
 

รายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย ปีการศึกษา 2555 

ก 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
โรงเรียนนาจะหลวย  ตั้งอยู่เลขท่ี 160   บ้านกลางเมือง   หมู่ที่ 11  ถนน วิสูตรโยธาธิบาล                   

ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34280 โทรศัพท์ 045-379122 
โทรสาร 045-379122  E-mail : Nachaluay @hotmail.com Website : www.nl.co.th เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน 41  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ต าบลนาจะหลวย ต าบลบ้านตูม ต าบลโสกแสง ต าบลโนนสมบูรณ์ ต าบล
พรสวรรค์ ต าบลโนนสวรรค์ หมู่ 2 , 11 

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ต าบลนาจะหลวย ต าบลบ้านตูม 
ในปีการศึกษา 2555  มีนักเรียน จ านวน 1,351 คน  มีผู้บริหาร จ านวน 4 คน  มีข้าราชการครู จ านวน 45 คน  
พนักงานราชการ 8 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน  ครูธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 
นักการภารโรง 1 คน 
 ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้น โรงเรียนได้ด าเนินการโดยก าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลประเมินการพัฒนา ดังนี้  
 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม  
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

    
 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์      
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้               
                     และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
                   คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล          

     

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร      
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
                 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ 
                 ที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
 
 

     

http://www.nl.co.th/
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเกิดประสิทธิผล 

    . 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน   
                ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                เกิดประสิทธิผล 

     

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

     

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
                  และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                  เต็มศักยภาพ                                         

     

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
                  ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

     

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  
                   ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     

มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
                   ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

     

มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทาง  
                   การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

     

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพ 4  แปลคุณภาพได้
ระดับ ดีมำก 
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ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
 โรงเรียนน ากฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
พ.ศ.2553 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้จัดท าประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้ง 
65 ตังบ่งชี้ ระหว่างปี 2554 – 2557 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี และมีแผนปฏิบัติราชการ
รองรับทุกปี ระหว่างด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด าเนินงานวิชาการ มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท ารายงานส่งเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามก าหนดทั้ง 2 ครั้ง คือในเดือนตุลาคม 2554 และมีนาคม 2555 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วนทั้ง 5 กลุ่มงานและให้บริการสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2555 โรงเรียนได้เตรียมการประเมินไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล ระบบการประเมิน โดยได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ในรูปแบบภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทน
คณะกรรมการสภานักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน รวมทั้งได้น าผลการประเมินมาเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งจะเห็น
ได้จาก 
1. ผลงำนด้ำนผู้เรียน 

1.1 นางสาวบุญมี พาสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพวาดระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้
ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62 จัดโดย 
สพฐ. ณ เมืองทองธานี  กรุงเทพ ฯ ฝึกสอนโดย นายสุนทร  ประทาน  

1.2 นายกฤติพงศ์  ฟองน้ า นางสาววิจิตรา  สติปัญ และนายสิทธินนท์  พรมเกษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ เมืองทองธานี  กรุงเทพ ฯ ฝึกสอนโดย นายสุนทร  ประทาน นายสุรัตน์  เย็นเสมอ 

1.3 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  บ้านตุ่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ เมือง
ทองธานี กรุงเทพ ฯ ฝึกสอนโดย นายชัยรัตน์  จบศรี 

1.4 เด็กชายคฑานน  นามวงษ์ เด็กชายธีรเดช  ปริทา และเด็กชายสิทธิโชค  อุตรา ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดยนายปัญญา  สัมพะวงศ์ และ
นายศรชัย  สุโพธิ ์

1.5 นางสาวศรัญญา   มารัตน์ นางสาวศิริรัตน์   ชินตะวัน และนางสาวเนตรชนก  วันดีวงศ์ ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62  จัดโดย สพฐ. ณ จงัหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย  
นางสาววรรณภา  สายมาตย์ และนางสุภาพร   เรือนแก้ว  
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1.6 เด็กชายเกียรติศักดิ์   นันอุมาลี ได้รับรางวัล เหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
ชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที ่62  จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายชัยรัตน์  จบศรี 

1.7 เด็กชายทัศน์พล  อรภาพ และเด็กชายเจตริน  บุญกัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้าง Webpage 
ประเภท CMS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายสมพร  ทองใบ และนายเด่นชัย  
ไวยวรรณ์ 

1.8 นางสาวจรรยากร  ทะวงษา นางสาวฉันทนา  กัญญาพันธ์ นางสาวชลธชิา   พวงเพ็ชร นายบุญจันทร์  
มีชัย และนางสาวประภาพร  วิริยา ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
-  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ 
จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายธันยาวัตร  แก้วสุข และนางบุษรารัตน์  เชยจันทา 

1.9 นายภูดนัย  สายบุญ ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัด
โดย สพฐ. ณ จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายสุนทร   ประทาน 

1.10 นายกิติกร   พ้ืนพรม นางสาวธิดารัตน์  สวยจันทึก นายยุทธนา  พิเดช นางสาวรุ่งระพี  อรภาพ 
และนางสาวสุพัตรา  วรรณค า ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัด
ชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์ และนางสาวแจ่มละมัย  โจระสา 

1.11 นายธีรพล   รินทร  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ 
จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายสุนทร  ประทาน 

1.12 นางสาววรรณภา   บุญทิสา นางสาวสุทธิดา  จันทร์ลา และนายสหรัฐ  กาญจนพัฒน์ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62  จัดโดย สพฐ. ณ จังหวดัชัยภูมิ ฝึกสอนโดย 
นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจันทร ์และนางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์ 

1.13 นายวีระยุทธ   สืบบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ 
จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายสุนทร  ประทาน 

1.14 นายวัชรพล   พันธุ์มาตย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัด
โดย สพฐ. ณ จังหวัดชัยภูมิ ฝกึสอนโดย นางยุวนิดา  สายธนู 
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1.15 นายจักรกฤษณ์  แสงทอง นางสาวจินดารัตน์  ดีสนั่น และนางสาวสุวิณี  ปริทา ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ จังหวดัชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นางเพ็ญพร  นามวงษ์ และนาง
ประภัสสร  หวังด ี

1.16 เด็กหญิงวิมลวรรณ์   แฝงบุญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นายชยัรัตน์   จบศรี 

1.17 เด็กหญิงจิรภา   มารัตน์ เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์   สุธรรมวจิิต และเด็กชายศุภกิจ   สุทนัง ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นางสาวอร
พรรณ  สิงห์ค า และนางสาวลลินดา  แหวนวง 

1.18 เด็กชายกรวิทย์  คงยิ่ง เด็กหญิงกาญจนาพร   อาริกุล เด็กชายกิติพงษ์   อุ่นค า เด็กหญิงทัศนาพร  
มิชาลี   เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ชานวน เด็กหญิงรัตนากร  พูนประสิทธิ์ เด็กชายศักดิ์  แสงมาศ เด็กชายศุภโชค  
วรเวย์มงคล  เด็กหญิงเทพธิดาพร   ร าแพน   เด็กชายเอกชัย  สีละ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร าวง
มาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัดชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นางสาวปฏิมาพร พูนศิริ นางสาว         
สุกัญญา  หิมะคุณ และนายสุริยา  โมคเบ็ญ 

1.19 นางสาวจันทร์ที   โมละดา นางสาวชฎาพร   ค าจันทร์ นางสาวทัศนีย์   มิชาลี นายธวัธชัย  ใหญ่รัก    
นางสาวธิดารัตน์   บุษรินทร์  นายประยนต์  ใสดี นายปรีชา   ศรีเลิศ นางสาวปลายมณี  ทนทาน นางสาวพรสิยา   
ไชยรัตน์ นางสาววาสนา  บ ารุงกิจ นางสาวสุกัญญา แสงพล นางสาวสุภิตา  จินามณีย์ นางสาวสุวรรณา   เวียนวัง   
นายอนิรุทธิ์  ชายทวีป ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จัดโดย สพฐ. ณ จังหวัด
ชัยภูมิ ฝึกสอนโดย นางสาวปฏิมาพร พูนศิริ นางดวงแข   ไวยวรรณ์ และนายสุริยา  โมคเบ็ญ 

1.20 นายอานันท์   มุกดา นางสาวณัฐธิดา   ผัดศรี และนางสาววิภาดา  ค าแสนราช ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 5 พร้อมทุนการศึกษา 22,000บาท ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย บริษัทไทยบริดจโตน จ ากัดร่วมกับ ม.อุบลราชธานี ฝึกสอนโดย นายปัญญา                   
สัมพะวงศ์ และนายศรชัย  สุโพธิ์ 

1.21 นายอภิสิทธิ์  จันทร์ดาษ และนางสาวประภาวรินทร์  โภคทรัพย ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ เนื่องในงานวันเทคโนโลยีวศิวกรรม ประจ า 2556 พร้อมเงินรางวัล 1,500  บาท 
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. อุบลราชธานี ฝึกสอนโดย นางสุภาพร  เรือนแก้ว และนางสาวอ าพร  วงศ์ศรีแก้ว 
 1.22 นายอานันท์   มุกดา นายอุดมรัตน์   วงศ์สมบัติ และนายธีรวัฒน์   สิงห์เงิน ได้รับรางวัล การ
แข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ เนื่องในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจ า 2556 พร้อมเงินรางวัล 500  บาท จัดโดย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. อุบลราชธานี ฝึกสอนโดย นายปัญญา  สัมพะวงศ์ และนายศรชัย  สุโพธิ์ 
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2. ผลงำนด้ำนครูผู้สอน 
2.1 บุคลกรที่มีกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 

1. นายศรชัย  สุโพธิ์  ต าแหน่ง ครู  The Best of Master teacher   สาขาวิทยาศาสตร์ 
2. นางสุภาพร   เรือนแก้ว ต าแหน่ง ครู  Master teacher   สาขาวิทยาศาสตร์ 
3. นายอ านาจ  ประสมทอง ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ Master teacher  สาขาพลศึกษา 
4. นายเด่นชัย   ไวยวรรณ์  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  Master teacher   สาขาอุตสาหกรรม 
5.  นางสาวบุษณยี์   บุญสุขเกษม  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ   Master teacher   สาขาดนตรี 
6. นายชัยรัตน์  จบศรี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ Master teacher สาขาดนตรี 
7. นางสาวล าดวน ต าแหน่งครู Master teacher สาขาภาษาไทย 
8. นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์ ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ Master teacher สาขาสังคม 
 2.2 บุคลกรที่ได้รำงวัลผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำดีเด่น 
1. นายสัมฤทธิ์   นาค า สาขาผู้มีจิตสาธารณะท างานเพ่ือสังคม  
2. นางสาวสมถวิล   จวงศรี สาขาผู้มีจิตสาธารณะท างานเพ่ือสังคม 
3. นางดวงแข  ไวยวรรณ์ สาขาผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.3 ครูที่มีผลงำนวิจัยดีเด่น ระดับ สพม.29 
1. นายอ านาจ   ประสมทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
2. นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. นายสรายุทธิ์   นนทะดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
4. นางสาวค าสอน   สีเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

3. ผลงำนด้ำนผู้บริหำร ผู้บริหำรได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น 
3.1 นายสุรชัย  พันโสรี สาขาผู้มีจิตสาธารณะท างานเพ่ือสังคม 
3.2 นายจ าลอง  ทุ่นทอง สาขาผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.3 นางนิธิวดี  วรเดช สาขาผู้มีจิตสาธารณะท างานเพ่ือสังคม 
3.4 นายวินิจ   บุญลือ ดีเด่น สาขาผู้มีจิตวิญญาณท างานเพ่ือเด็ก 
 

4. ผลงำนด้ำนโรงเรียน 
1.1 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับกรมอนามัย 
1.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา 
1.3 เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามโครงการตามหาส้วมสวย 
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จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 
 1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (มาตรฐานที่ 1-6) 
 จุดเด่น 

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  
จะเห็นได้จากนักเรียนมีผลงานดีเด่น ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะทางวิชาการการต่างๆ เช่น ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ได้รับรางวัลเหรียญ
เงินอันดับที่ 10 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ได้รับรางวัลอันดับที่ 13 การแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ระดับประเทศ ตลอดจนได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 
เป็นผู้ท าความดี มีจิตอาสา น าชื่อเสียงสู่สถาบันครอบครัวและท้องถิ่น ระดับจังหวัด 

 
 จุดที่ควรพัฒนำ  

ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 
 2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ (มาตรฐานที่ 7-12) 
 จุดเด่น 
 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  มีสื่อการเรียนการสอน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมและ
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะเห็นได้จากผู้บริหารได้รับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ดีเด่น จ านวน 4 คน  ครไูด้รับรางวัล ครูดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 7 คน มีครูได้รับรางวัลผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น จ านวน 3 คน และโรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี และมีแผนปฏิบัติ
ราชการรองรับทุกปี ระหว่างด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การด าเนินงานวิชาการ มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท ารายงานส่งเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามก าหนดทั้ง 2 ครั้ง คือในเดือนตุลาคม 2555 และมีนาคม 2556 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วนทั้ง 5 งานและให้บริการสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ปี 2555 โรงเรียนได้เตรียมการประเมินไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งเครื่องมือรวบรวมข้อมูล
และระบบการประเมิน และได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนคณะกรรมการสภา
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นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการประเมิน รวมทั้งได้น าผลการประเมินมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
 ควรพัฒนาครูให้มีจ านวนตามเกณฑ์ มีการน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและครูควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง ควรพัฒนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
 
 3) ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (มาตรฐานที่ 13) 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  มีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิน่ จัดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการให้มีสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และ
มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนภายในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียน ลาน
นักปราชญ์ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ  พอเพียงและอยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้การได้ดี มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตามหลักสูตรท้องถิ่น เช่น รายวิชาผลิตภัณฑ์จาก
ผ้ากาบบัว มีการรายงานการใช้สื่อ นวัตกรรม รายงานการเผยแพร่ความรู้ไปยังชุมชน มีการจัดท าทะเบียนการใช้
สื่อ นวัตกรรม มีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม ของบุคลากรครูและกิจกรรม Open house 
 
 จุดที่ควรพัฒนำ  

โรงเรียนควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบ พัฒนา สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนภายใน
สถานศึกษา ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อให้โรงเรียนเป็นสังคมแหล่งการเรียน และเป็นแหล่งเรียนทางวิชาการ แก่
ชุมชน และมีการสนับสนุนให้โรงเรียนก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้
เข้าสู่สังคมอาเซียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการด าเนินการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 4) ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (มาตรฐานที่ 14) 
 จุดเด่น 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โครงการ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายและกลยุทธ์ ของสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
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ความรู้ด้วยตนเอง ตระหนักในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีความรู้
คู้คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรครู ในเรื่องการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน 

 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
 โรงเรียนควรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก และก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง 
  
 5) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม (มาตรฐานที่ 15) 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา และส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โรงเรียนมีการส่งเสริมให้น าแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มาก าหนด
มาตรการที่น ามาปรับปรุง พัฒนา และด าเนินโครงการ กิจกรรม ส่งผลให้การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม 
บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
 จุดที่ควรพัฒนำ  
 โรงเรียนควรให้แต่ละฝ่ายได้ก าหนดยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และด าเนินงานได้ชัดเจน น าไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาสู่สากล 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2. พัฒนาครูให้มีจ านวนตามเกณฑ์ มีการน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและครูควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน 
 3. มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง ควรพัฒนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ดี 
 4. พัฒนา สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนภายในสถานศึกษา ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสังคม
แหล่งการเรียน และเป็นแหล่งเรียนทางวิชาการ แก่ชุมชน และมีการสนับสนุนให้โรงเรียนก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เข้าสู่สังคมอาเซียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก และก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง 
 6. ให้แต่ละฝ่ายได้ก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
ด าเนินงานได้ชัดเจน น าไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาสู่สากล 
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ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ  
 1. จัดอบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 2. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  
 


