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ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 



 

 

ความเห็นชอบของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

                 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพน้ัน นับว่าเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะในยุค
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ ข่าวสาร และ
ด้านอื่นๆ อย่างมากมายดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการประกันคุณภาพเพื่อท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนได้
พัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนโคก
สะอาดวิทยาคม ได้ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษารายมาตรฐานการศึกษาตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2560 เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่ อใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
                 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ในผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานี้ตามวาระการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 ธันวาคม 2562  
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมและได้จัดการศึกษาให้คุณภาพสืบไป  
 
                                                                         
                                             (ลงช่ือ)  ส.ต.ท. 
                                                                ( สุทธนา เติมจิตร ) 
                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                           โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
               การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รับรองการประกันคุณภาพภายนอก  
              โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จึงได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 
โดยประเมินคุณภาพด้วยวิธีและเครื่องมือตามมาตรฐานการศึกษา และรวมรวบผลการประเมิน วิเคราะห์ สรุปผล 
และน าผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
               ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจน
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมนิจะน าสูก่ารพฒันา แก้ไข และปรบัปรุงระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
                                                             
                                                          โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
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  1 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 205  หมู่ที่  11  ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรี
สะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33250  โทรศัพท์ 089-2968480   โทรสาร  –    E-mail  - 
สังกัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
เปิดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๑๒  ห้องเรียน  โรงเรียนมีเนื้อที่  
31  ไร่  3  งาน  89  ตารางวา 
 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรี
สะเกษ  โดยได้รับการประกาศจัดต้ังตามอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  2  มีนาคม พ.ศ. 2536   มีพื้นที่
ทั้งสิ้น  31  ไร่  3  งาน  89   ตารางวาโดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจ านวน  2  รายคือ 
  1.  นางบัวรินแก้วสว่าง บริจาคที่ดินจ านวน  13 ไร่  18  ตารางวา 
  2.  นายกิตติศักดิ์ไชยมา บริจาคที่ดินจ านวน  18 ไร่  3  งาน  71  ตารางวา 
 เดิมเป็นสาขาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองแวง  ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัด
ศรีสะเกษ  ต่อมา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1  เปิดท าการเรียน
การสอนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 และเปิดท าการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เมื่อปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน  และ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550  โรงเรียนได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  ระยะทางจากโรงเรียนห่างจากตัว
อ าเภอ  19  กิโลเมตร  ห่างจาก ตัวจังหวัด ศรีสะเกษมาทางทิศตะวันออก  ประมาณ  80  กิโลเมตร  และห่าง
จากจังหวัดอุบลราชธานีมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ  50  กิโลเมตร 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
๒.  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

 ๑)  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  นำยสมชำย  ค ำปลิว  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำโท  ศึกษำศำสตร์
มหำบัณฑิต  สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

โทรศัพท์ ๐๙๑-๘๒๙๗๘๘๙   e-mail   - 

ด ำรงต ำแหนง่ที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๑  สิงหำคม ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลำ ๓ ปี  ๗ เดือน 

 ๒)  รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ(ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง) จ ำนวน   ๑  คน 

  ๒.๑  ช่ือ-สกุล  นำยวีระชิต  ค ำชมภู  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด  ปริญญำโท  ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต  
สำขำกำรบรหิำรกำรศึกษำ 

โทรศัพท์ ๐๙๕-๒๒๖๐๒๒๙  e-mail   - 

รับผิดชอบฝ่ำย(ตำมโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำนของสถำนศึกษำ)ฝ่ำยวิชำกำร  ฝ่ำยอ ำนวยกำรแผนงำนและ
งบประมำณ  ฝ่ำยกจิกำรนกัเรียน  ฝ่ำยบริกำรและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
๓.  ข้อมลูครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 

๓.๑  ขา้ราชการครู/พนักงานครู 
 ๓.๑  ขา้ราชการครู 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน(ชั่วโมง/
สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมงที่เข้ารับ
การพัฒนา(ปีปจัจบุนั) 

๑ นางประไพพิศ เติมจิตร ๔3 ปี  20 ป ี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ  
- ครูช านาญการพิเศษ 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

๑.ปริญญาตรี วิชาเอก  
- คบ.ฟิสิกส์ 
๒.ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาเอก 
- การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๕ ครั้ง ๓๘ ช่ัวโมง 

๒ นายสุพัด  หาไชย ๕2 ปี ๒9 ป ี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ 
– ครูช านาญการพิเศษ 

๑.ปริญญาตรี 
๒.ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก 
- คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป๔ 
๒.ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาเอก 
- การบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ๔ ครั้ง ๔๒ ช่ัวโมง 

๓ นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ 42 ปี 16  ป ี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ 
– ครูช านาญการ 

๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี วิชาเอก 
- คบ.ฟิสิกส์ 
 

วิทยาศาสตร์ ๓ ครั้ง ๒๖ ช่ัวโมง 

๔ นายอัครพล พลชัย 
 
 
 
 
 
 

๓5  ปี 6 ป ี
 
 
 
 

ต าแหน่ง ครู  ๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี วิชาเอก 
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก 
- ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

๙ ครั้ง ๔๒ ครั้ง 



๕ นายศักดิ์ชัย ตาวันดี 
 
 
 
 
 

๓6 ปี 10 ป ี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ 
- ครูช านาญการ  

๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก  
- กศ.บ.พลศึกษา 
๒. ปริญญาโท วิชาเอก  
- ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๕ ครั้ง ๔๑ ช่ัวโมง 

๖ นายฉลาด มาตราช 40  ปี 10 ป ี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ 
– ครูช านาญการ 

๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก 
 - วท.บ.อิเล็กทรอนกิส์ฯ 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก  
 - ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

๕ ครั้ง ๓๖ ช่ัวโมง 

๗ นายนิรันดร คุลธิ ๔2 ปี 10  ปี  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ 
- ครูช านาญการ  

๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี วิชาเอก 
- คบ.ศิลปศึกษา 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก 
- ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

ศิลปะ ๔ ครั้ง ๓๘ ช่ัวโมง 

๘ นายสุวิทย์ พลชัย ๔4  ปี 9  ปี  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ 
– ครูช านาญการ 

๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก 
 - คบ.ภาษาอังกฤษ 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก  
- ร.ม.รัฐศาสตร ์
 

ภาษาอังกฤษ ๔ ครั้ง ๒๘ ช่ัวโมง 

๙ 
 
 
 
 

นายไพโรจน์ อุดมลักษณ์ ๓4 ปี 5  ป ี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ -  ๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปริญญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก  
- กศ.บ.พลศึกษา 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก  
- ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๘ ครั้ง ๔๒ ช่ัวโมง 



๑๐ 
 
 
 
 
 
 

นายโกมินทร์ พิลัย ๓7  ป ี 5  ป ี ต าแหน่ง คร ู ๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปรญิญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก 
- อส.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก 
-ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ๓ ครั้ง ๔๒ ช่ัวโมง 

๑๑ นางล าดวน บุญเชิญ ๕3 ปี 5  ปี  ต าแหน่ง คร ู ๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปรญิญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก  
- ร.บ.การปกครองทอ้งถ่ิน 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก 
-รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร ์

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๕ ครั้ง ๔๓ ช่ัวโมง 

๑๒ นายยุทธนา อุทัยแพน 
 
 
 
 
 

๔3  ป ี 5  ป ี ต าแหน่ง คร ู ๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปรญิญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก  
- พธ.บ.ศาสนา 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก  
- ศศ.ม.การพัฒนาสังคม 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๐ ครั้ง ๓๒
ช่ัวโมง 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 

นางเปรมจิต ป้องปาน ๓5  ป ี 5  ปี  ต าแหน่ง คร ู ๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปรญิญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก  
- คบ.ภาษาไทย 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก 
- ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
 

ภาษาไทย ๔ ครั้ง ๓๖ ช่ัวโมง 



๑๔ นางสาวศิรินภา ทัดไธสง 
 
 
 
 

๓4  ป ี 5  ปี  ต าแหน่ง คร ู ๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปรญิญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก 
- วท.บ.เทคโนโลยีการอาหาร 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก 
- วท.ม.วิทยาศาสตร์การอาหาร 

คณิตศาสตร์ ๓ ครั้ง ๔๖ ช่ัวโมง 

๑๕ นายเกียรติชัย ด้วงเอียด 30  ป ี 5  ปี  ต าแหน่ง คร ู ๑.ปรญิญาตร ี
๒.ปรญิญาโท 

๑.ปรญิญาตรี วิชาเอก 
 - กศ.บ.วิทยาศาสตร-์ เคมี 
๒.ปรญิญาโท วิชาเอก 
- คม.วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
 

วิทยาศาสตร ์ ๓ ครั้ง ๒๐ ครั้ง 

๑๖ 
 
 
 

นางสาวพรวิภา ขันโท ๓5  ป ี 4  ป ี ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ๑.ปรญิญาตร ี ปริญญาตรี วิชาเอก  
- ศศ.บ.รัฐศาสตร ์

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๓ ครั้ง ๒๐ ช่ัวโมง 

๑๗ นางสาวฐานิดา ค างอก 37  ปี 3  ปี  ต าแหน่ง ครู ๑.ปริญญาตรี 
๒.ปริญญาโท 

๑.ปริญญาตรี วิชาเอก 
- ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
๒.ปริญญาโท วิชาเอก 
-คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๓ ครั้ง ๓๖ ชั่วโมง 

๑๘ นางสาวสุกานดา นาห่อม 
 
 
 
 
 
 
 

๓4  ปี 6  ปี ต าแหน่ง ครู ๑.ปริญญาตรี 
 ๒.ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

๑.ปริญญาตรี วิชาเอก 
- วท.บ.เคมี 
๒.ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาเอก 
การศึกษา 
 

วิทยาศาสตร์ ๒ ครั้ง ๔๘ ชั่วโมง 



๑๙ นายเวหา  นครานุรักษ์ ๓4 1  ป ี ครูผู้ช่วย ๑.ปริญญาตรี 
 ๒.ประกาศนีย 
บัตรบัณฑิต 

๑.ปริญญาตรี วิชาเอก  
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑ ครั้ง  ๖ ช่ัวโมง 
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๓.๒  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าท่ีสอน) 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุงาน วุฒ ิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

ภาระงาน
สอน

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมงที่

เข้ารับการ
พัฒนา(ปี
ปัจจบุัน) 

- - - - - - - - - - 
          
 

๓.๓  ขา้ราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง(สนับสนุนการสอน) 

ที่ ช่ือ-สกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ สำขำ ปฏิบัติหน้ำที่ จ้ำงด้วยเงิน 
๑ นำงสำวพรชฎำ  แจ้อุบล  บุคลำกรสนับสนุนกำร

สอน 

  พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ 

อบจ.ศรีสะเกษ 

๒ นำยเข็มทอง  ไชยมำ  นักกำรภำรโรง ม.6  พนักงำนจ้ำงทั่วไป อบจ.ศรีสะเกษ 

๓.๔  สรุปจ านวนบุคลากร  

   ๓.๔.๑  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมประเภท/ต ำแหนง่ และวุฒิกำรศึกษำ 

ประเภท/ต าแหน่ง 

จ านวนบุคลากร(คน) 
รวม ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑.ผู้บริหำรสถำนศึกษำ      

-ผู้อ ำนวยกำร - - ๑ - ๑ 
-รองผู้อ ำนวยกำร - - ๑ - ๑ 

รวม - - ๒ - ๒ 

๒.สำยงำนกำรสอน      

-ข้ำรำชกำร/พนักงำนคร ู - ๓ ๑๖ - ๑๙ 

-พนักงำนจ้ำง(สอน) - ๑ - - ๑ 

-อื่นๆ(ระบ)ุ - - - - - 

รวม - ๔ ๑๖ - ๒๐ 

๓.สำยงำนสนับสนุนกำรสอน      

-พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ๑ - - - - 

-พนักงำนจ้ำงทั่วไป ๑ - - - - 

-ลูกจ้ำงประจ ำ ๑ - - - - 

-อื่นๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม ๓ - - - - 

รวมท้ังสิ้น ๓ ๔ ๑๘ - ๒๕ 
 



12% 

16% 

72% 

0% 

แผนภูมแิสดงร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี 

ปริญญำตรี 

ปริญญำโท 

ปริญำเอก 

8% 

80% 

12% 

แผนภูมแิสดงร้อยละของบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

สำยงำนสอน 

สำยงำนสนบัสนุนกำรสอน 
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ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

สำยงำนสอน 

สำยงำนสนบัสนุนกำรสอน 
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 ๓.๔.๑๒  จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์                   

ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมนิเทศ - - - 

ภำษไทย ๒ ๑๐ ๑๔ 

คณิตศำสตร์ ๓ ๑๕ ๑๑ 

วิทยำศำสตร ์ ๔ ๒๐ ๑๐ 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ๓ ๑๕ ๑๒ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๒ ๑๐ ๑๑ 

ศิลปะ ๑ ๕ ๑๔ 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี ๓ ๑๕ ๑๒ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๒ ๑๐ ๑๖ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๒๐ ๑๐๐ ๔ 

รวมครูผูส้อนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ๒๐ ๑๐๐ ๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
๔. ข้อมลูนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑) 
    ๔.๑ จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ทั้งสิ้น  คน  จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
เพศ 

รวม จ านวนเฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.๑ (..... ขวบ)      
อ.๒ (..... ขวบ)      
อ.๓ (..... ขวบ)      

รวม      
ป.๑      
ป.๒      
ป.๓      
ป.๔      
ป.๕      
ป.๖      
รวม      
ม.๑ 2 29 42 71 36 
ม.๒ 2 34 28 62 31 
ม.๓ 2 59 38 97 49 
ม.๔ 2 7 25 32 16 
ม.๕ 2 15 23 38 19 
ม.๖ 2 22 43 65 33 
รวม 12 166 199 365 30 

รวมท้ังสิ้น 12 166 199 365 30 
 
จ านวนเด็กพเิศษในโรงเรียน ชาย  - คน หญิง  - คน รวม จ านวน  - คน 

 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนบุาล    =   :            เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนปุระถมศึกษา =   :            เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา    =  18 :  1       เป็นไปตามเกณฑ์        ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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มัธยมฯ 3 

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2559 - 2561 
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มัธยมฯ 4 

มัธยมฯ 5 

มัธยมฯ 6 

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2559 - 2561 

12 
๔.๒ จ านวนนักเรียน เปรียบเทียบ  ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  -  ๒๕๖๑ 
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๕. ข้อมลูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
    ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรูทุ้กระดับช้ัน (ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน
นักเรียนที่
ได้ผลการ

เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดบั 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย ๒๖๖ ๓๒ ๓๐ ๓๙ ๓๒ ๓๐ ๓๖ ๒๗ ๔๐ ๑๐๓ 38.72 
๒.คณิตศาสตร์ ๑๖๖ ๑๐ ๗ ๒๗ ๒๗ ๒๐ ๒๙ ๓๑ ๑๕ ๗๕ 45.18 
๓.วิทยาศาสตร์ ๓๔๘ ๖ ๒๐ ๑๔ ๓๒ ๔๕ ๗๘ ๖๐ ๙๓ ๒๓๑ 66.38 
๔.สังคมศึกษาฯ ๓๘๖ ๓๔ ๖ ๒๓ ๒๑ ๒๔ ๔๑ ๔๙ ๑๘๘ ๒๗๘ 72.02 
๕.สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๓๕๕ ๑ ๐ ๓ ๑๕ ๓๑ ๖๗ ๗๙ ๑๕๙ ๓๐๕ 85.92 

๖.ศิลปะ ๓๖๒ ๘ ๖ ๕ ๑๘ ๑๘ ๖๘ ๖๕ ๑๗๔ ๓๐๗ 84.81 
๗.การงานอาชีพฯ ๔๖๔ ๔๕ ๗ ๑๓ ๔๓ ๓๗ ๘๕ ๗๓ ๑๖๑ ๓๑๙ 68.75 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๓๓๒ ๒๘ ๕๕ ๓๒ ๖๗ ๓๙ ๔๕ ๒๔ ๔๒ ๑๑๑ 33.43 

รวม ๒๖๗๙ ๑๖๔ ๑๓๑ ๑๕๖ ๒๕๕ ๒๔๔ ๔๔๙ ๔๐๘ ๘๗๒ ๑๗๒๙ 64.54 
ร้อยละ ๑๐๐ 6.12 4.89 5.82 9.52 9.11 16.76 15.23 32.55 64.54 64.54 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายวิชา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน

นักเรียนที่
ได้ผลการ

เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดบั 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย ๒๗๘ ๓๖ ๓๒ ๓๗ ๔๔ ๔๒ ๓๔ ๒๒ ๓๑ ๘๗ 31.29 
๒.คณิตศาสตร์ ๓๕๗ ๒๗ ๔๑ ๕๙ ๔๘ ๕๙ ๖๗ ๓๔ ๒๒ ๑๒๓ 34.45 
๓.วิทยาศาสตร์ ๓๑๔ ๒๑ ๘ ๖ ๑๔ ๓๙ ๖๔ ๔๗ ๑๑๕ ๒๒๖ 71.97 
๔.สังคมศึกษาฯ ๕๓๘ ๓๖ ๑๕ ๑๗ ๒๔ ๒๔ ๕๐ ๗๔ ๒๙๘ ๔๒๒ 78.44 
๕.สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๓๘๘ ๒๔ ๓ ๑๒ ๓๓ ๔๕ ๖๐ ๖๐ ๑๕๑ ๒๗๑ 69.85 
๖.ศิลปะ ๓๖๕ ๔๔ ๐ ๒ ๘ ๒๘ ๔๔ ๕๙ ๑๘๐ ๒๘๓ 77.53 
๗.การงานอาชีพฯ ๔๔๔ ๓๗ ๒๒ ๑๖ ๔๔ ๕๓ ๑๐๔ ๗๒ ๙๖ ๒๗๒ 61.26 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๒๘๕ ๓๐ ๔๗ ๒๖ ๔๑ ๓๕ ๒๗ ๓๘ ๔๑ ๑๐๖ 37.19 

รวม ๒๙๖๙ ๒๕๕ ๑๖๘ ๑๗๕ ๒๕๖ ๓๒๕ ๔๕๐ ๔๐๖ ๙๓๔ ๑๗๙๐ 60.29 
ร้อยละ ๑๐๐ 8.59 5.66 5.89 8.62 10.95 15.16 13.67 31.46 60.29 60.29 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายวิชา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน

นักเรียนที่
ได้ผลการ

เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดบั 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย ๑๗๐ ๔ ๙ ๙ ๑๕ ๒๖ ๓๕ ๔๐ ๓๒ ๑๐๗ 62.94 
๒.คณิตศาสตร์ ๑๖๖ ๑๐ ๗ ๒๗ ๒๗ ๒๐ ๒๙ ๓๑ ๑๕ ๗๕ 45.18 
๓.วิทยาศาสตร์ ๓๗๕ ๙ ๐ ๕ ๒๓ ๖๑ ๑๒๗ ๗๐ ๘๐ ๒๗๗ 73.87 
๔.สังคมศึกษาฯ ๒๒๒ ๒ ๓ ๖ ๑๒ ๒๑ ๔๘ ๓๖ ๙๔ ๑๗๘ 80.18 
๕.สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๑๖๘ ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๕ ๑๕๒ ๑๖๕ 98.21 
๖.ศิลปะ ๑๐๑ ๔ ๐ ๐ ๑ ๑ ๘ ๑๐ ๗๗ ๙๕ 94.06 
๗.การงานอาชีพฯ ๓๑๖ ๐ ๖ ๒ ๓ ๑๗ ๔๗ ๘๑ ๑๖๐ ๒๘๘ 91.14 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๘๘ ๒ ๑๓ ๑๒ ๓๔ ๒๗ ๓๔ ๒๔ ๔๒ ๑๐๐ 53.19 

รวม ๑๗๐๖ ๓๒ ๓๘ ๖๑ ๑๑๖ ๑๗๔ ๓๓๖ ๒๙๗ ๖๕๒ ๑๒๘๕ 75.32 
ร้อยละ ๑๐๐ 1.88 2.23 3.58 6.80 10.20 19.70 17.41 38.22 75.32 75.32 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายวิชา 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน

นักเรียนที่
ได้ผลการ

เรียน
เฉลี่ย

ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดบั 
๓ ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑.ภาษาไทย ๑๒๔ ๒ ๑ ๗ ๑๖ ๑๔ ๒๓ ๑๖ ๔๕ ๘๔ 67.74 
๒.คณิตศาสตร์ ๑๖๗ ๒๐ ๑๖ ๒๘ ๒๗ ๒๐ ๑๐ ๒๖ ๒๐ ๕๖ 33.53 
๓.วิทยาศาสตร์ ๔๐๑ ๒ ๔ ๒๓ ๔๙ ๕๗ ๑๒๑ ๙๕ ๕๐ ๒๖๖ 66.33 
๔.สังคมศึกษาฯ ๑๖๕ ๒ ๐ ๓ ๑๑ ๑๗ ๓๔ ๓๐ ๖๘ ๑๓๒ 80.00 
๕.สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๒๑๕ ๐ ๐ ๑ ๑ ๓ ๑๖ ๑๑ ๑๘๓ ๒๑๐ 97.67 
๖.ศิลปะ ๙๓ ๑๔ ๓ ๑ ๕ ๕ ๑๑ ๑๒ ๔๒ ๖๕ 69.89 
๗.การงานอาชีพฯ ๒๘๓ ๑๐ ๑ ๐ ๕ ๒๙ ๕๓ ๖๘ ๑๑๗ ๒๓๘ 84.10 
๘.ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๒ ๑๘ ๑๒ ๑๘ ๑๔ ๑๙ ๑๑ ๒๖ ๕๖ 46.67 

รวม ๑๕๖๘ ๕๒ ๔๓ ๗๕ ๑๓๒ ๑๕๙ ๒๘๗ ๒๖๙ ๕๕๑ ๑๑๐๗ 70.60 
ร้อยละ ๑๐๐ 3.32 2.74 4.78 8.42 10.14 18.30 17.16 35.14 70.60 70.60 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทอสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

17 
ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) 
    ๗.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๗.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 42.86 14.45 28.00 26.09 

ระดับจังหวัด 46.57 22.81 30.82 28.06 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 44.79 22.12 30.14 27.74 

ระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 
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    7.1.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 42.57 42.86 0.29 

คณิตศาสตร์ 23.62 14.45 -9.17 

วิทยาศาสตร ์ 32.55 28.00 -4.55 

สังคมศึกษา 47.45 - - 

ภาษาอังกฤษ 28.36 26.09 -2.27 
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    7.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 
    7.2.1  คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 42.39 15.94 23.87 31.25 20.78 

ระดับจังหวัด 46.59 19.14 26.52 32.90 23.17 
ระดับสังกัด 
(รร.สงักัด อปท.) 

43.43 19.05 25.91 31.33 22.70 

ระดับประเทศ 49.25 24.53 25.37 34.70 28.31 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทอสอบระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
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    7.2.2  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 42.35 42.39 0.04 

คณิตศาสตร์ 18.28 15.94 -2.34 

วิทยาศาสตร ์ 26.83 23.87 -2.96 

สังคมศึกษา 32.52 31.25 -1.27 

ภาษาอังกฤษ 21.09 20.78 -0.31 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้น ม.6 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 
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    ๗.๓.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านอืน่ๆ 

ท่ี รายการ จ านวน (คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ* 

1. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนกั ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองใหม้ีความปลอดภัย 

345 94.52 

2. จ านวนนักเรียนที่มีทีป่ลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิง่
มอมเมา เช่น สุรา บหุรี่ เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

30 8.21 
 

3. จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรอ่งทางร่างกาย/เรียนร่วม 0 0 
4. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 
5. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 0 0 
6. จ านวนนักเรียนตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ 0 0 
7. จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปกีารศึกษาปจัจุบัน) 8 2.19 
8. จ านวนนักเรียนที่มเีวลาไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 7 1.91 
9. จ านวนนักเรียนที่ซ้ าช้ัน 0 0 

10. จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปฐมวัย   
                                  ประถมศึกษา   
                                  มัธยมศึกษาตอนต้น 30 30.92 
                                  มัธยมศึกษาตอนปลาย 33 50.76 

หมำยเหต:ุ ร้อยละของนักเรียนทัง้หมด  

๖. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
ท่ี รายการ จ านวน 
๑. อำคำรเรียน 5 หลัง 
๒. อำคำรประกอบ 1 หลัง 
๓. ห้องน้ ำ/ห้องส้วม  4 หลัง 
๔. สระว่ำยน้ ำ  - 
๕. สนำมเดก็เล่น  -  สนาม 
๖. สนำมกีฬำ  3 สนาม 
๙. ฯลฯ  
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
    ๑๑.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษะภูมิประเทศเป็นที่ราบพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาภูมิอากาศ
ร้อนและแห้งแล้งมีแหล่งน้ าหรือล าห้วยขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ข้ึนอยู่กับปริมาณฝนที่
ตกในแต่ละปี เป็นอาชีพหลัก มีประชากรประมาณ 8,951 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนโรงเรียน 
ได้แก่ ด้านการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียนประถม 9 แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 4 แห่ง ด้านศาสนา วัด ส านักสงฆ์ จ านวน 12 แห่ง ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน จ านวน 2 แห่ง  อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการท าหมอนฟักทองและหมอนสม็อก 
    ๑๑.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกร (ท านา)  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนา  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๐,๐๐๐ บาท 
    ๑๑.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษากบัความร่วมมือต่างๆ ของชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีความ
พร้อมในด้านการประสานงานและความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยโรงเรียนต้องประสานกบัชุมชน
อย่าง  ต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 
 - กิจกรรมชุมชนสถานศึกษาให้ความร่วมมือกันดี แต่ขาดการประสานงานอย่างต่อเนื่อง 
 - สถานศึกษาต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

  - บุคลากรของสถานศึกษามีภูมิล าเนาที่อยูห่่างไกลสถานศึกษา จึงไม่ค่อยมีการสัมพันธ์กับ 
    ชุมชน  และชาวบ้าน  

(บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหลง่เรียนรู้ อยู่ในบรเิวณวัด ได้รับการสง่เสรมิสนับสนุนจาก
ชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัน พุทธศักราช ๒๕๔๖ (ถ้าด าเนินการตามหลักสูตร
อื่นๆให้ใส่หลักสูตรอื่นๆ ด้วย) โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
 ๑๐.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย(ใส่โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา) 
………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
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    ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย 120 120 120 120 80 40 
คณิตศาสตร์ 120 120 120 120 120 80 
วิทยาศาสตร ์ 120 120 120      60 - - 
-  ฟิสิกส ์ - - -  60 - - 

- เคม ี - - -      60 - - 
- ชีววิทยา - - -  60 - - 
- วิทยาศาสตร์กายภาพ - - - - - - 
สังคมศึกษา 120 120 120 80 80 80 
- ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 40 40 40 
ศิลปะ 80 80 80 40      40 40 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 80 80 40      40      40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมชั่วโมง 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 
 

จ านวนช่ัวโมงที่จัดให้กับนกัเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,280 ,1280 ช่ัวโมง ( ม.ต้น 
1,280, ม.ปลาย 1,280 
แผนการเรียน / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่  เน้นพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ O-NET น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว 

หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา   
 ๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา  นก./ชม. รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๑ ท๒๑๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) ภาษาไทย ๒ ท๒๑๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 

คณิตศาสตร์ ๑ ค๒๑๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) คณิตศาสตร์ ๒ ค๒๑๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิทยาศาสตร์ ๑ ว๒๑๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) วิทยาศาสตร์ ๒ ว๒๑๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
สังคมศึกษา ๑ ส๒๑๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) สังคมศึกษา ๒ ส๒๑๑๐๔ ๑.5 (60) 
พระพุทธศาสนา ๑ ส๒๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ประวัติศาสตร์ ๒ ส๒๑๑๐๖ ๐.๕ (๒๐) 
ประวัติศาสตร์ ๑ ส๒๑๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) สุขศึกษา ๒ พ๒๑๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษา ๑ พ๒๑๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) พลศึกษา ๒ พ๒๑๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
พลศึกษา ๑ พ๒๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ทัศนศิลป์ ๒ ศ๒๑๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
ทัศนศิลป์ ๑ ศ๒๑๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) ดนตร-ีนาฏศิลป์ ๒ ศ๒๑๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
ดนตร-ีนาฏศิลป์ ๑ ศ๒๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) งานเกษตร ง๒๑๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
งานบ้านงานประดิษฐ์  ง๒๑๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) ภาษาอังกฤษ ๒ อ๒๑๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
ภาษาอังกฤษ ๑ อ๒๑๑๐๑ ๑.๕ (๖๐)    
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑ อ๒๑๒๐๑ ๐.๕(๒๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๒ อ๒๑๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๑ ว๒๑๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๒ ว๒๑๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑ ง๒๑๒๖๓ ๐.๕(๒๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ง๒๑๒๖๔ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาไทย ๑ ท๒๐๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะภาษาไทย ๒ ท๒๐๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ๑ ง๒๑๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคอมพิวเตอร์๒ ง๒๑๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
หน้าที่พลเมือง 1  ส21201 0.5(20) หน้าที่พลเมือง 2  ส21202 0.5(20) 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1 ค21201 0.5(20) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 2 ค21202 0.5(20) 
โลกศึกษา 1  0.5(20) โลกศึกษา 2  0.5(20) 
รายวิชาเพิ่มเติมเรียน  3.5 นก./140 ชม.  รายวิชาเพิ่มเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. 

รวมหน่วยกิตท่ีได้  ๒๖.๕ หน่วยกิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด ๒๐ ๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด   ๒๐ 
๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ ๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
**กิจกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณะประโยชน ์

(7) **กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

(8) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(๖40) รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(๖40) 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี๑,๒80 
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** หมายเหตุผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกำชำด 
 

 ๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๓ ท๒๒๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) ภาษาไทย ๔ ท๒๒๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 

คณิตศาสตร์ ๓ ค๒๒๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) คณิตศาสตร์ ๔ ค๒๒๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิทยาศาสตร์ ๓ ว๒๒๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) วิทยาศาสตร์ ๔ ว๒๒๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
สังคมศึกษา ๓ ส๒๒๑๐๑ ๑.5 (6๐) สังคมศึกษา ๔ ส๒๒๑๐๔ ๑.5 (6๐) 
ประวัติศาสตร์ ๓ ส๒๒๑๐๓ ๐.๕ (๒๐)    
สุขศึกษา ๓ พ๒๒๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) ประวัติศาสตร์ ๔ ส๒๒๑๐๖ ๐.๕ (๒๐) 
พลศึกษา ๓ พ๒๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) สุขศึกษา ๔ พ๒๒๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
ทัศนศิลป์ ๓ ศ๒๒๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) พลศึกษา ๔ พ๒๒๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
ดนตร-ีนาฏศิลป์ ๓ ศ๒๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ทัศนศิลป์ ๔ ศ๒๒๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
การงานอาชีพ 3 (งานช่าง) ง๒๒๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) ดนตร-ีนาฏศิลป์ ๔ ศ๒๒๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
ภาษาอังกฤษ ๓ อ๒๒๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) การงานอาชีพ 4 (เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร) 
ง๒๒๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 

   ภาษาอังกฤษ ๔ อ๒๒๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๓ อ๒๒๒๐๑ ๐.๕(๒๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๔ อ๒๒๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๓ ว๒๒๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๔ ว๒๒๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ง๒๒๒๖๒ ๐.๕(๒๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ง๒๒๒๖๓ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาไทย ๓ ท๒๐๒๐๓ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะภาษาไทย ๔ ท๒๐๒๐๔ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ๓ ง๒๒๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ๔ ง๒๒๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
หน้าที่พลเมือง 3  ส22201 ๐.๕(๒๐) หน้าที่พลเมือง 4  ส22202 ๐.๕(๒๐) 
      
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. รายวิชาเพิ่มเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. 

รวมหน่วยกิตท่ีได้  ๒9.๐ หน่วยกิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด ๒๐ ๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด   ๒๐ 
๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ ๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
  **กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

(7)   **กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

(8) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(640) รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(640) 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี๑,๒80 
 

** หมายเหตุผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกำชำด 
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 ๓. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๕ ท๒๓๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) ภาษาไทย ๖ ท๒๓๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 

คณิตศาสตร์ ๕ ค๒๓๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) คณิตศาสตร์ ๖ ค๒๓๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
วิทยาศาสตร์ ๕ ว๒๓๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) วิทยาศาสตร์ ๖ ว๒๓๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
สังคมศึกษา ๕ ส๒๓๑๐๑ ๑.5 (6๐) สังคมศึกษา ๖ ส๒๓๑๐๔ ๑.5 (6๐) 
ประวัติศาสตร์ ๕ ส๒๓๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) ประวัติศาสตร์ ๖ ส๒๓๑๐๖ ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษา ๕ พ๒๓๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) สุขศึกษา ๖ พ๒๓๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
พลศึกษา ๕ พ๒๓๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) พลศึกษา ๖ พ๒๓๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
ทัศนศิลป์ ๕ ศ๒๓๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) ทัศนศิลป์ ๖ ศ๒๓๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) 
ดนตร-ีนาฏศิลป์ ๕ ศ๒๓๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ดนตร-ีนาฏศิลป์ ๖ ศ๒๓๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
การงานอาชีพ 5 (งานธุรกิจ
ทั่วไป) 

ง๒๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) งานช่างพ้ีนฐาน  ง๒๓๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 

ภาษาอังกฤษ ๕ อ๒๓๑๐๑ ๑.๕ (๖๐) ภาษาอังกฤษ ๖ อ๒๓๑๐๒ ๑.๕ (๖๐) 
      
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑๑.๐ (๔๔๐) 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๕ อ๒๓๒๐๑ ๐.๕(๒๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๖ อ๒๓๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๕ ว๒๓๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๖ ว๒๓๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ง๒๓๒๖๒ ๐.๕(๒๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๖ ง๒๓๒๖๓ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาไทย ๕ ท๒๐๒๐๕ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะภาษาไทย ๖ ท๒๐๒๐๖ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์๕ ง๒๓๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคอมพิวเตอร์๖ ง๒๓๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
หน้าที่พลเมือง 5 ส23201 ๐.๕(๒๐) หน้าที่พลเมือง 6 ส23202 ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 ค23201 ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 ค23202 ๐.๕(๒๐) 
รายวิชาเพิ่มเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. รายวิชาเพิ่มเติมเรียน  3.๕ นก./๑40 ชม. 

รวมหน่วยกิตท่ีได้  ๒9.๐ หน่วยกิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมนักเรียน  
๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด ๒๐ ๑. ลูกเสือ -  ยุวกาชาด   ๒๐ 
๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ ๒. ชมรม   ชุมนุม ๒๐ 
  **กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

(7)   **กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

(8) 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(640) รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(640) 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี๑,๒80 
 

** หมายเหตุผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะประโยชน์  ในกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกำชำด 
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๔. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๑ ท๓๑๑๐๑ ๑.5 (6๐) ภาษาไทย ๒ ท๓๑๑๐๒ ๑.5 (6๐) 

คณิตศาสตร์ ๑ ค๓๑๑๐๑ ๑.5 (6๐) คณิตศาสตร์ ๒ ค๓๑๑๐๒ ๑.5 (6๐) 
ฟิสิกส์พ้ืนฐาน ว๓๑๑๐๑ ๑.5 (6๐) โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว๓๑๑๐๔ ๑.5 (6๐) 
เคมีพ้ืนฐาน ว๓๑๑๐๒ ๑.5 (6๐) สังคมศึกษา ๒ ส๓๑๑๐๓ ๑.๐ (๔๐) 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน ว๓๑๑๐๓ ๑.5 (6๐) ประวัติศาสตร์ ๒ ส๓๑๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
สังคมศึกษา ๑ ส๓๑๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) พลศึกษา ๑ พ๓๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
ประวัติศาสตร์ ๑ ส๓๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ดนตรี ๒ ศ๓๐๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษา ๑ พ๓๑๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) งานเขียนแบบ ง๓๑๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
ดนตรี ๑ ศ๓๐๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) ภาษาอังกฤษ ๒ อ๓๑๑๐๒ ๑.5 (6๐) 
งานบ้าน ง๓๑๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) งานเขียนแบบ ง31102 ๐.๕ (๒๐) 
ภาษาอังกฤษ ๑ อ๓๑๑๐๑ ๑.5 (6๐) ดนตรี 2 ว31104 ๐.๕ (๒๐) 
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๑2 (๔8๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน 9.๐ (360) 

รายวิชาเพิ่มเติม  รายวิชาเพิ่มเติม  
 กลุ่มที่ ๑  กลุ่มที่ ๑ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๑ ค๓๑๒๐๑ ๑.5 (6๐) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๒ ค๓๑๒๐๒ ๑.5 (6๐) 
กลุ่มที่ ๒ ฟิสิกส์ ๑ ว๓๐๒๐๑ ๑.๐ (๔๐) 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๗ อ๓๑๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เคมี ๑ ว๓๐๒๒๑ ๑.๐ (๔๐) 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๑ ว๓๐๒๘๑ ๐.๕(๒๐) ชีววิทยา ๑ ว๓๐๒๔๑ ๑.๐ (๔๐) 
หน้าที่พลเมือง ส31201 ๐.๕(๒๐)  กลุ่มที่ ๒ 
   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๘ อ๓๑๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
   เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๒ ว๓๑๒๘๒ ๐.๕(๒๐) 
  หน้าที่พลเมือง ส31202 ๐.๕(๒๐) 

 
กลุ่มที่ ๑ เลือกทุกวิชา 

 

   
   

กลุ่มที่ ๑ เลือกทุกวิชา 
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม ๒.๕ (๑๐๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม 5.๕ (๒2๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
  กิจกรรมนักเรียน 20   กิจกรรมนักเรียน 20 
  กิจกรรมชุมนุม ๒๐   กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

1๐   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(๖๔๐) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5(๖๔๐) 
รวมหน่วยเวลาเรียนทั้งปี๑,๒๘๐ 

แผนการเรียนเน้นแกนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์
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๕. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๓ ท๓๒๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) ภาษาไทย ๔ ท๓๒๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 

คณิตศาสตร์ ๓ ค๓๒๑๐๑ ๑.5 (6๐) คณิตศาสตร์ ๔ ค๓๒๑๐๒ ๑.5 (6๐) 
สังคมศึกษา ๓ ส๓๒๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) สังคมศึกษา ๔ ส๓๒๑๐๓ ๑.๐ (๔๐) 
ประวัติศาสตร์ ๓ ส๓๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) ประวัติศาสตร์ ๔ ส๓๒๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษา ๒ พ๓๒๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) พลศึกษา ๒ พ๓๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
ทัศนศิลป์ ๑ ศ๓๐๑๐๓ ๐.๕ (๒๐) ทัศนศิลป์ ๒ ศ๓๐๑๐๔ ๐.๕ (๒๐) 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ง๓๒๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) การสืบค้นข้อมูลและอินเตอร์เน็ต ง๓๒๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
ภาษาอังกฤษ ๓ อ๓๒๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) ภาษาอังกฤษ ๔ อ๓๒๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๖.5 (๒60) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน ๖.5 (๒60) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
 กลุ่มที่ ๑  กลุ่มที่ ๑ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๓ ค๓๒๒๐๑ ๑.๐ (๔๐) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๔ ค๓๒๒๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
ฟิสิกส์ ๒ ว๓๐๒๐๒ ๑.๐ (๔๐) ฟิสิกส์ ๓ ว๓๐๒๐๓ ๑.๐ (๔๐) 
เคมี ๒ ว๓๐๒๒๒ ๑.๐ (๔๐) เคมี ๓ ว๓๐๒๒๓ ๑.๐ (๔๐) 
ชีววิทยา ๒ ว๓๐๒๔๒ ๑.๐ (๔๐) ชีววิทยา ๓ ว๓๐๒๔๓ ๑.๐ (๔๐) 

กลุ่มที่ ๒  กลุ่มที่ ๒ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๙ อ๓๒๒๐๑ 1 (4๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๐ อ๓๒๒๐๒ 1 (4๐) 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๓ ว๓๓๐๒๘๓ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะวิทยาศาสตร ์๔ ว๓๐๒๘๔ ๐.๕(๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๙ ง๓๒๒๖๓ ๐.๕(๒๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐ ง๓๒๒๖๔ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะภาษาไทย ๙ ท๓๐๒๐๓ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะภาษาไทย ๑๐ ท๓๐๒๐๔ ๐.๕(๒๐) 
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 9 ง๓๒๒๐๑ ๐.๕(๒๐) เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ 10 ง๓๒๒๐๒ ๐.๕(๒๐) 
แบดมินตัน พ30203 1(40) ฟุตบอล 1 พ30201 1 (4๐) 
หน้าที่พลเมือง 3 ส32203 0.5(20) หน้าที่พลเมือง 4 ส32204 0.5(20) 
      

กลุ่มที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุ่มที่ ๒ เลือกเรียน ๐.๕ หน่วยกติ กลุ่มที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุ่มที่ ๒ เลือกเรียน ๑.๕ หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ (๓๒๐) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
  กิจกรรมนักเรียน 20   กิจกรรมนักเรียน 20 
 กิจกรรมชุมนุม ๒๐  กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 
  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1๐   กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๖๔๐ รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น ๖๔๐ 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี๑,๒๘๐ 



29 
๖. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน 

รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. รายวิชาพ้ืนฐาน รหัสวิชา นก./ชม. 
ภาษาไทย ๕ ท๓๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) สังคมศึกษา ๖ ส๓๓๑๐๒ ๑.๐ (๔๐) 

คณิตศาสตร์ ๕ ค๓๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐) พลศึกษา 6 พ๓๓๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
สังคมศึกษา ๕ ส๓๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐)  นาฏศิลป์ 1 ศ๓3102 ๐.๕ (๒๐) 
สุขศึกษา 5 พ๓๓๑๐๑ ๐.๕ (๒๐) งานธุรกิจ ง๓๓๑๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
นาฏศิลป์ ๑ ศ๓๐๑๐๕ ๐.๕ (๒๐)    
งานช่างทั่วไป ง๓๓๑๐๑ ๐.๕ (๒๐)    
ภาษาอังกฤษ ๕ อ๓๓๑๐๑ ๑.๐ (๔๐)    
รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน 4.๕ (180) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาพื้นฐาน 2.๕ (10๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
 กลุ่มที่ ๑  กลุ่มที่ ๑ 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ๕ ค๓๓๒๐๑ ๑.๐ (๔๐) เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5 ค๓๓๒๐๒ ๑.๐ (๔๐) 
ฟิสิกส์ ๔ ว๓๐๒๐๔ ๑.๐ (๔๐) ฟิสิกส์ ๕ ว๓๐๒๐๕ ๑.5 (6๐) 
เคมี ๔ ว๓๐๒๒๔ ๑.๐ (๔๐) เคมี ๕ ว๓๐๒๒๕ ๑.๐ (๔๐) 
ชีววิทยา ๔ ว๓๐๒๔๔ ๑.๐ (๔๐) ชีววิทยา ๕ ว๓๐๒๔๕ ๑.๐ (๔๐) 

 กลุ่มที่ ๒  กลุ่มที่ ๒ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๑ อ๓๓๒๐๑ ๐.๕ (๒๐) ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ๑๒ อ๓๓๒๐๒ ๐.๕ (๒๐) 
เสรมิทกัษะวทิยาศาสตร ์๕ ว๓๐๒๘๕ ๐.๕ (๒๐) เสรมิทกัษะวทิยาศาสตร ์๖ ว๓๐๒๘๖ ๐.๕ (๒๐) 
อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑ ง๓๓๒๖๓ 1 (4๐) อาชีพวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๒ ง๓๓๒๖๔ 1 (40) 
เสรมิทกัษะภาษาไทย ๑๑ ท๓๐๒๐๕ ๐.๕ (๒๐) เสรมิทกัษะภาษาไทย ๑๒ ท๓๐๒๐๖ 1 (40) 
เสรมิทกัษะคอมพิวเตอร์ 11 ง๓๓๒๐๑ ๐.๕ (๒๐) เสรมิทกัษะคอมพิวเตอร์ 12 ง๓๓๒๐๒ 1 (40) 
ปฏิบัติดนตรีสากลเดี่ยว 1 ศ30205 ๑.๐ (๔๐) อาหารนานาชาติ  ง33262 1 (40) 
กราฟฟกิและแอนนิเมช่ัน ง33222 ๑.๐ (๔๐) ปฏิบัติดนตรีสากลเดี่ยว 2 ศ30206 ๑.๐ (๔๐) 
แอโรบคิ พ30204 ๑.๐ (๔๐) ลีลาศ พ30206 ๑.๐ (๔๐) 

กลุ่มที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุ่มที่ ๒ เรียน ๑.๕ หน่วยกิต กลุ่มที่ ๑ เลือกทุกวิชาและกลุ่มที่ ๒ เลือกเรียน ๑.๕ หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม 10 (40๐) รวมหน่วยกิต / เวลาวิชาเพิ่มเติม 12 (480) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  กิจกรรมแนะแนว ๒๐   กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
  กิจกรรมนักเรียน ๒๐   กิจกรรมนักเรียน ๒๐ 
 กิจกรรมชุมนุม ๒๐  กิจกรรมชุมนุม ๒๐ 
  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

1๐   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

1๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(๖๔๐) รวมเวลาเรียนท้ังสิ้น 14.5(๖๔๐) 
รวมหน่วยเวลาเรียนท้ังปี๑,๒๘๐ 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น                       
 ๑๑.๑ ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด 64 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 7,243 เล่มมีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน 60 ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้  มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน ๕ เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด              
( ในปีการศึกษาที่รายงาน ) เฉลี่ย ๓๒๖  คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 81.84 ของนักเรียนทั้งหมด มีการ
ให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย 60 คน ต่อปี ( ในปีการศึกษาที่รายงาน ) 

๑๑.๒  ห้องปฏิบัติการทั้งหมด 4 ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์  จ านวน    3  ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน    ๒  ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน    1  ห้อง 

  ๔)  ห้องอื่นๆ ห้องอาเซียน                จ านวน    1  ห้อง 
 ๑๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทัง้หมด จ านวน 5๐ เครื่อง  จ าแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน   41  เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพื่อให้บรกิารสืบค้นข้อมลูทางอินเทอรเ์น็ต  จ านวน    ๙  เครื่อง 
       โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 
  เฉลี่ย ๓๒๖ คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ _๘๙.๓๑  ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน 7 เครื่อง 
 ๑๑.๔ แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 

ห้องปฏิบัติการเคม ี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ห้องวิทยาศาสตร ์
ห้องปฏิบัติการฟิสกิส ์
          ฯลฯ 

340 
300 
400 

 

 
 ๑๑.๕ แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียนในจังหวัด และใกลเ้คียง 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 

พิพิธภัณฑ์ธนบัติแห่งชาติ 
ศูนย์ไอซีทีชุมชน 
แก่งตะนะ 
แก่งสะพือ 
          ฯลฯ 

1 
150 

1 
1 
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๑๑.๖ ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำกร ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน 
(ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน) 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนครั้ง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 

นายสวน  เขียวอ่อน 
นายทองค า ลายงาม 
นางมาลี ค าศร ี
พระครสูิทธิ กิตติสาร 

ฯลฯ 

ภูมิปัญญาเรื่องการสานกระทอ 
ภูมิปัญญาเรื่องการสานแงบ 
ภูมิปัญญาเรื่องการท าหมอนฟักทอง 
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน 
 ( ความพอเพียง ) 

20 ครั้ง 
20 ครั้ง 
20 ครั้ง 
20 ครั้ง 

 
๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
    ๑๒.๑  ผลงานดีเด่น 
 สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน อบจ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2562  

เหรียญ กิจกรรม (ช่วงชั้น) กลุ่มสาระ ชื่อผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน คะแนน 
ทอง 

 
วาดภาพระบายสี (สีน้ า) 
 (ม.1 - 2)  

ศิลปะ 
  

เด็กหญิงมันทนา พื้นสวรรค์  นายนิรันดร คุลธิ 93.00 
เด็กหญิงนิภาพร ละม้ายนิล  นายนิรันดร คุลธิ 93.00 

ทอง 
 

วาดภาพระบายสี (สีน้ า) (ม.4 - 
5)  

ศิลปะ 
  

นายนครธาดา จ าปาเรือง  นายนิรันดร คุลธิ 92.00 
นางสาวเทพธิดา บุญพอ  

 
92.00 

ทอง 
ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
Singing Contest (ม.4 - 6) 

ต่างประเทศ นายอนุชิต บุญสนอง  นายสุวิทย์ พลชัย  81.25 

ทอง คิดเลขเร็ว (ม.4 - 6) คณิตศาสตร์ นางสาวพิมพ์วิภา ผดุงโกเม็ด  นายโกมินทร์ พิลัย  80.00 
ทอง 

 
 

จัดสวนถาดแห้ง (ม.1 - 5) 
  
  

การงานอาชีพฯ 
  
  

นายเข็มทอง ไชยมา  นางสาวศิรินภา ทัดไธสง  81.00 
นางสาววิมลภา ไชยมา  นางสาวศิรินภา ทัดไธสง  81.00 
นายเวหา นครานุรักษ์  นายเวหา นครานุรักษ์  81.00 

เงิน 
กิจกรรมเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling) 
(ม.1 - 3) 

ต่างประเทศ เด็กหญิงปรียา ปัญญาวัน  นางสาวชฏาภรณ์ อินต๊ะรัตน์  71.00 

เงิน คิดเลขเร็ว (ม.1 - 3) คณิตศาสตร์ เด็กชายชัยวัฒน์ โมลานิล  นายโกมินทร์ พิลัย  72.00 
เงิน 

 
 

ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือ
ใช้ (ม.4 - 5)  
  

การงานอาชีพฯ 
  
  

นายชัยณรงค์ พิมเสน  นายเวหา นครานุรักษ์  79.00 
นายสุรเกียรติ นาดีไฟ  นายฉลาด มาตราช  79.00 
นายสิทธิพงษ์ วรรณศรี  นายอัครพล พลชัย  79.00 

เงิน 
 

ตอบปัญหาด้านสุขภาพ  
(ม.1 - 3)  

สุขศึกษาฯ 
  

เด็กชายศิรศักดิ์ ศรีสุธรรม  นายไพโรจน์ อุดมลกษณ์  75.00 
เด็กชายกิตติพันธ์ บรรดาศักดิ ์ นายศักดิ์ชัย. ตาวันดี  75.00 

เงิน 
ตอบปัญหาด้านสุขภาพ 
 (ม.4 - 6) 

สุขศึกษาฯ นางสาวลลิตา. ศรีหาเวช  นายศักดิ์ชัย. ตาวันดี  78.00 

 
    นางสาวปนัดดา. พรหมมาสุข  นายไพโรจน์ อุดมลกษณ์  78.00 

เงิน 
 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(ม.1 - 2)  

วิทยาศาสตร์ 
  

เด็กชายณัฐฐวิชา บรรดาศักดิ์  นายเกียรติชัย ด้วงเอียด  74.56 
เด็กหญิงปราณปรียา ปัญญาวัน  นางสาวสุกานดา นาห่อม  74.56 

http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0982
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0982
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0983
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0983
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0650
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0650
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0651
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=1663
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=1663
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0081
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0081
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2181
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2181
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2313
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2313
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2314
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2314
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=1670
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=1670
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0080
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0080
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2664
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2664
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2663
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2663
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2665
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2665
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3311
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3311
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3309
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3309
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3302
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3302
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3307
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3307
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2996
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2996
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2999
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2999


     เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ค าดี  นางสาวพิชชาภา ศรีเลิศ  74.56 
เงิน 

 
 

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
(ม.4 - 6)  
  

วิทยาศาสตร์ 
  
  

นางสาวอนุสรา บรรมะณี  นางประไพพิศ เติมจิตร  75.00 
นายยุธกานต์ แพงแสน  นางสาวสุกานดา นาห่อม  75.00 
นางสาวปวีณา ดวงสี  นายเกียรติชัย ด้วงเอียด  75.00 

เงิน ทักษะคอมพิวเตอร์ (ม.1 - 2) วิทยาศาสตร์ เด็กชายศิวพันธ์ จอมพันธ์  นายอัครพล พลชัย  76.00 
เงิน 

 
 

ประกวดโครงงานสังคมศึกษา 
(ม.1 - 2)  
  

สังคมศึกษาฯ 
  
  

เด็กหญิงพิลาบลักษ์ พิมพร  

 
72.33 

เด็กหญิงรัชฎาวรรณ อ าไธสง  

 
72.33 

เด็กหญิงธิดามณี ดวงแก้ว  นางสาวพรวิภา ขันโท  72.33 
เงิน คัดลายมือ (ม.1 - 2) ภาษาไทย เด็กชายรพีพัฒน์ พันธ์งาม  นางสาวฐานิดา ค างอก  70.00 

ทองแดง 
การใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ (ม.4 - 6) 

ต่างประเทศ นางสาวนันทกา จันทร์ลา  นายสุวิทย์ พลชัย  36.50 

ทองแดง 
ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
Singing Contest (ม.1 - 3) 

ต่างประเทศ เด็กหญิงอนุธิดา น้อยเซีย  นางสาวชฎาพร อินต๊ะรัตน์  65.50 

ทองแดง 
 
 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
(ม.1 - 3)  
  

คณิตศาสตร์ 
  
  

เด็กหญิงวิมลรัตน์ เขียวอ่อน  นางสาวศิรินภา ทัดไธสง  66.00 
เด็กหญิงอรอุมา วงศ์เจริญ  นายโกมินทร์ พิลัย  66.00 
เด็กหญิงปิยะวรรณ ทัศศรี  นายโกมินทร์ พิลัย  66.00 

ทองแดง 
 
 

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
(ม.4 - 6)  
  

คณิตศาสตร์ 
  
  

นางสาวศศิกาญจน์ เทียนคูณ  นายโกมินทร์ พิลัย  61.00 
นางสาวมลิวรรณ ค าโสภา  นางสาวศิรินภา ทัดไธสง  61.00 
นางสาวดลนภา พิมพร  นายโกมินทร์ พิลัย  61.00 

ทองแดง 
 
 

ประกวดโครงงานสังคมศึกษา 
(ม.4 - 5)  
  

สังคมศึกษาฯ 
  
  

นางสาวกุลธิดา บุญก้อน  นางสาวพรวิภา ขันโท  68.00 
นางสาวดาวเรือง อุดมดี  

 
68.00 

นางสาวขัฐติยาภรณ์ สมร  

 
68.00 

ทองแดง คัดลายมือ (ม.4 - 5) ภาษาไทย นางสาวศิริวีรินทร์ ค าสุข  นางเปรมจิต ป้องปาน  61.00 
 

 ด้านกีฬา 
  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  พุ่งแหลน  รุ่นอายุไมเ่กนิ 18 ปี หญิง  กีฬานักเรียนนักศึกษา
จังหวัดศรสีะเกษ  
 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุ่มน้ าหนกั รุ่นอายุไมเ่กนิ 16 ปี ชาย   กีฬานักเรียนนักศึกษา
จังหวัดศรสีะเกษ  
 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ฟลุซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ีหญิง กีฬานักเรียนนักศึกษาจงัหวัดศรสีะเกษ 
และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดบัภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ที่ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๑.  ยุวกาดชาด ระดับ 3 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการ
ประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดับประเทศ 
   ๒. ยุวกาดชาด ระดับ 4 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้รบัโลร่างวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่การ
ประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดับประเทศ 
   ๓. ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด ระดับ 3 ระดับประเทศ 
   

http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2998
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2998
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3107
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3107
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3110
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3110
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3111
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3111
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2774
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2774
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3353
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3351
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3349
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3349
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2310
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2310
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=1669
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=1669
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2919
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2919
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0079
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0079
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0076
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0076
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0078
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0078
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0071
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0071
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0073
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0073
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=0072
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=0072
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3354
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=3354
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3356
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=3357
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert1.php?id=2311
http://pao.ssk.in.th/kp12/pao_cert2.php?id=2311
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 ๔. ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันปฐมพยาบาล ระดับ 4 ระดับประเทศ 
   ๕. ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ระดบั 4 ระดับประเทศ 

  ๖. ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ เฝ้ารับเสดจ็ฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ 
สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแหง่ชาติ กรุงเทพมหานคร 
   ๗. นายสมชาย ค าปลิว ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระดับประเทศ รบัรางวัลยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ประเภทผูบ้รหิารสถานศึกษา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี 2562 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ……...ดี……….. 
กระบวนการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

ทกุ ๓-๕ ปี 

 

   

 

     

                                                        

 

 

การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Data Wise) 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ( Learning Network) 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดท ารายงานประจ าปี 

ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

P 

D 

C 

A 
การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน (Evaluation Utilization) 

 

การพัฒนาและ

ปรับปรุง 



ผลการด าเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562  ระดับคุณคุณภาพ  ดี 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 รายงานผลการประเมินตนเอง เอกสารหลักฐาน ปฐ.05   สรปุโครงการ กจิกรรม ผลคะแนนสอบ O-NET 
เกียรตบิัตร โล่รางวัล ฯลฯ 
จุดเด่น โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม มีผลการสอบ โอ-เนท รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  
ที่เพิ่มสูงข้ึน   

ผลคะแนนสอบ O-NET นักเรียนช้ัน ม.3  ปี 2561 และ 2560 
 2561 2560 ค่าความต่าง 

คณิตศาสตร์ 21.51 14.45 7.06 
ภาษาไทย 42.25 42.86 -0.61 
ภาษาอังกฤษ 25.13 26.09 -0.91 
วิทยาศาสตร ์ 31.02 28.00 3.02 

 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสวนสนามยุวกาชาด ระดบั 4  
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสวนสนามยุวกาชาด ระดบั 3 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึง่การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง กีฬานักเรียน 
นักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
จุดที่ควรพฒันา  

3. จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
 

สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะหผ์ลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนและได้ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยทำงกำร
เรียนโดยใช้ข้อมลูฐำน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้ำหมำย
คุณภำพนักเรียนให้พฒันำสงูข้ึน จัดกจิกรรมกำร
เรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติ เน้นทักษะในกำรอ่ำน 
กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณ ส่งเสรมิผูเ้รียนให้
พัฒนำเต็มศักยภำพ มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยใน
ได้อย่ำงเหมำะสม มีสื่อด้ำนเทคโนโลยีทีท่ันสมัย  
ผู้เรียนมี สุขภำพกำย สุขภำพจิต ดี กล้ำแสดงออก 
และสำมำรถอยูร่่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข 
 

 
กำรจัดกจิกรรมที่มุง่เน้นยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ ยัง

ขำดกำรปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จรงิจงั       กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิแต่ละกลุม่สำระประสบผลส ำเรจ็ในระดบัหนึง่ 
นักเรียนส่วนใหญ่ยงัต้องได้รับกำรพฒันำต่อไป 
ผลสัมฤทธ์ิระดับชำติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
พัฒนำข้ึนโดยรวม แต่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ในบำงกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพฒันำต่อไป 

จัดกิจกรรมด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน ค ำนวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำและ
กำรพัฒนำของนักเรียนเป็นรำยบุคคล 

 
 
 

 



3 
ต้องด าเนินการยกระดับคุณภาพผลคะแนนสอบ โอ-เนท นักเรียนช้ัน ม.6  ปี 2562 
ต้องด าเนินการยกระดับคุณภาพผลคะแนนสอบ โอ-เนท นักเรียนช้ัน ม.3  ปี 2562 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
และ รายวิชาภาษาไทย  
นวัตกรรม/แบบอย่างที่ยั่งยืน 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-โครงการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรูสู้่การทดสอบระดับชาติ 
- จัดกิจกรรมการติวเตอร์ข้อสอบ โอ-เนท 
-โครงการส่งสเริมและพฒันาการสร้างสือ่การเรียนรู้โดยผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะ 
การประกันคุณภาพการศึกษาน้ันเป็นเรื่องทีส่ าคัญในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างแทจ้รงิ ผู้บริหารทกุ
ระดับต้องให้ความส าคัญ บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ ให้ความร่วมกันอย่างจริงจงั 
ท าให้เป็นปจัจบุัน แล้วพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ระดับคุณภาพ   ดี 

กระบวนการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล
การประเมินตนเอง 
         วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษา
ที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  ทางด้าน
วิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   
 
       ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบรบิทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บรหิารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบรหิารอัตราก าลัง  ทรพัยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพฒันาบุคลากร  
และผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการ
บรหิารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการสง่เสรมิ
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบรหิารจัดการ และ การจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนา
บริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
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3. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้น คุณภาพผู้ เ รี ยน รอบด้ าน   ตามหลั กสู ต ร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 

 
นวัตกรรม/แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการสง่เสรมิและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2) โครงการสง่เสรมิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) โครงการจัดท าแผนพฒันาทางการศึกษา 
2)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3)  โครงการปรบัปรุงพฒันาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  ดี 

กรบวนการะการพัฒนา 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมส่งเสริมให้ครจูัดกระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย

การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลกัสตูรมีการประชุมปฏิบัตกิาร ปรับปรงุหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรบัปรงุพ.ศ.๒๕๖๐) สง่เสริมให้ครจูัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจรงิ เพื่อน าไปสู่การเรียนรูท้ี่
ลึกซึง้และคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลกัสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมสี่วนร่วม ครูรูจ้ักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทัง้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จรงิ ครูใช้สื่อ และแหลง่เรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพือ่ให้เดก็รกัการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครผูลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรบัโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหน้ักเรียนทุกคนมสี่วนร่วม ได้ลงมอืปฏิบัตจิรงิจน
สรปุความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสทิธิภาพ
ของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   

  
 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมOpen house ให้นักเรียน
น าเสนอผลงาน One student One product  และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาในเครือข่ายอ าเภอโนนคูณ 
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จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  

 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินใหเ้ข้ามามสี่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการ
ให้ข้อมูลยอ้นกลบัแก่นักเรียนทันทเีพื่อนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
นวัตกรรม/แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการสง่เสรมิการจัดการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู ้
2) โครงการสง่เสรมิการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) โครงการประชุมผู้ปกครอง 
4) โครงการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
5) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
6) โครงการอินเตอรเ์นทความเร็วสูง 
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ส่วนที่ ๓ 

เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practicesและ  

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบตัิที่เปน็เลศิ” ส าหรับสถานศึกษา (ถ้ามี) 

องค์ประกอบของการท ารายงาน ประกอบด้วย    
๑. ช่ือผลงาน   

 ๒. วัตถุประสงค์    
๓. แนวทาง/ข้ันตอนการด าเนินงาน    
๔. ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ    
๕. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแหง่ความส าเร็จ   

 ๖. แนวทางการพฒันาให้ยั่งยืน    
๗. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รบั   

แนวทางการพิจารณา มีดังน้ี    
๑. วิธีปฏิบัติน้ันด าเนินการบรรลผุลไดส้อดคล้องกับความคาดหวังของชุมชนหรือผู้ปกครองที่มีต่อ 

สถานศึกษา หรือเป็นวิธีปฏิบัติทีส่ร้างความพึงพอใจใหก้ับทกุคนในสถานศึกษาได้    
๒. วิธีปฏิบัติน้ันผ่านกระบวนการน าไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ท าใหเ้กิด

คุณภาพสูง ข้ึนอย่างต่อเนื่อง หรอืกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ วิธีปฏิบัติน้ันมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโน้ม
ของตัวช้ีวัด ความส าเรจ็ที่ดีข้ึน   
 ๓. สถานศึกษาสามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัติน้ันได้ว่า “ท าอะไร” (What) “ท าอย่างไร” (How) และ 
“ท าไมจงึท า หรือ ท าไมจงึไม่ท า” (Why)    

๔. ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัติน้ัน เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อก าหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ  
 ๕. วิธีปฏิบัติน้ัน สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยส าคัญที่ชัดเจน และปัจจัยน้ันก่อให้เกิดการปฏิบัติ            
ที่ต่อเนื่องและยัง่ยืน   
 ๖. วิธีปฏิบัติน้ันใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่น การเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการถอด 
บทเรียนจากการด า เนินการ    
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แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบตัิที่เปน็เลศิ” 
ส าหรับสถานศกึษา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผลงาน (Best Practices)  

การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศ 

ค าส าคัญ  ความเป็นเลิศ  ยุวกาชาด  พัฒนา กิจกรรม 

ประจ าปีการศึกษา  2561  

1.บทน า กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต   
         การส่งเสริมพฒันากจิกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกจิกรรมตามหลักสูตรทัง้กจิกรรมหลกัและกิจกรรม
พิเศษ โดยอาจจัดให้มีการบรูณาการความรูห้ลากหลายรปูแบบร่วมกับกลุ่มสาระอื่นๆ ดังนั้นบุคลากรทกุคนจึง
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนากจิการยุวกาชาดและมสี่วนร่วมในการจัดมวลประสบการณ์ใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อสมาชิกยุวกาชาดซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ 

กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนชาย-หญิง  ให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะในด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้
เสียสละ  ท าตนให้เป็นประโยชน์  มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบสามารถท างานและอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  นอกจากนี้กิจกรรมอาสายุวกาชาดยังสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้ผู้เรียน
ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์กาชาดและยุวกาชาด  อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม  การด ารงชีวิต  และเป็นที่
พึ่งพาของชุมชนในโอกาสต่อไป 

          โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  สง่เสรมิใหผู้้เรียน  เรยีนรู้และปฏิบัติกจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ด าเนินกิจกรรม  เสริมสร้างความสามัคคี  บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ  จึงได้จัดการพฒันากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความ
เป็นเลิศ  เพื่อใหผู้้เรียนเป็นผูม้ีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  และปลูกฝังจิตส านึกของการท าประโยชน์
เพื่อสงัคม 

 
สภาพท่ัวไป  
1.  ข้อมูลท่ัวไป 
     1.1  ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  205  หมู่ที่  11  ต าบลหนองกุง  
อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33250  โทรศัพท์ 089-2968480 
     1.2  สังกัด  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
     1.3  เปิดสอนต้ังแต่ระดบั  มัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 
     1.4  กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่  - 
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   ข้อมูลเกีย่วกับการบริหารสถานศึกษา 
     ประวัติของสถานศึกษา 
  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลหนองกงุ อ าเภอโนนคูณ จังหวัด
ศรีสะเกษโดยได้รบัการประกาศจัดต้ังตามอนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  2  มีนาคม พ.ศ.  2536   มี
พื้นที่ทั้งสิ้น  31  ไร ่ 3  งาน  89  ตารางวาโดยได้รับบรจิาคจากผู้มจีิตศรทัธาจ านวน  2  รายคือ 
 1.  นางบัวรินแก้วสว่าง บรจิาคที่ดินจ านวน  13 ไร่  18  ตารางวา 
 2.  นายกิตติศักดิ์ไชยมา บรจิาคที่ดินจ านวน  18 ไร่  3  งาน  71  ตารางวา 
เดิมเป็นสาขาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม  ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองแวง ต าบลหนองกุง อ าเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกษ      
ต่อมา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เปิดท าการเรียนการ
สอนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 และเปิดท าการสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เมื่อปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน  และ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550  โรงเรียนได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ         องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  ระยะทางจากโรงเรียน
ห่างจากตัวอ าเภอ  19  กิโลเมตร  ห่างจาก       ตัวจังหวัด ศรีสะเกษมาทางทิศตะวันออก  ประมาณ  80  
กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ  50  กิโลเมตร 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้งมีแหล่งน้ าหรือล า
ห้วยขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ๆ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ข้ึนอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในแต่ละปี ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ท านา) เป็นอาชีพหลัก 
 สภาพสังคม  การปกครอง  
 การปกครองในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ประกอบด้วยเขตการปกครอง  1 
ต าบล   คือ  ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสานในการ
ติดต่อสื่อสารนับถือศาสนาพุทธและพื้นฐานทางการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่ค่อนข้างน้อยส่งผลให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษามีน้อยอย่างไรก็ตามเนื่องจากประชากรในท้องถ่ินอยูใ่นวัยทีจ่ะ
ได้รับการศึกษาเพิ่มข้ึนประกอบกับการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  เน้นให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการแข่งขันและร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์โดยรัฐบาลมีนโยบายรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อเพิ่มข้ึนและจัดให้มีการศึกษาข้ันพื้นฐาน  12  ปี  
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับประชากรในท้องถ่ินยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีมีค่านิยมและภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งสอดรับกับนโยบายการแก้ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนและเอื้อต่อ
การวางแผนด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต  
 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมประกอบไปด้วย 9 โรงเรียน  ดังนี ้

1. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
2. โรงเรียนบ้านหนองหิน ต าบลหนองกงุ  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
3. โรงเรียนบ้านม่วงเป ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
4. โรงเรียนบ้านโนนดู่ ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
5. โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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6. โรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์ ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรสีะเกษ 
7. โรงเรียนบ้านหนองแวง ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
8. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ต าบลท่าคล้อ  อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
9. โรงเรียนบ้านห้วยเสียว ต าบลหนองกุง  อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

        ปรัชญาของโรงเรียน  
“สุสสูส ลภเตปญญ ”     หมายถึงผู้ฟังดีย่อมเกิดปัญญา  วิสัยทัศน์ 

 คุณธรรมเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้เรียน 
       ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

           โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ประกอบด้วย  4   ฝ่าย  ดังนี้ 
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
2. ฝ่ายอ านวยการแผนงานและงบประมาณ 
3. ฝ่ายบริการและชุมชน 
4. ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
         การจัดกิจกรรมยุวกาชาดให้ประสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารครู  บุคลากร นักเรียน  ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีบทบาทส าคัญในการพัฒนากจิกรรมยุวกาชาด  ทั้งนี้ต้องอาศัยการด าเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
 ๑.  ใช้กระบวนการบริหารแบบมสี่วนร่วม 
 ๒.  พัฒนาครูและบุคลากร 
 ๓.  จัดหา สื่อ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกบัทุกฝ่าย 
 ๕.  เป็นผู้น าในการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการพฒันากิจกรรม 
           เพื่อให้การด าเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาดประสบความส าเรจ็ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือและประสานงาน
กัน เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ท างานเป็นทีม  รู้และปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ของตน และสนบัสนุนการการด าเนิน
กิจกรรมอย่างเต็มความสามารถเต็มใจ โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อก าหนดที่มรี่วมกัน และยึด
มั่นในหลกัธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
         1.  เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะและประสบการณ์  เป็นบุคคลทีส่มบรูณ์ตาม 
เป้าหมายของหลกัสูตรและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันากจิการยุวกาชาด 
         2.  เพื่อฝึกบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะและมีความสามารถในการจัดและพัฒนากจิกรรมยุวกาชาดให้      
สอดคล้องกบัหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
             3.  เพื่อส่งเสริม พฒันาและเผยแพร่กจิการยุวกาชาด 
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เป้าหมาย   

   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                 เชิงปริมาณ  นักเรียน/ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม จ านวน  ๑๐๐  คน  ผู้บรหิาร  ครูและ
บุคลากรทุกคน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ตามเป้าหมายของหลกัสูตรและสามารถเรียนรู้ได้ อย่า
งมประสิทธิภาพ  บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดและพฒันาการเรียนรูร้วมถึงการ   มีส่วนร่วม
ส่งเสริมพฒันากิจการยุวกาชาด  ด้วยความเสียสละและรู้จกับ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม   มีจิตสาธารณะ  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  รางวัลที่ได้รับ  ระดับประเทศ มีดังนี ้
  1. กระทรวงศึกษาธิการมอบโลเ่กียรติยศ  กิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด  รางวัลชมเชย  
ระดับมัธยมศึกษา  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๑  ณ สนามศุภชลาศัย  สนาม
กีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร 

   2.กระทรวงศึกษาธิการ  มอบโลเ่กียรติยศ  กิจกรรมการการประกวดการเดินสวนสนาม   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับอาสายุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๐  
ณ สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร 
  3. กระทรวงศึกษาธิการ  มอบโลเ่กียรติยศ  กิจกรรมการการประกวดการเดินสวนสนาม   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๖๐  
ณ สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดเชิงคุภาพ 
           ๑.  โรงเรียนมีหลักสูตร ปฏิทินกจิกรรมและการประเมินผลตามหลักสูตร 
           ๒.  มีการจัดมวลความรู้และประสบการณ์โดยการจัดฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรหัวหน้า
หน่วย โดยประสานความร่วมมอืกับส านักการลกูเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส่งประกวดสวนสนามยุว
กาชาดได้รับรางวัลระดบัจงัหวัดและระดบัประเทศ ร่วมและสนับสนุนกจิกรรมยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ 
 ๓.  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีความรู้ ประสบการณ์  เป็นผู้น าและให้ค าปรึกษาในการพัฒนากิจกรรม                    
ยุวกาชาด  ร่วมส่งเสริมพฒันากจิการยุวกาชาดโดยการเป็นวิทยการ 
 ๔.  เครือข่ายในการพฒันากิจกรรมยุวกาชาด 
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2. ขั้นตอนการด าเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ)  

 

 

ส ำรวจควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

เขียนโครงกำรและเสนอโครงกำรเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำร 

เขียนโครงกำรและเสนอโครงกำรเพื่อขอ
อนุมัติโครงกำร 

ติดตำมและประเมินผลสรุปรำยงำน 
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 วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
            การด าเนินกิจกรรมควรมี  การวางแผน  ก าหนดบทบาทหน้าที่  มอบหมายผูร้ับผิดชอบ อย่างชัดเจน  
จัดประชุมช้ีแจงให้ความรู้แก่บุคลากร ทบทวนความรูห้รอืพฒันาบุคลากรให้เข้ารบัการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
เพื่อใหม้ีความรู้  ความเข้าใจและปฏิบัติกจิกรรมได้อย่างมีประสทิธิภาพร่วมกัน  เสนอข้อมูลให้ทุกฝ่ายทราบ 
รายงานฝ่ายบรหิารเพื่อการสนับสนุนกจิกรรม  การส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์และเปิดโอกาส
ให้มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้จะเป็นการสร้างความมั่นใจ และรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม  
รวมถึงเป็นการสร้างบุคคลซึ่งเป็นก าลงัส าคัญในการพฒันากจิการยุวกาชาดและเกิดเครือข่ายทีม่ีประสทิธิภาพ  
เกิดทีมงานทีเ่ข้มแข็ง  โดยมีผู้ใหญ่ในกจิการยุวกาชาดคอยเป็นก าลงัใจและเป็นทีป่รึกษาในการพัฒนากิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ผลลัพธ์/ผลการด าเนินการ   ระบุผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย-ตัวช้ีวัดที่ก าหนดทั้งเชิงปริมาณ และ
หรือคุณภาพ  
        เชิงปริมาณ สมาชิกยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   
        เชิงคุณภาพ สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและกจิกรรมยุวกาชาดของ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจนประสบความส าเรจ็ สู่ความเป็นเลิศระดบัจังหวัด ระดับประเทศ  เป็นการ
ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าของกจิกรรมยุวกาชาด  และส่งเสริมให้ยุวกาชาดเกิดความรัก  
ความภูมิใจในการเป็นยุวกาชาด  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจและมสี่วนร่วมในการการสง่เสรมิพัฒนา
กิจการยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้า 
เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices แล้ว ส่งผลต่อสถานศึกษาอย่างไร  
           ท าให้สถานศึกษา มีช่ือเสียงเป็นทีรู่้จัก และเป็นต้นแบบในเรื่องของความเป็นผู้น าด้านยุวกาชาด  เป็น
ที่กล่าวขวัญของคนทั่วไป ซึง่น าความภาคภูมิใจมาสูส่ถาบัน  และน าความรู้ ประสบการณ์  ผลส าเร็จจากการ
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศ  เผยแพร่  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ให้ค าแนะน าปรึกษากบัผูส้นใจ
และโรงเรียนทีม่ีการพฒันากจิกรรมยุวกาชาด  ร่วมถึงน าข้อมูลการพัฒนาใช้เป็นข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนา
กิจกรรมให้ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ส่งผลใหส้มาชิกยวุกาชาดได้รับการพฒันาได้เต็มตามศักยภาพ 
      ครู บุคลากรและนักเรียนเกิดความภูมิใจและมสี่วนร่วมในการเผยแพรก่ิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งสามารถจัดให้
สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสูตรของกจิกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา ทั้งในส่วนของกิจกรรม
หลักและกจิกรรมพิเศษ รวมถึงการบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้ 

๔.  ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
       ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดสู่ความเป็นเลิศ  มีดังนี้ 
 ๑)  การบรหิาร-ผู้น า 
 ๒)  การบรหิารคน 
 ๓)  นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร 
 ๔)  การจัดการทรพัยากรในการปฏิบัติงานโรงเรียน 
 ๕)  กระบวนการปฏิบัติงาน 
 ๖)  ความพึงพอใจของครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๗)  ความพึงพอใจของประชาชน 
 ๘)  ผลกระทบต่อสงัคม 
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 ๙)  ผลลพัธ์จากการบริหารจัดการ 
           การส่งเสริมพัฒนากจิกรรมยุวกาชาดเป็นการจัดกจิกรรมตามหลักสูตรทัง้กิจกรรมหลกัและกิจกรรม
พิเศษ โดยอาจจัดให้มีการบรูณาการความรูห้ลากหลายรปูแบบร่วมกับกลุ่มสาระอื่นๆ ดังนั้นบุคลากรทกุคนจึง
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนากจิการยุวกาชาดและมสี่วนร่วมในการจัดมวลประสบการณ์ใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อสมาชิกยุวกาชาดซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ 
 
๕.  แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
        1.  ท าใหผู้้เรียนมีความรู้  ทักษะและประสบการณ์  เป็นบุคคลทีส่มบูรณ์ตามเป้าหมายของหลักสูตร
และมสี่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนากจิการยุวกาชาด 
        2.  สมาชิกยุวกาชาดมีโอกาสพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองทัง้ทางร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะใน      
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นผูเ้สียสละท าตนใหเ้ป็นประโยชน์  มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรบัผิดชอบ  
สามารถท างานและอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์การชาด  และยุวกาชาด  
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
        3.  บุคลากรใหม้ีความรู้  ทักษะและมีความสามารถในการจัดและพฒันากิจกรรมยุวกาชาด                          
ให้สอดคล้องกบัหลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพและมสี่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้        การ
ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผูเ้สียสละท าตนใหเ้ป็นประโยชน์  มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความ            
รับผิดชอบ  สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
        4.  มีการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์การส่งเสริม พฒันากิจการยุวกาชาด 

6.  การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได้รับ  
         ด าเนินการพัฒนาสมาชิกยุวกาชาด และผูบ้ังคับบัญชายุวกาชาดตามแผนงานโครงการ                                  
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมศึกษาความรูเ้กี่ยวกบักิจกรรมยุวกาชาด  ประชุมก าหนดกจิกรรมที่ต้องการพฒันาต่อเนือ่ง
ดังนี ้

๑)  การส่งเสริมยุวกาชาดดีเด่น   
๒)  การประกวดสวนสนามยุวกาชาด   
๓)  การแข่งขันตอบปญัหา   
๔)  การประกวดสร้างแบบจ าลอง(Model)  
๕)  การประกวดโครงงานสุขภาพ 
๖) การมอบทุนการศึกษาให้กบัสมาชิกยุวกาชาด 

 
7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ)  
 

 



ชื่อผลงาน ปี พ.ศ.ท่ีด าเนินการ 
ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  
โล่เกียรติยศ  กิจกรรมประกวดกำรเดินสวนสนำม  
รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  ระดับ ๓ 
เนื่องในงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  ประจ ำปี ๒๕๖๐  
ณ  สนำมศุภชลำศัย  สนำมกีฬำแห่งชำติ  กรุงเทพมหำนคร 
วันที่  ๒๗  มกรำคม  ๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 

ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  
โล่เกียรติยศ  กิจกรรมตอบปัญหำยุวกำชำด  
เนื่องในงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  ประจ ำปี ๒๕๖๐  
ณ  สนำมศุภชลำศัย  สนำมกีฬำแห่งชำติ  กรุงเทพมหำนคร 
วันที่  ๒๗  มกรำคม  ๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๐ 

ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  
ได้เข้ำร่วมกิจกรรมและเฝ้ำรบัเสด็จฯ  พระเจ้ำวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ำโสมสวลี  พระวรรำชำทินัดดำมำตุ  ในพิธีปฏิญำณตนและ
สวนสนำม 
เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
ณ สนำมศุภชลำศัย  สนำมกีฬำแห่งชำติ  กรุงเทพมหำนคร 
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ –๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑  
                              

๒๕๖๑ 

ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  
โล่เกียรติยศ  กิจกรรมประกวดกำรเดินสวนสนำม รำงวัลชนะเลิศ  
ระดับอำสำยุวกำชำด   
เนื่องในงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  ประจ ำปี ๒๕๖๑  
ณ  สนำมศุภชลำศัย  สนำมกีฬำแห่งชำติ  กรุงเทพมหำนคร 

๒๕๖๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระหว่ำงวันที่ ๒๖ –๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑ 
                               

ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  
โล่เกียรติยศ  กิจกรรมประกวดกำรเดินสวนสนำม  
รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  ระดับมัธยมศึกษำ ระดับ ๓ 
เนื่องในงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  ประจ ำปี ๒๕๖๑  
ณ  สนำมศุภชลำศัย  สนำมกีฬำแห่งชำติ  กรุงเทพมหำนคร 
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ –๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑      
                          

๒๕๖๑ 

ความภาคภูมิใจระดับประเทศ  
โล่เกียรติยศ  กิจกรรมกำรแข่งขันกำรปฐมพยำบำล  
รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๒  ระดับอำสำยุวกำชำด   
เนื่องในงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  ประจ ำปี ๒๕๖๑  
ณ  สนำมศุภชลำศัย  สนำมกีฬำแห่งชำติ  กรุงเทพมหำนคร 
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ –๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑        
 

๒๕๖๑ 



แบบสรปุผลงานทีน่ าเสนอ  
 

 

ล าดับ 
 

หัวข้อผลงาน 
ระยะเวลาของการ

ปฏิบัติงาน 
สิ่งท่ีบ่งชี้ความส าเร็จท่ีสะท้อน

ประโยชน์ท่ีมีต่อกิจกรรมยุวกาชาด 
ความรู้ ความสามารถ ท่ีแสดงถึงความ

เชี่ยวชาญในกิจกรรมยุวกาชาด 
1 อบรมอำสำยุวกำชำด 

หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด 
รุ่นที่ 4152/ศก.233  

 
30 -31 ธ.ค. 2560 

ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับรอบโลกกับ
กำชำด กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และ
กำรดูแลผู้สงูอำยุ               

นักเรียนมีควำมรู้และสำมำรถปฏิบัต ิ  
กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นได ้ 

2 เข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ      
ยุวกำชำด  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

 
22-23 ก.พ. 2561   

- ได้เรียนรู้กำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
กำรอยู่ร่วมกับคนอื่น  
- กำรฝึกระเบียบแถว 
- กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

- นักเรียนสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเดินสนำมได้ 
- นักเรียนได้น ำควำมรู้ที่ได้รับฝึกปฏิบัติ ไปใช้
ในกำรแข่งขันปฐมพยำบำลและน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

3 อบรมอำสำยุวกำชำด 
หลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด
รุ่นที่ 4587/ศก.246 

 
22 - 23 พ.ย. 2561 

ได้รับควำมรู้ เ กี่ ยวกับรอบโลกกับ
กำชำด กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และ
กำรดูแลผู้สูงอำยุ               

นักเรียนมีควำมรู้และสำมำรถปฏิบัต ิ  
กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นได ้ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันตอบปญัหำยุวกำชำด กำรจัดกจิกรรมวันคล้ำย                                       
วันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐ วันที ่๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวดสวนสนำมยุวกำชำด ระดับ ๔ กำรจัดกจิกรรม              
วันคล้ำย วันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๕๙ ครัง้ที่ ๑๐ วันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวดแบบจ ำลอง กำรจดักิจกรรมวันคล้ำย                                       
วันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๐ วันที ่๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันตอบปัญหำยุวกำชำด กำรจัดกจิกรรมวันคล้ำย                                 
วันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑ วันที ่๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำงวัลชมเชยอันดับ ๓ กำรแข่งขันทักษะบุกเบิก กำรสร้ำงแบบจ ำลอง กำรจัดกิจกรรม            
วันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

รำงวัลชมเชย กำรประกวดสวนสนำมยุวกำชำด ระดับ ๓ กำรจัดกจิกรรม วันคล้ำย              
วันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑ วันที ่๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๐ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กำรประกวดสวนสนำมยุวกำชำด ระดับ ๔ กำรจัดกจิกรรม                 
วันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดสวนสนำม ระดบัอำสำยุวกำชำด กำรจัดกจิกรรม                 
วันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันตอบปัญหำยุวกำชำด กำรจัดกจิกรรมวันคล้ำย                                       
วันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๐ วันที ่๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐ 

รำงวัลรองชนะเลสิอันดับ ๒ กำรประกวดสวนสนำม ระดบัมธัยมศึกษำ                                             
กำรจัดกจิกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำป ี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับ ๔ กำรแข่งขันปฐมพยำบำล  กำรจัดกจิกรรมวันคล้ำย                         
วันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑ วันที ่๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวนสนามยุวกาชาด ระดับ ๔ การจัดกจิกรรม              
วันคล้าย วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี ๒๕๕๙ ครัง้ที่ ๑๐ วันที่ ๒7 มกราคม  ๒๕61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ระดับ ๓ กำรประกวดสวนสนำม  กำรจัดกจิกรรมวันคล้ำย                         
วันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๑ วันที ่๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑ 



 
 

 

 
เข้ำร่วมกำรประกวดสวนสนำมยุวกำชำด กำรจัดกจิกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย  

ประจ ำปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑๑ 
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ –๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑ 

ณ สนำมศุภชลำศัย สนำมกีฬำแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 

 

 

 



 

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกำรปฐมพยำบำล  
กำรจัดกจิกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำป ี๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑๑ 

ระหว่ำงวันที่ ๒๖ –๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑ 
ณ สนำมศุภชลำศัย สนำมกีฬำแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 

 

 

 
 



 

เข้ำร่วมกำรประกวดสวนสนำมยุวกำชำด  
กำรจัดกจิกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำดไทย ประจ ำป ี๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑๑ 

ระหว่ำงวันที่ ๒๖ –๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑ 
ณ สนำมศุภชลำศัย สนำมกีฬำแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 

1. นายสมชาย ค าปลิว   ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 

2. นายวีระชิต  ค าชมภู                        รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 

3. นางประไพพิศ  เติมจิตร   ครู                          กรรมการ 

4. นายนิรันดร  คุลธิ   ครู                กรรมการ 

5. นายสุวิทย์  พลชัย   ครู      กรรมการ 

6. นาศักดิ์ชัย  ตาวันดี                             ครู                                         กรรมการ 

7. นายฉลาด  มาตราช   ครู      กรรมการ 

8. นายอัครพล  พลชัย   ครู      กรรมการ 

9. นายสุพัด หาไชย                 ครู      กรรมการ 

10. นางพิชชาภา  ศรีเลิศ   ครู      กรรมการ 

11. นายไพโรจน์ อุดมลักษณ์   ครู      กรรมการ 

12. นางล าดวน  บุญเชิญ   ครู                กรรมการ 

13. นายยุทธนา  อุทัยแพน   ครู                กรรมการ 

14. นางเปรมจิต  ป้องปาน   ครู                กรรมการ 

15. นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง   ครู                กรรมการ 

16. นางสาวพรวิภา ขันโท                          ครู                                กรรมการ 

17. นางสาวฐานิดา ค างอก                         ครู                                กรรมการ 

18. นางสาวสุกานดา นาหอ่ม                      ครู                               กรรมการ 

19. นายเวหา  นครานุรักษ์                         ครูผู้ช่วย                        กรรมการ 

20. นายเกียรติชัย ด้วงเอียด   ครู               กรรมการ   
      21.นายโกมินทร์  พิลัย   ครู                กรรมการและเลขานุการ 

      22.นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์  ครูอัตราจ้าง                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
ท่ี ......243.... / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันจะ
น าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึน ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน และศูนย์การศึกษาพิเศษพ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อให้สถานศึกษา
ใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซึ่งท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณภาพ ได้มาตรฐานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความ
เช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพภายนอก 
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ดังนี้ 

 
ท่ีปรึกษา 
1.นายวิชิต  ไตรสรณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา 
2.นายอภิศักดิ์  แซ่จึง     รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา 
3.นายดนัย  วัฒนปาณี              ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา 
4.นายปรีชา  ศักดิวงษ์         รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา 
5.นายนิรันดร์  ชูสิทธ์ิ           ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปรึกษา  
6.ส.ต.ท.สุทธนา  เติมจิตร    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
7.นายทวีชัย  เครือคุณ              รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
8.ดร.ธันร์ญพรน์ ไชยพรรค  ศึกษานิเทศก ์                  ที่ปรกึษา 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ได้
มาตรฐาน และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ 
 

 
 



1.คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1.นายสมชาย ค าปลิว  ผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
  1.2.นายวีระชิต  ค าชมภู      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ 
 1.3. นายนิรันดร คุลธิ         ครู                                 กรรมการ 
 1.4. นางประไพพิศ เติมจิตร     ครู                                 กรรมการ 
 1.5. นายสุวิทย์ พลชัย            ครู                       กรรมการ  
 1.6. นายนิรันดร คุลธิ            ครู                              กรรมการ 
 1.7. นายโกมินทร์ พิลัย         ครู                                กรรมการและเลขานุการ 

1.8. นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์   ครูอัตราจ้าง               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
   
 หน้าท่ี  1.อ านวยความสะดวกให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์          
 
๒.คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
     ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑) นางเปรมจิต ป้องปาน  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายโกมินทร์  พิลัย  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายอัครพล  พลชัย  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๕) นายเวหา  นครานุรักษ์  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๖) นางสาวพรวิภา  ขันโท  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑) นางล าดวน  บุญเชิญ  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายอัครพล  พลชัย  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นางสาวพรวิภา  ขันโท  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๕) นายยุทธนา  อุทัยแพน  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
     ๑) นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวสุกานดา  นาห่อม  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายเวหา  นครานุรักษ์  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
     
   
 
 



   ประเด็นพิจารณา ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
     ๑) นายโกมินทร์  พิลัย  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางเปรมจิต  ป้องปาน  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายอัครพล  พลชัย  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๕) นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๓ ด าเนินพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ๑) นายนิรันดร  คุลธิ   ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางเปรมจิต  ป้องปาน  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสาวศิรินภา  ทัดไธสง  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายอัครพล  พลชัย  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๕) นายโกมินทร์  พิลัย  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     ๑) นางประไพพิศ  เติมจิตร  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสาวสุกานดา  นาห่อม  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายเวหา  นครานุรักษ์  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
      ๕) นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
    คุณภาพ 
     ๑) นายสุวิทย์  พลชัย   ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายฉลาด  มาตราช  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายสุพัด  หาไชย   ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นางล าดวน  บุญเชิญ  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ  
     ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
    เรียนรู้ 
     ๑) นายอัครพล  พลชัย  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายเวหา  นครานุรักษ์  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายไพโรจน์  อุดมลักษณ์  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายฉลาด  มาตราช  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ประเด็นพิจารณา ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้  
     ในชีวิตได้ 
     ๑) นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวสุกานดา  นาห่อม  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางประไพพิศ  เติมจิตร  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
      ประเด็นพิจารณา ๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๑) นายฉลาด  มาตราช  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายอัครพล  พลชัย  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางล าดวน  บุญเชิญ  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายเวหา  นครานุรักษ์  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
      ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
     ๑) นายศักดิ์ชัย  ตาวันดี  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายไพโรจน์  อุดมลักษณ์  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายยุทธนา  อุทัยแพน  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
      5) นางสาวฐานิดา  ค างอก  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
      ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     ๑) นางสาวสุกานดา  นาห่อม  ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นายเวหา  นครานุรักษ์  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นางสาวพิชชาภา  ศรีเลิศ  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายเกียรติชัย  ด้วงเอียด  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
      ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ     
     จัดการเรียนรู้ 
     ๑) นายสุพัด  หาไชย   ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
      ๒) นางสาวฐานิดา  ค างอก  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
      ๓) นายอัครพล  พลชัย  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
      ๔) นายฉลาด  มาตราช  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 
       มีหน้าที่ ๑. จัดท ามาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
        ๒. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการ
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 



๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๓.๑) นายนิรันดร  คุลธิ   ต าแหน่ง  ครู  ประธานกรรมการ 
   ๓.๒) นางประไพพิศ  เติมจิตร  ต าแหน่ง  ครู  รองประธานกรรมการ 
   ๓.๓) นายสุวิทย์  พลชัย  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
   ๓.๔) นายศักดิ์ชัย  ตาวันดี  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการ 
   ๓.๕) นายโกมินทร์  พิลัย  ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๖) นางสาวชฎาพร  อินต๊ะรัตน์ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ๑. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง 
   ๓. สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของ
การบริหารจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. สง่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี 
 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

            สั่ง ณ  วันที่   6   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

   ลงช่ือ               
                                              (นายสมชาย ค าปลิว )  

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


