดเขียน

เรียงความ ระดับชั้น ม.4-6 

97 ทอง 1 ด.ญ.สุทธิกานต์ พวงเดช นางอุษา ทองแก๎ว 

2 เลํานิทาน ระดับชั้น ม.4-6 84.4 ทอง 7 น.ส.สาธิตา เกิดวัน นางอุษา ทองแก๎ว 
3 อํานบทร๎อยกรอง ระดับชั้น

ม.1-3 
93 ทอง 3 ด.ญ.พิมพิศา ข าแกว นายอาณัฐ เพชรแก๎ว 

4 อํานบทร๎อยกรอง ระดับชั้น
ม.4-6 

83 ทอง 5 นางสาวธนภรณ์ ยินดี นายอาณัฐ เพชรแก๎ว 

5 กลําวสุนทรพจน์ภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1-3 

88 ทอง 5 ด.ช.แสนศักดิ์ ศักดิ์ศรี น.ส.สารภี สอนปลอด 

6 กลําวสุนทรพจน์ภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.4-6 

80 ทอง 5 น.ส.สุธิตา แก๎วกาญจน์ นางอุษา ทองแก๎ว 

7 วาดภาพระบายสี ระดับชั้น
ม.1-3 

87 ทอง 6 ด.ญ.นิชานันท์  อยูํศรี 
ด.ช.พิชญุตม์  แซํวํอง 

วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร        
หนูจันทร์แก๎ว 

8 วาดภาพระบายสี ระดับชั้น
ม.4-6 

85 ทอง 6 นายเฉลิมวงศ์ วิชัยดิษฐ์ 
นายกํอตะวัน มะลิทิพย์ 

วําที่ ร.ต.หรินทร์รัตน์  
มะลิทิพย์ 
นายกิตติพร         
หนูจันทร์แก๎ว 

9 ร๎อยมาลัย ระดับชั้น ม.1-3  93.6 ทอง 1 ด.ญ.ยศวดี  สุขใจ 
ด.ญ.อัญชลี  กรดแก๎ว 
ด.ญ.เสาวนีย์  ฤทธ ี

น.ส.สายฝน  บุราคร
นายยศธน  ยาวุฒิ 

10 งานประดิษฐ์จากใบตอง 
ระดับชั้น ม.1-3 

93.33 ทอง 1 ด.ญ.ปาริชาติ  มีสิทธิ์ 
ด.ญ.พรทิพย์  สิทธิศาสตร์ 
ด.ญ.ปนัดดา  หนูคง 

น.ส.สายฝน  บุราคร
นายยศธน  ยาวุฒิ 

11 งานประดิษฐ์จากใบตอง  
ระดับชั้น ม.4-6 

92.66 ทอง 1 น.ส.กนกวรรณ ดํานคุณธรรม 
น.ส.จุฑามาศ นาคพัฒน์ 
น.ส.ธมลวรรณ  สุขไสย 

น.ส.สายฝน  บุราคร
นายยศธน  ยาวุฒิ 

12 การแขํงขันเลํานิทาน 
(story telling) ระดับชั้น  
ม.4-6 

80.33 ทอง 5 น.ส.นฤมล   ถินสันเทียะ น.ส.ลภัสสริญ วงษ์พิพันธ์ 

 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๓๙ 
 

5. ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ 
ธานี” ประจ าปี 256๑ จัดโดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเทศบาลเมืองทําข๎ามระหวํางวันที่   
24-26 พฤศจิกายน 2561  
 

ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 คัดลายมือภาษาไทย 

ระดับชั้น ม.1-3 
76 เงิน 16 ด.ญ.กัญญ์วรา จันทนุกุล น.ส.อัมพิกา บุญเกียรต ิ

2 แตํงบทร๎อยกรอง ม.4-6 72.33 เงิน 1 น.ส.พิมพ์พลอย แซผัวะ น.ส.พัชรา ศรีอินทร์ 
3 การประกวดโครงงาน

ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 
72.66 เงิน 2 นายศุภฤกษ์ เรืองศรี 

น.ส.ภัทรพรรณ บุญมี 
น.ส.ธีรารัตน์ บุญมี 

นางอุษา ทองแก๎ว 
นายอาณัฐ เพชรแก๎ว 

4 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น    ม.
4-6 

74 เงิน 9 นายธิติ ชูเชิด 
น.ส.เพ็ญนภา ศรีพรหม 
น.ส.จุฑามาศ  ควงปาริชาติ 

นางพรศิริ แซํวํอง 
น.ส.ลัดดา ชชัวาลย์ 

5 การประกวดโครงงานสังคม
ศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 

76.3 เงิน 5 ด.ญ.ตรีทิพ   นาคพัฒน์ 
ด.ญ.ธัญชนก นิลสุวรรณ 
ด.ญ.อารีรัตน์  กันเที่ยง 

น.ส.ทิพรัตน์ ธราพร 
น.ส.เกศรานันท์ บุระชัด 

6 ทักษะทางคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้น ม.4-6 

77 เงิน 4 น.ส.ณัฐณิชา  บัวจันทร์ นายนพสถิต  เส๎งสุย 
น.ส.เบญจมาศ เรืองนุํน 

7 กลําวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น    
ม.4-6 

79.33 เงิน 7 นายอภิวัฒน์   คนไว น.ส.ลภัสสริญ วงษ์พิพันธ์ 

 
6. ได๎รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ  “วชิรวิชาการ         

สุราษฎร์ธานี” ประจ าปี 256๑ จัดโดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเทศบาลเมืองทําข๎ามระหวําง
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2561  
  
ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
1 คัดลายมือภาษาไทย  

ระดับชั้น ม.4-6 
62 ทองแดง 21 น.ส.กันยาณี  ไกรเกตุ น.ส.นูรยีฮะห์ สะแลแม 

2 อัจฉริยภาพทางสังคม
ศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 

67 ทองแดง 1 นางสาววราพร พูลสวัสดิ์ 
นายรัชพล มีสิทธ์ิ 

นางเรวดี ฮวดเลีย้ง 
นายธีรรตัน์ โครตพันธ์ 

3 อัจฉริยภาพสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 

66 ทองแดง 2 น.ส.พบฝน เสวกจันทร์
น.ส.สิตานันท์  เพชรชูชํวย 

นายขจร ขาวเผือก 
นายวทัญญู ธารายศ 

4 ทักษะทางคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้น ม.1-3 

63 ทองแดง 12 ด.ญ.บณัฑิตา  น๎อยนลิ น.ส.สายฝน  บุราคร 
น.ส.เบญจมาศ เรืองนุํน 

 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๔๐ 
 

ที ่ รายการแข่งขัน คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
5 การประกวดโครงงาน

ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้น  
ม.1-3 

63 ทองแดง 5 ด.ช. วรวิช  รักษาศรี 
ด.ญ.ส๎ม งามวงศ์เดือน 
ด.ญ.นภสร  พรมภักดี 

น.ส.ตรีระวี  จินดา 
น.ส.จิราวรรณ  สิขิวัฒน์ 

6 การประกวดโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น   
ม.4-6 

62.66 ทองแดง 3 นายณัฐดนยั อังคณานนท์ 
น.ส.ศศิมา  ศรีชู 
น.ส.พิราอร  วิชัยดิษฐ์ 

นางเพียงพิศ  เล็กน๎อย 
น.ส.สุวรรณี  แก๎วสล า 

 
๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่ประสบผลส าเร็จจนได๎รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอยํางการ

ปฏิบัติ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับความส าเร็จ 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ กิจกรรม 5 ส. สูํชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
โครงการแขํงขันทักษะทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีบรรยากาศรํมรื่น มีสิ่งแวดล๎อมที่ดีทั้ง
บริ เ วณ พ้ืนที่  ห๎ อง เรี ยนและห๎ องปฏิบั ติ การมี       
การจัดเก็บ และสะอาดเป็นระเบียบ 
2. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีทักษะในการท างาน มีน้ าใจ
และรักความสะอาด รักสิ่งแวดล๎อม  สร๎างสุขนิสัย 
และ ความรับผิดชอบ 
1. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 ที่เข๎ารํวมโครงการสามารถ
ชนะการแขํงขันและสร๎างชื่อเสียงแกํโรงเรียน และ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. โรงเรียนได๎รับรางวัลในการแขํงขันทางวิชาการ
และความสามารถพิเศษ  มีการเผยแพรํผลงาน      
สูํสาธารณะชน ท าให๎โรงเรียนมีชื่อเสียง เป็นที่ชื่นชม
ของชุมชนและสังคม 
1. ร๎อยละ 80 ของผู๎ที่เข๎าศึกษาความรู๎จากศูนย์การ
เรียนรู๎โครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
กรณียกิจ มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย์  เทิดทูนและธ ารงไว๎ซึ่ ง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ผู๎เรียนและประชาชนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพล  
อดุลยเดช มีความรู๎และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎ในการด าเนินชีวิต มีความรักและ
เทิดทูนธ ารงไว๎ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๔๑ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ 
อธิบายตัวบ่งชี้ความส าเร็จหรือระดับความส าเร็จ 

๔ 
 
 
 
 
 

 
๕ 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 
 

โครงการสํงเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
โครงการน๎อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
สถานศึกษา 
 
โครงการศูนย์บริการยานยนต์และคอมพิวเตอร์
ให๎แกํชุมชน 
 
 
โครงการสํงเสริมผู๎ เรียนสูํความเป็นเลิศด๎าน
วิชาการ  
 
 
 
 
 
โครงการสํงเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
 
 
 
โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 
 

1. ผู๎เรียนทุกคนได๎ศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นในอ าเภอ
ดอนสัก และจัดท าเป็นรายงานสํงครูที่ปรึกษา     
ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
2. ผู๎เรียนได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ที่มีอยูํในชุมชนได๎
อยํางครอบคลุมและทั่วถึง กํอให๎เกิดการเรียนรู๎
เกี่ยวกับภูมิปัญญา และเกิดความภาคภูมิใจใน
ท๎องถิ่นของตนเอง 
ร๎อยละ 90 ของผู๎ที่ เข๎ารํวมโครงการ มีทักษะ
เกี่ยวกับการท าการเกษตรครบวงจรตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ร๎อยละ 85 ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีความ
ช านาญเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงาน 
2. ร๎อยละ 90 ของผู๎รับบริการมีความพึงพอใจตํอ
การให๎บริการของโรงเรียน 
1. ผู๎เรียนร๎อยละ 80 ที่เข๎ารํวมโครงการสามารถ
ชนะการแขํงขันและสร๎างชื่อเสียงแกํโรงเรียน และ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. โรงเรียนได๎รับรางวัลในการแขํงขันทางวิชาการ
และความสามารถพิเศษ  มีการเผยแพรํผลงาน      
สูํสาธารณะ ท าให๎โรงเรียนมีชื่อเสียง เป็นที่ชื่นชม
ของชุมชนและสังคม 
1. ผู๎ เรียนร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจตํอการจัด
กิจกรรมของคณะกรรมการสภาผู๎เรียน 
2. คณะกรรมการผู๎เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
และเป็นผู๎น าและมีทักษะขั้นตอนการท างานให๎เป็น
ระบบอยํางมีประสิทธิภาพ 
ผู๎เรียนและบุคลากร ภายในโรงเรียนร๎อยละ 90  
ลด ละ เลิกสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 

 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๔๒ 
 

๑๑.๓ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น องค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่น จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได๎แกํ  
   ๑๑.๓.๑ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ๑๑.๓.๒ โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านดนตรี 

๑๑.๓.๓ โครงการสํงเสริมความเป็นเลิศด๎านนาฏศิลป์ไทย 
๑๑.3.๔ โครงการสํงเสริมความสามารถตามศักยภาพผู๎เรียน 
๑๑.๓.๕ โครงการสํงเสริมศักยภาพด๎านการเรียนให๎แกํผู๎เรียน 
๑๑.๓.๖ โครงการสํงเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๑๑.๓.๗ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให๎แกํผู๎เรียนและชุมชน 
๑๑.๓.๘ โครงการสํงเสริมสุนทรียภาพและพัฒนาความเป็นเลิศของผู๎เรียนทางด๎านทัศนศิลป์ 
๑๑.๓.๙ โครงการพฒันาเพ่ิมพูนทักษะวงดนตรีไทย 
๑๑.๓.๑๐ โครงการแนะแนวสัญจร 
๑๑.๓.๑๑ โครงการน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา 
๑๑.๓.๑๒ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑๑.๓.๑๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
๑๑.๓.๑๔ โครงการสํงเสริมและพัฒนาการสอนเสริมผู๎เรียนอํานไมํคลํองเขียนไมํคลํอง 
๑๑.๓.๑๕ โครงการสํงเสริมและพัฒนาการคิดค านวณของผู๎เรียน 
๑๑.๓.๑๖ โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
๑๑.๓.๑๗ โครงการสํงเสริม Project ผู๎เรียน ปวช. 
๑๑.๓.๑๘ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของผู๎เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
๑๑.๓.๑๙ โครงการศูนย์บริการยานยนต์และคอมพิวเตอร์ให๎แกํชุมชน 
๑๑.๓.๒๐ โครงการไหว๎ครูชําง 
๑๑.๓.๒๑ โครงการสํงเสริมผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการ 
๑๑.๓.๒๒ โครงการพุทธทาสศึกษา 
๑๑.๓.๒๓ โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ของผู๎เรียน(ปวช) 
๑๑.๓.๒๔ โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
๑๑.๓.๒๕ โครงการสํงเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๑๑.๓.๒๖ โครงการสํงเสริมสุขภาพ 
๑๑.๓.๒๗ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและสิ่งแวดล๎อม 
๑๑.๓.๒๘ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑๑.๓.๒๙ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
๑๑.๓.๓๐ โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ของผู๎เรียน(มัธยม) 
๑๑.๓.๓๑ โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ของผู๎เรียน(ปวช) 
๑๑.๓.๓๒ โครงการสํงเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
๑๑.๓.๓๓ โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน 
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๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    

มาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
 
* 

ระดับ
คุณภาพ 

** 

สรุปผลการ
ประเมิน 

*** 
มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น

ผู๎เรียนเป็นส าคัญ  
92.48 

 
5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒  ผู๎บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู๎น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

98.96 
 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู๎ เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล๎อม  
เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

88.33 
 

5 ดีมาก 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 92.22 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็น

ส าคัญ 
89.17 

 
4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช๎แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  91.67 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 93.36 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้น  
90.56 

 
5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์   94.70 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู๎เรียนมีความรู๎และสมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตรสูปํระชาคมอาเซียน 75.09 

 
3 ดี 

มาตรฐานที ่๑๑ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต   

92.20 
 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๑๒ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดและอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

87.30 
 

3 ดี 

มาตรฐานที ่๑๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎และ
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

91.25 
 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู๎เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 96.66 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน๎น     83.33 4 ดีมาก 
มาตรฐานที ่๑๖ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและผู๎เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู๎ปกครองและชุมชน 
94.10 

 
5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม 90.71 4.62 ดีเย่ียม 
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๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศกึษา และมธัยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีที่ ๑   ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๒   ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๓   ผู๎เรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง                    ๑๐.๐๐ ๙.๐๖ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๔   ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๙ ดี 
ตัวบํงช้ีที่ ๕   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๖ ดี 
ตัวบํงช้ีที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบํงช้ีที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎น

สังกัด 
๕.๐๐ ๔.๗๘ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบํงช้ีที่ ๙   ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงช้ีที ่๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๒   ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๑๗ ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  ๘๓.๑๗  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง        ไมํรับรอง 

ข้อเสนอแนะ   
ข๎อเสนอแนะตัวบํงชี้ที่ 4 ผู๎เรียนควรได๎รับการสํงเสริมให๎มีความสามารถด๎านการคิดให๎มากขึ้นและ

ครอบคลุมทุกคน โดยการสํงเสริมฝึกฝนให๎ผู๎เรียนสร๎างผลงานโดยใช๎ทักษะกระบวนการคิดให๎มากขึ้นครอบคลุมทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎ และครูควรมีการประเมินผลงานของผู๎เรียนอยํางสม่ าเสมอ 
 ข๎อเสนอแนะตัวบํงชี้ที่ 5 ผู๎เรียนควรได๎รับการพัฒนาให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้นในทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ โดยเฉพาะการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ โดยครูควรมีการวิเคราะห์ และประเมินข๎อทดสอบ    
O-NET ประเมินศักยภาพผู๎เรียนและน าข๎อมูลมาใช๎ในการสอนซํอมเสริม พัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และพัฒนา
แนวทางในการจัดการเรียนรู๎ ควรใช๎วิธีการจัดท าวิจัยชั้นเรียนในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับผู๎เรียนและบริบทของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
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 ข๎อเสนอแนะตัวบํงชี้ที่ 6 ครูควรปรับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู๎ให๎ก๎าวทันสถานการณ์ สอดคล๎อง
กับท๎องถิ่นทุกปีการศึกษา ให๎ครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมให๎เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน พร๎อมกับบันทึกปัญหา แนวทางแก๎ไขและน าปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนไปก าหนดหัวข๎อวิจัยแตํละ
กลุํมสาระการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

๑๔. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จากข๎อเสนอแนะตัวบํงชี้ที่ 4 โรงเรียนได๎ด าเนินกิจกรรม โครงการ เพ่ือพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความสามารถ
ด๎านการคิด ดังตํอไปนี้ 

 โครงการสํงเสริมและพัฒนาการคิดค านวณของผู๎เรียน 

 โครงการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงาน 

 โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

 สํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ทักษะกระบวนการคิด เชํน 
การสรุปความรู๎ที่ได๎รับในรูป Mind Mapping  
 จากข๎อเสนอแนะตัวบํงชี้ที่ 5 โรงเรียนได๎ด าเนินกิจกรรม โครงการเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให๎สูงขึ้น ดังตํอไปนี้ 

 โครงการนิเทศภายใน 

 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์และประเมินแบบทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดที่นักเรียนไม่ผ่าน หลังจากนั้นให้ครูผู้สอนได้ 

 สอนเสริมในรายวิชาที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพ่ือให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามศักยภาพ 

 ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์แบบทดสอบในรายวิชาที่สอน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง  
พัฒนาให้แบบทดสอบสามารถวัดผล ประเมินผลได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค ์
 จากข๎อเสนอแนะตัวบํงชี้ที่ 6 โรงเรียนได๎ด าเนินกิจกรรม โครงการเพ่ือสํงเสริมให๎ครูจัดท าแผนการจัด   
การเรียนรู๎ให๎ทันตํอสถานการณ์ มีบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมทีเ่ป็นรูปธรรมที่ชัดเจน พร๎อมกับบันทึกปัญหา แนว
ทางแก๎ไข ดังตํอไปนี้ 

 โครงการนิเทศภายใน 

 โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

 ส่งเสริมให้ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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๑๕. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 1๕.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
   โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได๎จัดแบํงโครงสร๎างการ
บริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย โดยแบํงเป็น ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานการเงินและ
งบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู๎บริหารบริหารโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการมีสํวนรํวม มีการกระจายอ านาจการบริหารงานให๎กับรองผู๎อ านวยการแตํละฝ่าย   
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 1๕.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 

      วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนคุณภาพชั้นน าเพื่อชุมชน  “ A Leading Quality School for Community” 

   พันธกิจ 
1. ผลิตผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ตรงตามความต๎องการของ ชุมชนและสังคม 

  2. พัฒนาบุคลากรและครูมืออาชีพ 
  3. สํงเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ภายใต๎ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  4. สร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

1.พัฒนาผู๎เรียนตามคํานยิมหลัก 12 ประการ 
2.พัฒนาผู๎เรียนให๎มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3.พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นบุคคลแหํงการเรยีนรู ๎
4.พัฒนาผู๎เรียนสูํความเป็นเลศิตามศักยภาพ 

กลุํมบรหิารงานวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1.พัฒนาครูให๎มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบตัิตนอยูํในจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นมือ
อาชีพ 
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าสายงานรักความก๎าวหน๎า 
4.สร๎างขวัญและก าลังใจแกํครูและบุคลากรทางการศึกษา
และพนักงานจ๎าง 

กลุํมบรหิารงานวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารที่มุํงเน๎น
หลักธรรมาภิบาล 
 

1.ยึดหลักการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น 
2.น าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการบริหาร
จัดการ 
3.บริหารงบประมาณโดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการ 
4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 

กลุํมบริหารงานวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบการ
ให๎บริการ 

1.สํงเสริมให๎โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู๎เพื่อชุมชน 
2.พัฒนาระบบการให๎บริการของโรงเรียนแกํผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง 
3.พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนโดยใช๎ระบบดูแลชํวยเหลือ
ผู๎เรียน 

งานบริหารทั่วไป  
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด๎าน
อาคารสถานที่ ภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล๎อม 

1.จัดสภาพแวดล๎อม อาคารเรียน อาคารประกอบให๎
มีความพร๎อมและเพียงพอ 
2.จัดระบบสาธารณูปโภคให๎ได๎มาตรฐานและ
เพียงพอ 
3.จัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนให๎มีความ
รํมรื่น สวยงาม เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ 
4.พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนให๎มีความ
หลากหลาย 

กลุํมบริหารงานทั่วไป  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ 
 

1.พัฒนาสื่อ  จัดหาสื่อการเรียนรู๎ให๎เพียงพอกับ
ความต๎องการของผู๎เรียน 
2.พัฒนาระบบเครือขํายความเร็วสูงให๎ครอบคลุม
พ้ืนที่ภายในโรงเรียน 
3.สํงเสริมให๎ผู๎เรียนใช๎สื่อ เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ 

กลุํมบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การอนุรักษ์ สํงเสริม
วัฒนธรรมภูมิปัญญา 
ท๎องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1.สํงเสริมการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู๎ 
2.สํงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3.สํงเสริมผู๎เรียนให๎มีจิตส านึกและมีสํวนรํวมใน
กิจกรรม/โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

กลุํมบริหารงานวิชาการ 

  
   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

      1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดี 
  2. ผู๎เรียนและประชาชน ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. โรงเรียนเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
  4. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกในเอกลักษณ์ คํานิยมของความเป็นไทยและ          
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  5. ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและมีความพึงพอใจในการบริการของโรงเรียนและ
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6. ครูและบุคลากรมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
  7. ผู๎เรียนและประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจ 

   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   “ไหว๎สวย แตํงกายดี มีน้ าใจ” 

   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   “มีสุนทรียภาพ สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 

กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีกระบวนการพัฒนาผลการเรียนรู๎
ทั้งด๎านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด๎วย ความสามารถด๎านการอําน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  
การสร๎างนวัตกรรม  การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร มีความรู๎
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ และด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยูํรํวมบนความแตกตํางและหลากหลายรวมทั้งสุขภาวะ
ทางรํางกายและจิตสังคม   

โรงเรียนได๎พัฒนาความสามารถในด๎านการอําน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ โดยการ
จัดหลักสูตรให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมที่เป็นรายวิชาในกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และมี
กิจกรรมตําง ๆ ที่สํงเสริมทักษะการอําน การเขียน การสื่อสาร เชํน กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมยอดนักอําน
ของห๎องสมุด กิจกรรมเปิดโลกนวัตกรรมสํงเสริมการอําน เป็นต๎น การพัฒนาทักษะด๎านการคิดค านวณ มีการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ให๎กับผู๎เรียน จัดโครงการและกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านการ
คิดค านวณ เชํน การจัดโครงการสํงเสริมและพัฒนาทักษะการคดิค านวณให๎กับผู๎เรียนระดับชั้น ม.1 เป็นต๎น   

โรงเรียนสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นสามารถสร๎างนวัตกรรมใหมํ ๆ โดยการจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม เชํน พ้ืนฐานโครงงานของผู๎เรียน
ระดับชั้น ม.1 มีโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎แบบโครงงาน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎น าเสนอผลงานโครงงานผู๎เรียน สํงเสริม
ให๎ผู๎เรียนสามารถน าเสนอข๎อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน มีการสํงเสริมให๎จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning  มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2561 เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ซึ่งมีการปรับมาตรฐาน ตัวชี้วัดในกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โรงเรียนสํงเสริมความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม โดยจัดรายวิชาเ พ่ิมเติม เชํน รายวิชาพ้ืนฐาน
โครงงาน และกิจกรรม โครงการตําง ๆ เชํน โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎แบบโครงงาน เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถ
รวบรวมความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง เชื่อมโยงความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ  สํงผู๎เรียนเข๎า
แขํงขันทักษะในระดับตําง ๆ  

โรงเรียนสนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถทักษะด๎านการใช๎เทคโนโลยีและการสื่อสาร การท างาน 
การแก๎ปัญหาอยํางถูกต๎องเหมาะสม ด๎านหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ เชํน 
จัดให๎ผู๎เรียนระดับชั้น ม.1 เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ทุกคน และจัดกิจกรรมชุมนุมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี เชํน ชุมนุมคอมพิวเตอร์  ชุมนุมหุํนยนต์  จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
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โรงเรียนได๎มีการสนับสนุนให๎ครูวิเคราะห์ข๎อสอบในแตํละรายวิชาและแบบทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  เพ่ือน าไปใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระในวิชาตํางๆ  มีการจัดติว
เข๎มความรู๎ O-NET ให๎กับผู๎เรียน มีการจัดสอนเสริมและสอนซํอมให๎กับผู๎เรียน มีการจัดท าโครงการและกิจกรรม
ตําง ๆ ของแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพรายบุคคล  และเพ่ือให๎ผู๎เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด 

โรงเรียนจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ มีการด าเนินงาน
กิจกรรมตํางๆ ด๎านหลักสูตรจัดให๎ผู๎เรียนเรียนรายวิชากลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติม เชํน ชํางปูน ชํางเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  มีการประเมินทักษะการปฏิบัติ แบบวัดเจตคติที่ดี
ตํองานอาชีพ ของผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษาตํอให๎กับผู๎เรียน โดยรํวมมือกบัหนํวยงานภายนอก สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยตํางๆ  เพ่ือให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะ มีเจตคติท่ีดี พร๎อมที่จะศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการประกอบอาชีพในอนาคต   

โรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่โรงเรียนก าหนด มีการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกฝังและเสริมสร๎างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน เชํน 
กิจกรรมคํายพุทธบุตร-พุทธธรรม กิจกรรมชวนผู๎ปกครองและผู๎เรียนไปวัด เพื่อปลูกฝังผู๎เรียนให๎ปฏิบัติตนตามธรรม
เนียมประเพณี เสริมสร๎างอัตลักษณ์ที่ดีงาม เชํน การไหว๎สวย การแตํงกายดี มีวินัย ให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย เชํน 
โครงการอนุรักษ์และสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น อ าเภอดอนสัก การจัดกิจกรรมชุมนุม รายวิชาเพ่ิมเติม เชํน วิชา
มาลัยใบตองและดอกไม๎  ชุมนุมนาฏศิลป์ การจัดกิจกรรมการหลํอเทียนพรรษา  
  โรงเรียน ได๎ให๎ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนมีการยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง
หลากหลาย  ผํานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันระหวํางผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เครือขําย
ผู๎ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งสรุปมาเป็นระเบียบคูํมือการปฏิบัติของผู๎เรียนและกิจกรรมซึ่งด าเนินผําน
รูปแบบโครงการที่ก าหนดในแผนงานงบประมาณของโรงเรียน เชํน มีระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน   กิจกรรมแนะ
แนว  กิจกรรมสภาผู๎เรียน  มีการด าเนินงานเกี่ยวกับการสร๎างสุขลักษณะที่ดีให๎ผู๎เรียนระหวํางการเรียนโดยการให๎
ผู๎เรียนออกก าลังกาย สํงเสริมพัฒนาการทั้งทางรํางกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจอยํางเหมาะสมเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีตามเป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยการทดสอบสมรรถภาพทางรํางกายและประเมินความฉลาดทางอารมณ์   

ผลการด าเนินงาน 

 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียนในภาพรวมอยูํในระดับ  ดี  โดยผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
และ 6 มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร๎อยละ ๙๐.๖๒  มีผลการประเมิน
อยูํในระดับ ดี   

๒. ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ เข๎ารํวมโครงการการสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานของโรงเรียนและ     
ร๎อยละ ๔๐ ของโครงงานที่เป็นนวัตกรรมมีผลการประเมินอยูํในระดับดีขึ้นไป สํงผลให๎ผู๎เรียนสามารถคิด จ าแนก 
แยกแยะ ใครํครวญ ไตรํตรอง พิจารณาอยํางรอบคอบ โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล ผู๎เรียนสามารถน าโครงงานที่จัดท าตํอยอดไปสูํกระบวนการ
สร๎างเป็นนวัตกรรมใหมํ ๆ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถสํงโครงงานเข๎ารํวมประกวดในการแขํงขั้นทักษะในระดับ
ตําง ๆ   

๓. ผู๎เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร๎อยละ 51.21  มีผลการทดสอบแบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู๎เรียน ด๎านความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี และผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับ
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คอมพิวเตอร์ในระดับชั้น ม.1  และ ม.4 ร๎อยละ  ๓๘.๘๑ ของผู๎เรียนทั้งหมดท่ีเรียนรายวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์    
อยูํในระดับดีขึ้นไป  สํงผลท าให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีและสามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎ การสื่อสาร 
การท างาน การแก๎ปัญหาอยํางถูกต๎องเหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนได๎วางไว๎สํงผลให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานศึกษา  

๔. ผู๎เรียนร๎อยละ 52.35  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํในระดับ ดีขึ้นไป และผู๎เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่มีคํา T-score ตั้งแตํ  40 ขึ้นไป ร๎อยละเฉลี่ย 85.08  ของผู๎เรียนทั้งหมดที่เข๎า
รับการทดสอบ ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 

๕. จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ     
การประเมินทักษะการปฏิบัติ แบบวัดเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ ผลที่ได๎จากแบบประเมินเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 
ผู๎เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร๎อยละ 69.18 มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป และผู๎เรียนระดับ     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร๎อยละ 93.44 มีผลการประเมินในระดับคุณภาพดีขึ้นไป สํงผลให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตํออาชีพ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด  

๖. จากการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้
ปฏิบัติตนตามระเบียบ สามารถด ารงตนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดีงามตาม       
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ไหว้สวย แต่งกายดี มีวินัย ส่งผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ปรากฏว่าผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติตนตาม  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

๗. ผู๎เรียนร๎อยละ 90 มีความภาคภูมิใจและเห็นเห็นคุณคําของการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย     
โดยโรงเรียนจัดโครงการอนุรักษ์และสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น อ าเภอดอนสัก ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎มี
สํวนรํวมและลงมือปฏิบัติจริง ได๎แกํ การเข๎ารํวมกิจกรรมอบรมการท าขนมพ้ืนบ๎านภาคใต๎ และการรํวม           
ชมการแสดงการเชิดหนังตะลุงสะท๎อนถึงประสิทธิภาพของการอบรมสั่งสอนของคณะครูและผู๎ปกครอง             
และการสนับสนุนจากคณะผู๎บริหาร จึงท าให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่ดีและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตํอไปในอนาคต 

๘. ผู๎เรียนร๎อยละ 85 เกิดความรู๎รักสามัคคีในการท ากิจกรรมตําง ๆ ที่โรงเรียนหรือหนํวยงานอ่ืน ๆ จัดให๎
รํวมกันบนพื้นฐานความแตกตํางหลากหลายภายใต๎กฎและระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน 

๙. ผู๎เรียนมีสุขภาวะทางรํางกาย อารมณ์ และสุขภาพจิตใจที่ดีเหมาะสมตามวัย จากผลการด าเนินงาน 
การสร๎างสุขลักษณะที่ดีให๎ผู๎ เรียนระหวํางการเรียนโดยการให๎ผู๎เรียนออกก าลังกาย สํงเสริมพัฒนาการทั้ง         
ทางรํางกาย สังคม อารมณ์ และจิตใจอยํางเหมาะสมเพ่ือผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีตามเป้าหมายที่พึงประสงค์        
โดยการทดสอบสมรรถภาพทางรํางกายและประเมินความฉลาดทางอารมณ์  ผลการประเมินอยูํในระดับคุณภาพดี  

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นพิจารณา เอกสารแนบ  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน 
1) มีความสามารถในการ 

อําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 
-แบบทดสอบทักษะด้านการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 

-แบบสรุปผลการประเมินโครงงาน 
-แบบประเมินโครงงาน 
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ประเด็นพิจารณา เอกสารแนบ  
     3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม -แบบสรุปผลการประเมินโครงงาน 

-แบบประเมินโครงงาน 
 

     ๔) ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 

-แบบสรุปผลการเรียนรายวิชาที่เก่ียวข๎องกับ
สาระเทคโนโลยี (รายวิชาพ้ืนฐาน ม.๑ , ๔) 
-แบบรายงานผลการทดสอบสมรรถนะ
ส าคัญของผู๎เรียน(LCT)ด๎านการใช๎เทคโนโลยี 
ผู๎เรียนระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ 

    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา -แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา 
-แบบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน( O-Net) รายบุคคล 

    6) มีความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตํออาชีพ -แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบด๎านการ
จัดการ ด๎านเจตคติที่ดี ด๎านการท างานหรือ
อาชีพ 
-แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน (รายวิชา
การงานอาชีพฯ) 
-แบบวัดเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู๎เรียน 
    1)การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
-แบบสังเกตพฤติกรรม 

    2)ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย -รายงานโครงการ 
-เอกสารรายชื่อผู๎เรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 
-บันทึกความรู๎ 
-ภาพถํายประกอบกิจกรรม 
-แบบสรุปผล 
-แบบประเมิน 

 
    ๓)การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน 

-แบบสรุปโครงการ 
-รายงานโครงการ 
 

    4)ด๎านสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม -แบบบันทึกพฤติกรรมรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา  
-แบบประเมินความฉลาดทางด๎านอารมณ์  
-แบบทดสอบสมรรถภาพ ของกรมพลศึกษา  
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จุดเด่น 

 1. ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สามารถคิดวิเคราะห์ได๎อยํางมีเหตุผลและ         
มีวิจารณญาณ อภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหาน ามาซึ่งการพัฒนาโครงงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

๒. ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
อยํางมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

๓. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
จุดที่ควรพัฒนา 

    1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ควรมีการคัดกรองผู๎เรียนแยกเป็นกลุํมตามความสามารถให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 
    2. สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีการจัดท าโครงงานในหัวข๎อที่แปลกใหมํ ทันสมัยและนําสนใจมากยิ่งขึ้น 
    3. นวัตกรรมของผู๎เรียนควรมีความหลากหลายมากข้ึน 
    ๔. ควรก าหนดเป้าหมายการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในปีการศึกษา 2562 ให๎มีผลการ
ประเมินอยูํในระดับร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
    ๕. ควรจัดกิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับการประกวดมารยาทไทยโดยให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรม 
    ๖. ควรมีกิจกรรมที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการท า การคิดหรือน าเสนอกิจกรรมใหมํ ๆ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

กระบวนการพัฒนา 

กระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสัก    
ผดุงวิทย์) ได้ด าเนินการโดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน น ามาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและ       
ต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา น าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด าเนินงาน กิจกรรม โครงการของโรงเรียนยึดหลักการวงจรการท างานแบบ PDCA และแนวทาง    
ตามพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการก ากับ นิเทศติดตาม ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
กิจกรรม โครงการโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินมาใช้         
ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนางานและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment 
Report : SAR) 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) จุดเน้นของ
ต้นสังกัด ความต้องการของชุมชน โดยจัดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการ      
ความถนัดของผู้เรียน (๓๗๔ วิชา) เช่น ฟุตบอล อาหารพ้ืนเมือง ขนมไทย เรซิ่นนูนต่ า คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม     
ของเล่นวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว งานใบตอง จิตรกรรม นาฏศิลป์พ้ืนเมือง ดนตรีไทยปฏิบัติ
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ตามความถนัด ดนตรีสากล เป็นต้น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมชุมนุมท่ีส่งเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียน มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือ      
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ส่งครูและบุลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างน้อย     
ปีละ ๒๐ ชั่วโมง เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู๎ น าจุดเดํน      
จุดด๎อยของบุคลากรมาปรับปรุง พัฒนางานและการเรียนรู๎ของ ผู๎ เรียน  โรงเรียนด าเนินโครงการเพ่ือ                
จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์ บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ส่งเสริม สนับสนุน เอ้ือต่อ       
การเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน โครงการ ๕ ส. 
โครงการพัฒนาศูนย์พระราชด าริฯ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น และด าเนินโครงการเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน   
การจัดการศึกษา เช่น โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ของผู้เรียน     
เป็นต้น  

โรงเรียนด าเนินการจัดหา พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีความ
เพียงพอ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เอ้ือต่อการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
เช่น โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน โครงการปรับปรุงพัฒนาห๎องเรียนคอมพิวเตอร์  

ผลการด าเนินงาน 

๑. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

๒. แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียน  

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู๎ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือใช๎ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔. หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) ตรงตามจุดเน๎นของต๎นสังกัด ความต๎องการของผู๎เรียนและความต๎องการของชุมชน 

๕. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม เอ้ือตํอการเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อมภายในมีมุมพักผํอน     
มีสนามกีฬาทั้งกลางแจ๎งและในรํม มีการส ารวจ ซํอมแซมอาคารสถานที่ให๎อยูํในสภาพที่ใช๎งานได๎ มีความปลอดภัย 
และสํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนและครูได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงสํงเสริมให๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นพิจารณา เอกสารแนบ  
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว๎อยํางชัดเจน -แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 

-แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
-แบบสอบถาม 
-ค าสั่งคณะท างานการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
-หนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมจัดท าแผน 
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ประเด็นพิจารณา เอกสารแนบ  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา -โครงสร้างการบริหารงาน 

-แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
-แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
-ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-บันทึกการประชุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-บันทึกการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
-แบบนิเทศติดตาม 
-รายงานโครงการ  
-รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุํมเป้าหมาย 

-ค าสั่งแตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 
-ค าสั่งแตํงตั้งค าสั่งคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานฯ 
-บันทึกการประชุม 
-รายงานโครงการสํงเสริมการอําน 
-รายงานโครงการพัฒนาทักษะดนตรีสูํความ
เป็นเลิศ 
-โครงการสํงเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 
-ภาพถํายกิจกรรม 
 

2.4  พัฒนาครู และบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ -แฟ้มบันทึกการเข๎าอบรม 
-แบบบันทึกกิจกรรมตํางๆ 
-บันทึกการประชุม 
-ตารางการประชุม PLC  
-รูปภาพประกอบ 
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ประเด็นพิจารณา เอกสารแนบ  
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการ
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 

-ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานตาม
โครงสร๎างโรงเรียน 
-ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานฯ 
-ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการผู๎ปกครอง
เครือขําย 
-บันทึกการประชุมการวางแผนของฝ่ายงาน 
-รายงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-รายงานโครงการซํอมแซม ปรับปรุงอาคาร
เรียน 
-รายงานโครงการ ๕ ส. 
-รายงานโครงการพัฒนาศูนย์พระราชด าริฯ 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-รายงานโครงการสํงเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
-รายงานโครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน  
-ภาพถํายกิจกรรม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู๎ 

-การแตํงตั้งค าสั่งรับผิดชอบ 
-การรวบรวมข๎อมูลจากครูและผู๎เรียนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
-โปรแกรม Smss   
-ปถ.๐๕  
-สารสนเทศฝ่ายงาน 

 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ได๎เข๎ามามี  
สํวนรํวมในการคิด ตัดสินใจ รํวมวางแผนการบริหารโรงเรียนให๎บรรลุเป้าหมาย 

2. โรงเรียนมีโครงสร๎างการบริหารงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกฝ่ายงานตรงตามความสามารถของบุคลากร 
3. โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายครอบคลุม 
4. ครูและบุคลากรมีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพใช๎ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
5. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ เป็นระยะเพ่ือความปลอดภัยแกํ ผู๎เรียน    

ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  
6. โรงเรียนมีการจัดท าโครงสร๎างในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนอยํางชัดเจน 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรจัดให๎มีอุปกรณห์๎องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนรู๎ 
2. การจัดท ารายงานโครงการควรจัดท าในรูปแบบที่สะท๎อนกระบวนการด าเนินงานเชิ งระบบ PDCA ใน

สํวนของ Action ให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ตํอการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาตํอไป 
3. ในการอบรมควรมีการประสานงานระหวํางโรงเรียนและหนํวยงานต๎นสังกัดเพ่ือส ารวจความต๎องการ

เกี่ยวกับหัวข๎อ/เรื่องท่ีจัดอบรมให๎ตรงกับความต๎องการของบุคลากร 
๔. ในการนิเทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ควรมีการจัดเก็บข๎อมูลการนิเทศอยํางเป็นระบบ 

  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด๎วยความมุํงมั่น ทุํมเทใน    
การสอนอยํางเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร สํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สามารถสรุปความรู๎ที่ได๎จากการกิจกรรมการเรียนการสอน มีวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม
กับรายวิชา โดยเน๎นให๎ครูสอนตรงวุฒิการศึกษา ความถนัด ความสามารถ มีการจัดอบรมพัฒนาครู จัดประชุมครู
อยํางสม่ าเสมอ โดยปลูกฝั่งให๎ครูเป็นผู๎มีความประพฤติ ปฏิบัติดี เป็นผู๎มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ เสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียนและผู๎ปกครอง ครูได๎รับการนิเทศการจัดการเรียนรู๎โดยกระบวนการชุมชนแหํง      การ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ(PLC) 

ผลการด าเนินงาน 

๑. ครจูัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ โดยการพัฒนาครูผู๎สอนในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถสรุป
ความรู๎โดยใช๎ผังมโนทัศน์ได๎ ไมํน๎อยกวํา 2 แผนการจัดการเรียนรู๎  

๒. ครูมีการใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎รวมทั้งภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัด       
การเรียนรู๎ โดยสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎  ด๎วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ซ่ึงครูร๎อยละ 70 สร๎างสื่อ 
จัดหาสื่อ ส าหรับการจัดการเรียนรู๎อยํางน๎อย 10 ชิ้นตํอปีการศึกษา และครูร๎อยละ 60 ใช๎แหลํงการเรียนรู๎
ภายนอกห๎องเรียนหรือภายนอกโรงเรียนอยํางน๎อย 1 ครั้งตํอปีการศึกษา  

๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข จากการประเมินความพึงพอใจการสร๎างปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกในชั้นเรียน ครูร๎อยละ 100 มีผลการประเมินความพึงพอใจในการสร๎างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียน   
อยูํในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  

๔. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช๎เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนเพ่ือ
น าไปใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ ครูผู๎สอนมีการวิเคราะห์และออกแบบการเก็บข๎อมูล การตรวจสอบและประเมินผู๎เรียน
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อยํางเป็นระบบและหลากหลาย และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู๎เรียน ส ารวจและเก็บข๎อมูล และสรุปข๎อมูลที่ได๎
จากการส ารวจเพ่ือน าข๎อมูลไปใช๎ ผลที่ได๎ ครูร๎อยละ 98.04 ใช๎วิธีการวัดและประเมินผลไมํน๎อยกวํา 3 วิธีตํอ
รายวิชาและ ครูร๎อยละ 98.04 รวมทั้งยังเสนอแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน  

๕. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับโดยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎
กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) และแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (แผนการ
จัดการเรียนรู๎สร๎างสรรค์) ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ผลที่ได๎ ในภาคเรียนที่ 1 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC) และในภาคเรียนที่ 2 ครูใช๎แผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (แผนการจัดการเรียนรู๎สร๎างสรรค์) 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

ประเด็นพิจารณา เอกสารแนบ  
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎ 

-แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนสรุป
ความรู๎โดยใช๎ผังมโนทัศน์ 
-สรุปแผนการจัดการเรียนรู๎ 
-บันทึกหลังสอน 
-ผลงานผู๎เรียน 

3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎ 

-บันทึกหลังสอน 
-แผนการสอน 
-ทะเบียนการใช้สื่อ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก -แบบประเมินความพึงพอใจ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู๎เรียน 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-แบบสรุปจ านวนวิธีที่ครูใช้ในการวัด  
-แบบเสนอแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 
 

-แบบบันทึกการนิเทศ 
-แผนการจัดการเรียนรู๎ (ท่ีรับการนิเทศ) 
-ตารางการนิเทศ 
-ตารางกิจกรรม PLC กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
-ตารางกิจกรรม PLC โรงเรียน  
-บันทึกการประชุมกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
-สมุดบันทึกการนิเทศ   
-บันทึกการประชุมโรงเรียน 

จุดเด่น 

๑. ครูมีความตั้งใจ มุํงม่ันในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู๎เรียน 
๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔. ครมูีการเสนอแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
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๕. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)และใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. เทคโนโลยียังมีไมํเพียงพอตํอการใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๒. แผนการจัดการเรียนรู๎ PLC ควรมีการสะท๎อนคิดจากสมาชิกในวงเพ่ือการปรับปรุงแผนการจัดการ

เรียนรู๎ให๎สมบูรณ์ 
๓. แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ (แผนการจัดการเรียนรู๎สร๎างสรรค์) ควรระบุให๎เห็น

ชัดเจนจากกระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
๔ ควรมีการวางแผนรํวมกันอยํางตํอเนื่องในกาพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

ให๎สูงขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ดี  

  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตําง ๆ สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวํา อยูํในระดับคุณภาพ ดี ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู๎เรียน อยูํในระดับคุณภาพดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ อยูํใน
ระดับคุณภาพดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ อยูํในระดับดี 
  ทั้งนี้ โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลาย เป็นไปตามปัญหาและความ
ต๎องการของผู๎เรียนสอดคล๎องกับจุดเน๎นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท๎องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผู๎เรียนอยูํในระดับดี มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปสูงขึ้น สํงเสริมผู๎เรียนให๎มี
ความสามารถในการอํานและการเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ 
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได๎ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการที่
สํงเสริม ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม ความภูมิใจในท๎องถิ่น ความเป็นไทยและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เชํน กิจกรรมคํายพุทธบุตร-พุทธธรรม โครงการอนุรักษ์และสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น อ าเภอดอน
สัก กิจกรรมชวนผู๎ปกครองไปวัดในวันส าคัญทางศาสนา ฯลฯ ผู๎เรียนมีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม ใช๎
นวัตกรรมและมีการเผยแพรํโดยการกิจกรรมการน าเสนอโครงงาน ตามโครงการโครงงานผู๎เรียน การประกวด
แขํงขันโครงงานในระดับตําง ๆ ผู๎เรียนเป็นผู๎มีสุขภาวะทางรํางกาย อารมณ์ และสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมตามวัย อีก
ทั้งผู๎เรียนสามารถค๎นพบความถนัดและความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพได๎ตาม
ความถนัด ความต๎องและความสนใจ ผํานกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพเด็ก อยูํในระดับคุณภาพมาตรฐานอยูํในระดับยอดเยี่ยม  
  โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ที่ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล๎องกับ
บริบทของสถานศึกษาและบริบทของท๎องถิ่นโดยการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐) จุดเน๎นของต๎นสังกัด ความต๎องการของชุมชน โดยจัดสอนรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความหลากหลายตรงตาม
ความต๎องการและความถนัดของผู๎เรียน ครูได๎รับการพัฒนาและฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดชุมชนแหํง
การเรียนรู๎ทางวิชาชีพ PLC จัดสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎  มีความสะอาด รํมรื่น 
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เรียบร๎อย ปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนา
บริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให๎มีความเพียงพอ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน   
เอ้ือตํอการใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ผู๎บริหารติดตามตรวจสอบการด าเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบคุณภาพ PDCA ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ด าเนินการ
ปรับปรุง แก๎ไขงานให๎ดีขึ้น โดยก าหนดให๎บุคลากรมีสํวนรํวมรับผิดชอบการด าเนินงาน สํงผลให๎การประเมินใน
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ อยูํในระดับคุณภาพดี 
 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยูํในระดับ
คุณภาพ ดี ทั้งนี้โรงเรียนได๎สํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ผํานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ พัฒนาครูให๎จัดท าแผนการจัดการเ รียนรู๎   
ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถสรุปความรู๎โดยใช๎ผังมโนทัศน์ ครูสามารถสร๎างสื่อ จัดหาสื่อ ส าหรับการจัดการเรียนรู๎     
ใช๎แหลํงการเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียนหรือภายนอกโรงเรียนอยํางน๎อย 1 ครั้งตํอปีการศึกษา มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนโดยเน๎นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สํงเสริมให๎เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู๎ 
สามารถเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข มีการประเมินผู๎เรียนตามสภาพจริง โดยใช๎เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎ เรียนเพ่ือน าไปใช๎
พัฒนาการเรียนรู๎ ครูทุกคนได๎รับการนิเทศการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(PLC) อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือน าผลจากการนิเทศมาใช๎ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ รูปแบบการสอน ตลอดจนรํวมหาแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข๎อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต๎องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปน าไปสูํการเชื่อมโยงหรือสะท๎อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  จากผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดํน จุดควรพัฒนาของแตํละมาตรฐานพร๎อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให๎ได๎มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต๎องการชํวยเหลือ  ดังนี้ 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ผู๎ เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ สามารถคิดวิเคราะห์ได๎อยํางมีเหตุผลและ  
มีวิจารณญาณ อภิปรายผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก๎ปัญหาน ามาซึ่งการพัฒนาโครงงานได๎อยําง   
มีประสิทธิภาพ  
   ๒ . ผู๎ เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและ      
หาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ท างานรํวมกับ
ผู๎ อ่ืนได๎  อยํางมีความสุข พัฒนางาน และภูมิ ใจ       
ในผลงานของตนเอง วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
   ๓. ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

คุณภาพของผู้เรียน 
   1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ควรมีการคัดกรอง
ผู๎เรียนแยกเป็นกลุํมตามความสามารถให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   2. สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีการจัดท าโครงงานในหัวข๎อ
ที่แปลกใหมํ ทันสมัยและนําสนใจมากยิ่งขึ้น 
   3. นวัตกรรมของผู๎เรียนควรมีความหลากหลาย
มากขึ้น 
   ๔. ควรก าหนดเป้าหมายการประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ในปีการศึกษา 2562 ให๎มีผล 
การประเมินอยูํในระดับร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
   ๕. ควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการประกวด
มารยาทไทยโดยให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรม 
   ๖. ควรมีกิจกรรมที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมใน
การท า การคิดหรือน าเสนอกิจกรรมใหมํ ๆ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาส
ให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา ได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการคิด ตัดสินใจ รํวมวางแผนการบริหาร
โรงเรียนให๎บรรลุเป้าหมาย 
  2. โรงเรียนมีโครงสร๎างการบริหารงานที่ชัดเจน 
ครอบคลุมทุกฝ่ายงานตรงตามความสามารถของ
บุคลากร 
  3. โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
ครอบคลุม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑. การจัดท ารายงานโครงการควรจัดท าในรูปแบบที่
สะท๎อนกระบวนการด าเนินงานเชิงระบบ PDCA ใน
สํวนของ Action ให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์
ตํอการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาตํอไป 
  ๒. ในการอบรมควรมีการประสานงานระหวําง
โรงเรียนและหนํวยงานต๎นสังกัดเพ่ือส ารวจความ
ต๎องการเกี่ยวกับหัวข๎อ/เรื่องที่จัดอบรมให๎ตรงกับ
ความต๎องการของบุคลากร 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

  4. ครูและบุคลากรมีชุมชนแหํงการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพใช๎ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 
  5. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนรู๎ เป็นระยะปลอดภัยแกํผู๎เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  
  6. โรงเรียนมีการจัดท าโครงสร๎างในการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศของโรงเรียนอยํางชัดเจน 

  ๓.  ในการนิ เทศ ติดตามการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ควรมีการจัดเก็บข๎อมูลการนิเทศอยํางเป็น
ระบบ 
  ๔. โรงเรียนควรจัดให๎มี อุปกรณ์ห๎องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนรู๎ 
 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  ๑. ครูมีความตั้งใจ มุํงมั่นในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน 
  ๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อที่
หลากหลายและเหมาะสมกับผู๎เรียน 
  ๓. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๔. ครูมีการเสนอแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนจาก
การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  ๕. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ใช๎กระบวนการ
ชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (PLC)และใช๎ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ๑ .  เทคโน โลยี ยั ง มี ไมํ เ พีย งพอตํ อการ ใช๎ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. แผนการจัดการเรียนรู๎ PLC ควรมีการสะท๎อนคิด
จากสมาชิกในวงเพ่ือการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู๎ให๎สมบูรณ์ 
  ๓. แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
(แผนการจัดการเรียนรู๎สร๎างสรรค์) ควรระบุให๎เห็น
ชัดเจนจากกระบวนการจัดการเรียนรู๎ 
  ๔ ควรมีการวางแผนรํวมกันอยํางตํอเนื่องในกา
พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ให๎สูงขึ้นทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

 ๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 ๓. พัฒนาการฟัง พูด อํานและเขียนภาษาอังกฤษ 
 ๔. พัฒนาการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ๕. พัฒนาการอบรมเทคนิคการสอนที่หลากหลายและทันสมัย 
 ๖. พัฒนาการสร๎างเครือขํายงานประกันคุณภาพกับโรงเรียนตํางสังกัด 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 ๑. สํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลโดยมีการจัดกลุํม
ผู๎เรียนให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๒. จัดกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมใหผ๎ู๎เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ๓. ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ในทุกระดับ 
 ๔. การพัฒนาบุคลากรโดยสํงเข๎ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในงานที่ได๎รับมอบหมาย  
 ๕. น าผลการด าเนินงานของกิจกรรม โครงการตําง ๆ มาพัฒนา ปรับปรุง ให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๖๓ 
 

 ๖. การพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และประชาสัมพันธ์ให๎โรงเรียนตําง ๆ เข๎ามาใช๎โรงเรียน
เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
 ๗. การจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศท่ีครบถ๎วนและเป็นปัจจุบัน 
 ๘. การสํงเสริมให๎ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ เน๎นการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เต็มศักยภาพ 
 ๙. สํงเสริมให๎ครูให๎ข๎อมูลย๎อนกลับกับผู๎เรียนทันทีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองของผู๎เรียนและครู
ควรมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับกับผู๎เรียนให๎เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
พัฒนาการของผู๎เรียน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับประเทศไทย ยุค 4.0 และการพัฒนา
ผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. การสร๎างข๎อสอบที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ตามแนวทางของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และการประเมินผลผู๎เรียนนานาชาติ (PISA) 

3. ต าแหนํง อัตรา ข๎าราชการครูทดแทน อัตราเกษียณ 
๔. การจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาครูผู๎สอนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน/เนื้อหาที่ตรงตามวิชาเอกหรือ

ความถนัด 
๕. การสร๎าง/ซํอมแซม บ๎านพักครู 

  



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ก 

บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๖๖ 
 

 

 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการการด าเนินงาน ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๖๘ 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๖๙ 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๐ 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๑ 
 

 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๓ 
 

 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๔ 
 

 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๕ 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๖ 
 

 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๗ 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลสรุปการทดสอบสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๐ 
 

 
 
 

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
            รายงานผลสรุปการทดสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ม.3 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 

            รายการ จ านวนผู้
ทดสอบ 

การสื่อสาร (10) การคิด (10) การแก้ปัญหา 
(10) 

การใช้ทักษะชีวิต 
(10) 

การใช้เทคโนโลยี 
(10) 

    X SD X SD X SD X SD X SD 
ระดับประเทศ 49,099 6.32 2.23 4.09 1.78 5.43 2.36 6.15 2.71 3.77 1.83 
   กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๖ 2,429 6.75 1.83 4.42 1.66 6.15 2.17 6.85 2.31 4.19 1.79 
      สุราษฎร์ธานี 972 6.85 1.80 4.34 1.62 6.02 2.10 6.89 2.28 4.01 1.66 
         อบจ.สุราษฎรธ์านี 301 6.68 1.81 4.19 1.65 5.79 2.09 6.65 2.38 3.88 1.62 
            อบจ.สุราษฏร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 159 6.90 1.65 3.98 1.46 5.69 1.78 6.52 2.26 3.74 1.62 
                        

 

 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๗๙ 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลสรุปการทดสอบสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๑ 
 

 
 

กรมการปกครองส่วนท้องถิน่ 
            รายงานผลสรุปการทดสอบสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ม.6 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 

            รายการ จ านวนผู้
ทดสอบ 

การสื่อสาร (10) การคิด (10) การแก้ปัญหา (10) การใช้ทักษะชีวิต 
(10) 

การใช้เทคโนโลยี 
(10) 

    X SD X SD X SD X SD X SD 
ระดับประเทศ 21,846 6.06 1.93 4.12 1.82 4.96 2.65 6.80 2.36 5.69 2.37 
   กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๖ 769 6.32 1.79 4.38 1.84 5.60 2.69 7.18 2.07 6.20 2.25 
      สุราษฎร์ธานี 249 6.27 1.85 4.18 1.70 5.10 2.47 6.97 2.25 5.64 2.21 
         อบจ.สุราษฎร์ธาน ี 63 6.78 1.79 4.19 1.70 5.59 2.45 7.83 1.75 6.51 1.97 
            อบจ.สุราษฏร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) 63 6.78 1.79 4.19 1.70 5.59 2.45 7.83 1.75 6.51 1.97 
                        

 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๑ 
 

 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๓ 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๔ 
 

 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๕ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๖ 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๗ 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๘ 
 

 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๘๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๐ 
 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 

 

      
      
 

      
 
 

      
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๑ 
 

การประชุมเติมเต็มสร้างความแกร่งให้โรงเรียนต้นแกร่ง 
ระหว่างวันที่ 19 – 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 

 

      
 
 

 

      
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๒ 
 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 

 

           
 
 

      
 

      
 

      
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๓ 
 

กิจกรรมวันส าคญัทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา 
ปีการศึกษา 2561 

 

      
 
  

      
 
      
 

      
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๔ 
 

พิธีไหว้ครูประจ าประการศึกษา 2561 
วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 

 

      
 
 

      
 
      

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๕ 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดห้องเรียน Open Class การพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
แก่ผู้เรียนในโรงเรียนต้นแกร่ง 

วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
 

      
 
      

 

      
 
 

      
 
 
 
 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๖ 
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้  
“สมิหลาวิชาการ” ครั้งที ่14 ประจ าปี 2561 

ระหว่างวันที่ 20 – 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 
 
 
 
      



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๗ 
 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 23 เดือนมถิุนายน พ.ศ.2561 

 

      
 
    

 

      
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๘ 
 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 25 – 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

 

      
 
 

      
 

     
 

      
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๙๙ 
 

กิจกรรมจติอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ ณ ชุมชนบ้านแรต  
วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
                   
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๐ 
 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา  
วันที่28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 

 

      
  

 

      
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๑ 
 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 
วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 

 

      
 
 

      
 
 

      
 

      
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๒ 
 

กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 

 

           
 
 

         
 
 

         
 
 
 
 
 

         



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๓ 
 

กิจกรรมศกึษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 

 

      
 
 

      
      
 

      
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๔ 
 

การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที ่10 “ภูเก็ต
วิชาการ” ระหว่างวันที่ 9 – 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

 

      
 

     + 
 

      
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๕ 
 

งานส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2561 
วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

 

      
 

 

      
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๖ 
 

พิธีวางพวงมาลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และงานสารทเดือนสิบ 
วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 
 
 
 
      



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๗ 
 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนกัเรียน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

 

      
 
 

      
 
 

      
 
 
 
 
 
      



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๘ 
 

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

 

      
 
 
 
 

      
 

               
 
 

      
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๐๙ 
 

กิจกรรมวันปิยมหาราช 
วันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561  

 

      
 

      
 

      
 
 

      
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๐ 
 

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจ าปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 4 – 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๑ 
 

นครเชียงใหม่เกมส์ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครัง้ที่ ๓๖ 
ระหว่างวันที่ 1–10 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๒ 
 

กิจกรรมวันลอยกระทง อ าเภอดอนสัก 
วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๓ 
 

กิจกรรม“วชิรวิชาการ” 
ระหว่างวันที่ 24-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๔ 
 

กิจกรรม“วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” 
วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๕ 
 

ประชุมผู้ปกครอง ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๖ 
 

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 17-22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๗ 
 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๘ 
 

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน(พายุปลาบึก) 
วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๑๙ 
 

ศิลปหัตกรรมระดับชาติ 
วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๒๐ 
 

ผ้าห่มพระธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๒๑ 
 

กิจกรรมอบรมจิตอาสา 
วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๒๒ 
 

ปัจฉิมนิเทศปกีารศึกษา 2561 
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๒๓ 
 

 

 
คณะท างาน 

 
คณะที่ปรึกษา 

๑. นายภานุ  อ่ าใหญํ 
๒. นางเยาวเรศ พิริยสถิต 
๓. นายสันติสุข เทือกสุบรรณ 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. นางจาริณีย์  ชูแก๎ว 
๒. นางสาวลัดดา  ชัชวาลย์ 
๓. นางสาวอนงค์นาฎ  คงกล๎า 
๔. นายอาณัฐ  เพชรแก๎ว 

ผู้จัดท าเอกสาร 
1. นางจาริณีย์  ชูแก๎ว 

2. นางสาวณัฎฐชญา  ชื่อมี 
3. นางสาวเบญจมาศ  เรืองนุํน 
4. นางเรวดี  ฮวดเลี้ยง 
5. นายนพสถิตย์  เส๎งสุย 
6. นางสุภาวดี  บัวจันทร์ 
7. นางสาวลัดดา  ชัชวาลย์ 
8. นางสาวอนงค์นาฎ  คงกล๎า 
9. นายอาณัฐ  เพชรแก๎ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  หน๎า ๑๒๔ 
 

 
 
 
 

 


