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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
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ค าชี้แจง 

1. มาตรฐานการศึกษา สามารถเพิ่มเติมได้ตามบริบทของสถานศึกษา 

2. เป้าหมายความส าเร็จ  คือ เป้าหมายความส าเร็จตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 3. ผลการด าเนินงาน  คือ  ผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาใน ปีการศึกษา 2561 

4. ผู้ประเมิน คือ คณะกรรมการตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ 8/2562 

วิธีประเมิน  

ประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment ) ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

1. การประเมิน มี 5 ระดับคุณภาพ  คือ  ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม  

2. ดูที่ผลการด าเนิน เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ สูงกว่าเป้าหมาย  หรือต่ ากว่าเป้าหมาย  

3. ดูประเด็นพิจารณาที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษก่อน (มีดอกจันทร์**)   ถ้าผลการด าเนินงาน ท าได้ตามเป้าหมาย
ความส าเร็จที่สถานศึกษาก าหนด   คือ ระดับดี    ถ้าผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายความส าเร็จที่สถานศึกษา
ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็ตาม จะอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา     

4. ในประเด็นพิจารณาที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ   ถ้ามีเป้าหมายความส าเร็จหลายข้อ  จ าเป็นต้องได้ตาม
เป้าหมายทั้งหมด  ดังนั้นหากก าหนดเป้าหมายหลายข้อ จ าเป็นต้องท าให้ผ่าน คือ เป็นไปตามเป้าหมายทุกข้อ  
หากพลาดข้อใดข้อหนึ่ง จะอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา  เพราะเป้าหมายที่ก าหนด ต้องการันตีว่า ท าได้ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด  

5. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อที่2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ต้อง
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 3  ด้วย  ถ้าคุณภาพผู้เรียน อยู่ระดับก าลังพัฒนา 
จะส่งผลให้มาตรฐานที่ 2 อยู่ระดับก าลังพัฒนา  

 

 



มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน    ระดับดี  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. มีความสามารถในการอ่าน  การ
เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

     1. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารภาษาไทย
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๕๐ มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี
ทักษะในการคิดค านวณ 
 

   ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๒.๒๖ 
มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 
     ๒. ผู้เรียนร้อยละ๖๓ มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
     ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๔.๑๗ 
มีความสามารถในการคิด
ค านวณในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
     ๔. นักเรียนระดับชั้นม.๑- 
๓ สามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ 
ตามเกณฑ์การประเมินจาก 
แบบทดสอบ PISA  วิชา 
ภาษาไทย ผลจากการทดสอบ 
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  
๔๕.๕๐ 
     ๕. นักเรียนไดร้ับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๘ ระดับเขตพ้ืนที ่จ านวน 
๑๑ รายการ ดังนี้ 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-เหรียญทอง     ๓ เหรียญ 
-เหรียญเงิน      ๕ เหรียญ 
-เหรียญทองแดง ๓ เหรียญ 
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-เหรียญเงิน      ๑ เหรียญ 
-เหรียญทองแดง ๒ เหรียญ 
 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-เหรียญทอง     ๒ เหรียญ 
-เหรียญเงิน      ๕ เหรียญ 
-เหรียญทองแดง ๑ เหรียญ 
     ๖. นักเรียนได้รับรางวัล 
ระดับรองชนะเลิศระดับ 
จังหวัดในการแข่งขันการ 
แข่งขันการอ่านเอาเรื่อง การ 
เขียนเรียงความ ระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายในการ 
แข่งขันโครงการรักษ์ 
ภาษาไทย 
     ๗. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิ
มุขได้รับคัดเลือกเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการ
สร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน
โครงการแกนน าเยาวชนการ
เรียนรู้ในศตวรรษท๒ี๑ ตาม
บริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ระดับประเทศ 
     ๘. นักเรียนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ได้รับรางวัล
เหรียญเงินในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ 
     ๙. นักเรียนได้เข้าค่าย 
“เพาะต้นกล้าภาษาไทย”เพ่ือ
ฝึกทักษะทางภาษา ค่าย 
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ 
สื่อสารกับเจ้าของภาษา 
โดยตรง รวมทั้งค่าย 
คณิตศาสตร์เพ่ือฝึกทักษะการ 
คิดค านวณ 
 

 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ** 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ 100 
 ผ่านการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 

๒. นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

 



คิดเห็นและแก้ปัญหา ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนทุกรายวิชา 

๓. นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3ร้อยละ 
100 ผ่านการทดสอบการคิด 
วิเคราะห์ด้วยแบบทดสอบ
ตามแนว PISA ในรายวิชา
ภาษาไทย  

๔. นักเรียนร้อยละ 100  
ผ่านการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิด
วิเคราะห์ 

๕. นักเรียนร้อยละ 95  
ผ่านการเรียนรู้ ท าโครงงานใน
รายวิชา ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   

๖. นักเรียนร้อยละ 100 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ใน
คาบบูรณาการตามกลุ่มสาระ
ที่สนใจ อาทิ การเรียนรู้ตาม
แนวทาง STEM education  
กิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่เน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  

๗. นักเรียนร้อยละ  18 
ได้รับรางวัลจากการแข่งชัน
ทักษะทางวิชาการ 

๘. นักเรยีนร้อยละ 100  
ได้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย
คณิตศาสตร์ ค่าย
ภาษาอังกฤษ ค่ายคุณธรรม 
และกิจกรรมทัศนศึกษาทุก
ระดับชั้น  

๙. นักเรียนร้อยละ 100  
ได้เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์และ



 

แก้ปัญหา อาทิ โครงการ
โรงเรียนสุจริต  โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ SMT 
โครงการเพาะต้นกล้า
ภาษาไทย เป็นต้น 
    ๑๐. นักเรียนร้อยละ 100  
ได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
และร้อยละ 20 ได้ฝึก
ประสบการณ์อาชีพในสถาน
ประกอบการจริง 
 

3. มีความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรม 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มี
ความรู้ความสามารถและทักษะ
พ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐  มี
โอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ
การสร้างนวัตกรรม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ในเนื้อหาวิชาโดย
จัดท าเป็น ชิ้นงาน  ผลผลิต  
สิ่งประดิษฐ์  สื่อวิดีโอ  สื่อ 
Power Point โครงการ  
โครงงาน ทัง้ด้วยตนเองและ
กลุ่ม  ในแต่ละกลุ่มสาระฯ ทุก
ระดับชั้น  เช่น  
- รายวิชาวิทยาศาสตร์ จัดท า 
สิ่งประดิษฐ์แขนกล   ชิ้นงาน
บัดกรี  ชิ้นงาน origami DNA  
ระบบนิเวศน์จ าลอง   ตู้เย็น
เคลื่อนที่  โครงงาน
วิทยาศาสตร์  วีดิโอผลงาน
STEM ชิ้นงานSTEM ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
- รายวิชาภาษาไทย โครงงาน
ภูมิปัญญาโครงงานส ารวจกวีซี
ไรต์  โครงงานส ารวจส านวน
สุภาษิต  โครงงานส ารวจ
รายชื่อเมืองที่เน้นค าว่า “นา” 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๔ 
-รายวิชาสังคมศึกษาบูรณา
การกิจกรรมอาสายุวกาชาด  
โครงงานคุณธรรมระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่๔ - ๖ 
-รายวิชาภาษาอังกฤษ   

ตาม 
เป้าหมาย 

 



ชุดวีดิโอโยคะ  ชุดวีดิโอภัย-
ธรรมชาติ ชุดวีดิโอวันลอย
กระทง สื่อpower Point วัน
ลอยกระทง   
ระดับมัธยมศึกษาปีที ๔,๕ 
- รายวิชาคอมพิวเตอร์  
ชิ้นงาน QR CODE   ชิ้นงาน 
Infographic การสร้างการ์ตูน
แอนนิเมชั่น หนังสืออิเลกทรอ
นิกส์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒, 
๓,๔ 
- รายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ชิ้นงาน DIYอุปกรณ์
กรีฑา  
ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ 
- รายวิชาการงานอาชีพ  
โครงงานปฏิบัติงานช่าง 
โครงการเพาะเห็ด โครงงาน
ปลูกผักโครงการผลิตปุ๋ยหมัก  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๖ 
     ๒. นวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัลระดับประเทศ ระดับ
ภาค ระดับเขต  ได้แก่  
โครงงานภาษาไทย ๑ ชิ้น  
โครงงานวิทยาศาสตร์ ๓ ชิ้น 
โครงงานคณิตศาสตร์ ๓ ชิ้น 
 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐  
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยู่ในระดับดีมาก 
     ๒. นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะวิชาการใน
การใช้เทคโนโลยีเทศและการ
สื่อสาร ดังนี้ 
        ๑) นักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ระดับชั้น ม.๓-๖ ใน
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 



         ๒) นักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๔-๖ 
ในระดับเขตพ้ืนที่ 
        ๓) นักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันการตัด
ต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.  
๔-๖ ในระดับเขตพ้ืนที่ 
 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา** 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
     ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ ๒ ขึ้น
ไป 
     ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ๒ ขึ้น
ไป 
     ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับ ๒ ขึ้นไป 
     ๕. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับ 
๒ ขึ้นไป 
     ๖. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา อยู่ใน
ระดับ ๒ ขึ้นไป 
     ๗. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ อยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
     ๘. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๓๒ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย อยู่ในระดับ ๒ ขึ้น
ไป 
     ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๕๑ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับ ๒ 
ขึ้นไป 
     ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๖.๓๘ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ๒ 
ขึ้นไป 
     ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๓๒ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับ ๒ ขึ้นไป 
      ๕. ผู้เรียนร้อยละ 
๘๖.๗๙  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 
อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
      ๖. ผู้เรียนร้อยละ 
๙๙.๗๒ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 
     ๗. ผู้เรียนร้อยละ ๘๘.๔๕ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับ ๒ ขึ้น
ไป 
 

     ๘. ผู้เรียนร้อยละ ๘๗.๙๖ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับ ๒ ขึ้น
ไป 
     ๙. ผู้เรียนสามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
รอบท่ี ๑ คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๙๕ 
 

6. มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ  

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรม
แต่ละกิจกรรม 
     ๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐  
ผ่านกิจกรรมแนะแนว 
     ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 
ตั้งแต่ระดบั ๓ ขึ้นไป 
     ๔. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๓  ร้อยละ ๑๐๐ ผ่าน
การสร้างเสริมประสบการณ์
อาชีพ 
     ๕. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐  
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชา 
พยาบาลและวิชาชีพครู  

ตาม 
เป้าหมาย 



 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นหลกั เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผล 
การประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ อยู่ในระดับดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๒. ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรม
โฮมรูมพบปะนักเรียนเป็นร้อย
ละ ๑๐๐  
     ๓. หัวหน้าระดับร่วมกับครู
ที่ปรึกษาจัดกิจกรรมอบรม
ระดับตามที่ก าหนด 
     ๔. มีคู่มือการอบรมนักเรียน
ให้ครูที่ปรึกษาได้ด าเนินกิจกรรม
ตามท่ีก าหนด 

     ๕. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

     ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
นักเรียน มีความภูมิใจใน 
ท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความ 
เป็นไทย มีส่วนร่วมในอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและประเพณีไทย   
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

     ๑. โครงการแกนน า 
เยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ ตามบริบทของท้องถิ่น
จังหวัด โดยครูแกนน า ได้แก่  
- นายขจรจิตร ตะหมัง  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
- นายเทิดพงศ์ ชัยรัตน์ 
- นางสาวเกศินี  เนาสุวรรณ์ 
และนักเรียนแกนน าจ านวน ๑๕ 
คน  ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการสร้างอัตลักษณ์
ชุมชนโครงการแกนน า 
เยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ ตามบริบทของท้องถิ่น
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของ
ส านักงานการศึกษาภาค ๗ 

ตาม 
เป้าหมาย 



     ๒. กิจกรรมงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       ๒.๑ กิจกรรมแข่งขัน
น้ าพริกเครื่องเคียงระดับม.๔-๖
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
(เหรียญทอง) จ านวน ๓ คน  
       ๒.๒ กิจกรรมเพลง
คุณธรรม ระดับ ม.ต้น และ 
ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
จ านวน ๑๐ คน    
       ๒.๓ กิจกรรมสวดมนต์
แปลระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัล
เหรียญทอง จ านวน ๑๐ คน 
       ๒.๔ กิจกรรมมารยาทไทย
ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง จ านวน ๒ คน และ ม.
ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
จ านวน ๒ คน  
     ๓. นักเรียนชุมนุมสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จ านวน ๓๑ คน ใช้เวลาใน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ร่วมกิจกรรมนาอินทรีย์ที่ควน
สวรรค์กับชุมชน ต.นาหมื่นศรี 
อ.นาโยง จังหวัดตรัง  
     ๔. นักเรียนดนตรีไทย  
และดนตรีสากล ร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน  
     ๕. นักเรียนอาสายุวกาชาด
และยุวกาชาดระดับ ๔ 
(นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทุกคน) ร่วมกิจกรรม
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ณ 



อันดามันเกตเวย์  และร่วม
กิจกรรมปลูกป่าในเมือง ณ เขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขา
บรรทัด(เขาปู่เขาย่า/กะช่อง) 
     ๖.  กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ ค่าย
คุณธรรม กิจกรรมต้อนรับคนดีสู่
วิถีพุทธ  วันไหว้ครู วันก าเนิด
โรงเรียน วันคล้ายวันมรณภาพ
พระครูสุทธิโสภณ กิจกรรมหล่อ
เทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา 
วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ ๑๐๐ 
 

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุขบนความแตกต่างและ 
หลากหลาย 

     ๑ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
     ๒ นักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง กิจกรรมวาด
ภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ในงานมหกรรม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
๖๘ ระดับชาติ ภาคใต้ 
     ๓ นักเรียนใช้เวลาคาบ 
บูรณาการในการอ่าน การเขียน 
ภาษาไทย และฝึกทักษะการคิด 
ค านวณทางคณิตศาสตร์ 
     ๔ นักเรียนทุกคนผ่านการ
ประเมินการอ่าน  คิด วิเคราะห์ 
     ๕ นักเรียนทุกคนผ่านการ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค ์
 

ตาม 
เป้าหมาย 



 
 

 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
สุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคมท่ีเหมาะสมแต่ละช่วงวัย 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

     ๑. โรงเรียนมกีิจกรรมออก
ก าลังกายสัปดาห์ละ ๑ วัน 
     ๒. นักเรียนเรียนวิชาพล
ศึกษา มีการปฏิบัติภาคสนาม
สัปดาห์ละอย่างน้อย ๑ คาบ 
     ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลูกเสือ – เนตรนารี 
จิตอาสา/ภาวะผู้น า 
     ๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
ดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพ
ทางใจ สามารถป้องกันและหลีก
หนีจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
ความรุนแรงและอบายมุข 
ตลอดจนไม่เพิกเฉยต่อการ
กระท าสิ่งไม่ถูกต้อง และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
     ๕. นักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ในการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษางานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
     ๖. นักเรียนได้รับรางวัลการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐานกีฬา
ฟุตบอลชองแชมป์ไปอังกฤษ ปี
ที่ ๗ 
     ๗. นักเรียนได้รับรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน 
กีฬาแฮนด์บอลในร่ม ในการ 
แข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้ง 
ที่ ๓๕ 
     ๘. นักเรียนห้องเรียนกีฬาได้ 
ปฏิบัติการว่ายน้ าตามโครงการ 
ห้องเรียนกีฬา 

ตาม 
เป้าหมาย 



 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      ระดับ ดีเลิศ  

ประเด็นหลัก เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน** 

     ๑. โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 

     ๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา, แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  มี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ 
    ๒. ครูทุกคนมีส่วนร่วม
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา** 

     ๑. โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาชัดเจนมี
ประสิทธิภาพโดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

     ๑. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา, แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  มี
ความถูกต้อง สมบูรณ์ 
     ๒. ครูทุกคนมีส่วนร่วม
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
     ๓. ใช้ระบบ E- office ใน
การจัดเกบ็ข้อมูล ส่งข้อมูล
สารสนเทศและการด าเนินงาน
ธุรการ 
 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

      ๑. โรงเรียนด าเนินงาน
พัฒนาวิชาการด้วยโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

     ๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ได้จัดประชุมครูและบุคลากร
เ พ่ือร่ วมกันวิ เคราะห์สภาพ
ปัญหา แล้วจัดท าเป็นแผนงาน
โ ค ร งก า รต่ า ง ๆ เ พ่ื อ พัฒน า
คุณภาพผู้ เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา    
     ๒ . ผู้ เรียนทุกคนมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ 
ได้แก่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
     ๓. งบประมาณเอ้ือต่อการ
จัดกิจรรมพัฒนาวิชาการ 

ตาม 
เป้าหมาย 



 

     ๔. ผู้เรียนปลอด ๐, ร, มส 
คิดเป็น ๑๐๐ % 
     ๕. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้
เ ข้ า ร่ ว มก า ร แ ข่ ง ขั นทั กษ ะ
วิชาการและค่ายพัฒนาวิชาการ 
 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     ๑. ครูและบุคลากรร้อย
ละ  ๙๐ ได้รับการพัฒนาให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ตรงตามความต้องการ
สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนางาน 

     ๑. ครูและบุคลากร ร้อยละ 
๑๐๐ เข้าร่วมพัฒนาตนเองตาม
ความต้องการและน าความรู้
จากการพัฒนามาปรับใช้กับ
หน้าที่ของตนเอง เช่นด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของ
ผู้เรียนรวมถึงการพัฒนางานที่
รับผิดชอบได้มากยิ่งขึ้น 
     ๒. ครูและบุคลากรน าผล 
จากการพัฒนามาสร้าง 
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ 
วิชาชีพเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับองค์กรต่อไป 
     ๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้ 
กระบวนการ PLC ในการ 
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

5.จัดสภาพแวดล้อม ทาง
กายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

๑. โรงเรียนมจีัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความ
ปลอดภัย 

     ๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนา 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วย 
กิจกรรมเด็กดีพ้ืนที่สะอาด 
     ๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ 
หลากหลายทันสมัย และเอ้ือต่อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอน 
     ๓. ห้องเรียนทุกห้องเรียนมี
ความพร้อมด้านสื่อ ICT และ
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
     ๔. ห้องสมุดมีบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม และจัดหมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้ตามระบบสากล 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๕. โรงเรียนพัฒนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 
     ๖ . มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รม ที่
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 

     ๑. โรงเรียนจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและเป็นระบบ 

     1. โรงเรียนพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการภายในที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศและ ICT  
ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายทั้ง 
โรงเรียน 
     2. ห้องเรียนทุกห้องเรียนมี
ความพร้อมด้านสื่อ ICT และ
เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
     ๓. โรงเรียนมีห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ
แก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 



มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับ ดีเลิศ 

ประเด็นหลัก เป้าหมายความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     ๑. ครูร้อยละ ๘๐ จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
 

     1.ร้อยละ ๘๕ ของครูจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง 
     2.นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะภาษาไทยใน
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑๐ 
รางวัล ดังนี้ 
       ๑) เหรียญทองการแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้นม.๑-ม.๓ 
       ๒)  เหรียญทองการแข่งขัน
คัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น
ม.๑-ม.๓ 
       ๓)  เหรียญทองการแข่งขัน
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับชั้นม.๔-ม.๖ 
       ๔) เหรียญเงินการแข่งขัน 
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี  
๑๑ (๖ บท)ระดับชั้นม.๑-ม.๓ 
       ๕) เหรียญเงินการแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้นม.๔-ม.๖ 
       ๖) เหรียญเงินการแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้นม.๔-ม.๖ 
        ๗) เหรียญเงินการแข่งขัน
ต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับชั้นม.๑-ม.๓ 
        ๘) เหรียญทองแดงการ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
        ๙) เหรียญทองแดงการ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 



        ๑๐) เหรียญทองแดงการ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้นม.๔-ม.๖ 
     ๓. นักเรียนได้รับรางวัล 
ชมเชยเกียรติบัตรเหรียญทอง 
การประกวดเรียงร้อยถ้อยความ  
ระดับชั้นม.๔-ม.๖ กิจกรรม 
ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย :  
ร้อยรักษ์ภาษาไทย 
     ๔. รางวัลชนะเลิศ การ
คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัต
ลักษณ์ชุมชน โครงการแกนน า
เยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่
รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๗ ระดับภาค
ประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
     ๕.นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ใน
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๘ รางวัล 
ดังนี้ 
        ๑) เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น 
ม.๔-๖ 
        ๒) เหรียญทองการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๓) เหรียญเงินการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๔) เหรียญเงินการแข่งขัน
ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๕) เหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 



ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
        ๖) เหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๗) เหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
        ๘) เหรียญทองแดง การ 
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท)ระดับชั้น ม.๑-๓ 
     ๖. นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ใน
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๕ รางวัล 
ดังนี้ 
        ๑) เหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๒) เหรียญเงิน การ
ประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๓) เหรียญทองแดง การ
ประกวดโครงงานวิทยาสาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.
๔-๖ 
        ๔) เหรียญทองแดง การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๕) เหรียญทองแดง การ 
แข่งขันอัจฉริยภาพทาง 
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖ 
     ๗. นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษใน



 

งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๖ รางวัล 
ดังนี้ 
        ๑) เหรียญเงิน การแข่งขัน
พูดเพ่ืออาชีพภาษาจีนระดับชั้น 
ม.๔-๖ 
         ๒) เหรียญทองแดง การ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๓) เหรียญทองแดง การ
แข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) 
ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๔) เหรียญทองแดง การ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๕) เหรียญทองแดง การ 
แข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน  
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๖) เหรียญทองแดง การ 
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ม.๑-๓ 
     ๘. นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะสังคมศึกษาใน
งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๕ รางวัล 
ดังนี้ 
        ๑) เหรียญทอง การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.๔-๖ 
         ๒) เหรียญทอง การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น 
ม.๑-๓ 
        ๓) เหรียญทอง การ
ประกวดสวดมนต์แปลภาษา
อังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๖ 



        ๔) เหรียญทอง การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.๑-๓ 
        ๕) เหรียญเงิน การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น 
ม.๔-๖ 
     ๙. นักเรียนไดร้ับรางวัล
มารยาทไทยดีเด่น ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต ๑๓ 
     ๑๐. เกียรติบัตรนักเรียนผู้มี 
ส่วนร่วมในการส่งเสริมการออม 
     ๑๑. เกียรติบัตรรางวัลความ
ประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
     ๑๒. นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะสุขศึกษาและ
พลศึกษาในงานศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
๒ รางวัล ดังนี้ 
        ๑) เหรียญทองแดง การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๒) เหรียญทองแดง การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓ 
     ๑๒. นักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทกีฬา 
แฮนด์บอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๓๕ คัดเลือกภาค ๔ กรม 
หลวงชุมพรเกมส์ 
     ๑๓. นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ 
ประเภทกีฬาเปตองหญิงและชาย 
กีฬานักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชน จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๖๔ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
     ๑๔. นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะศิลปะและ



 

 

ดนตรีในงานศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
๑๖ รางวัล ดังนี ้
        ๑) เหรียญทอง การ
แข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” 
ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๒) เหรียญทอง การ 
แข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๓) เหรียญทองการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
ชาย ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๔) เหรียญทองการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๕) เหรียญทองการแข่งขัน 
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท 
หญิง ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๖) เหรียญทองการแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๗) เหรียญทองการแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๘) เหรียญเงนิการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๙) เหรียญเงินการแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๑๐) เหรียญเงินการ 
แข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี 
เอกณรงค์  
ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๑๑) เหรียญเงินการ
แข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกณรงค์ ระดับชั้น ม.๔-๖ 



        ๑๒) เหรียญเงินการ
แข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
ประเพณี ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๑๓) เหรียญทองแดงการ 
แข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย 
ประเพณี ระดับชั้น ม.๔-๖ 
       ๑๔) เหรียญทองแดงการ
แข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกณรงค์ ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๑๕) เหรียญทองแดงการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น
(Drawing) ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๑๖) เหรียญทองแดงการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-๓ 
     ๑๕. นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขันทักษะการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในงาน
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๕ รางวัล 
ดังนี้ 
        ๑) เหรียญทอง การ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับชั้น ม.๑-๓ 
        ๒) เหรียญทอง การ
แข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔-๖ 
        ๓) เหรียญเงนิ การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น  
ม.๔-๖ 
        ๔) เหรียญเงิน การแข่งขัน
การสร้าง Web Editor ระดับชั้น  
ม.๑-๓ 
        ๕) เหรียญทองแดง การ
แข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
ระดับชั้น ม.๔-๖ 
     ๑๖. นักเรียนได้รับรางวัลใน
การแข่งขนัทักษะบกพร่องทาง



 

 

สติปัญญาในงานศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
๑ รางวัล ดังนี้ 
        ๑) เหรียญทอง การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับชั้น ม.๑-๓ 
 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๑. ครูร้อยละ ๘๐ ผลิต จัดหา 
และใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

     ๑. ครูร้อยละ ๘๕ ผลิต  
จัดหา และใช้สื่อ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้ 
     ๒. ครรู้อยละ ๑๐๐ ผ่านการ 
อบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
การศึกษาทางไกลผ่าน 
สารสนเทศ (DLIT) มาใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอน 
     ๓. ห้องเรียนทุกห้องเรียนมี
ความพร้อมด้านสื่ อ  ICT และ
เทคโนโลยีที่ เ อ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
    ๔. โรงเรียนมีห้องสมุด 
อิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการ 
แก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง 
 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

3. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

     ๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

     ๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการ 
บริหารการจัดการชั้นเรียนเชิง 
บวก จัดบรรยากาศและแหล่ง 
เรียนรู้ภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
     ๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการจัด 
กิจกรรมโฮมรูมและห้องเรียน 
คุณธรรม ห้องเรียนสีขาว 
วัตถุประสงค์ 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 



 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยรวม 

ดี  ดีเลิศ ดีเลิศ  
 

ดีเลิศ  
 

ผู้ประเมินคนที่ 1      ผู้ประเมินคนที่ 2         

                   ( นายติระ ไกรเทพ)                           ( นางสาวสมร จันทร์รัตน์)  

       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ                            ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ 

 

ผู้ประเมินคนที่ 3 พรศักดิ์ หนูวงษ์    ผู้ประเมินคนที่ 4  นลินี วงศ์วัฒนภักดี 

                   (นายพรศักดิ์ หนูวงษ์)                           ( นางนลินี วงศ์วัฒนภักดี) 

     ต าแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา                       ต าแหน่ง ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     ๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัด
ประเมินผลที่เหมาะสม และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน  

     ๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการ 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 
อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือ 
และวิธีการวัดประเมินผลที่ 
เหมาะสม และน าผลมาพัฒนา 
ผู้เรียน 
๒. มีการสร้างแบบทดสอบการ 
เรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

     ๑. ครูร้อยละ ๙๐ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community) เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     ๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning  
Community) เพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีการ 
นิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning  
Community) 
 

สูงกว่า 
เป้าหมาย 


