
๑ 

 

ตอนที่ ๑ 

 

  ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

๑.  ขอมูลท่ัวไป 

 

  ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนกระสังพิทยาคม            

      ตั้งอยูเลขท่ี  ๔๑๘  ถนนเทศบาล  ๑๔  ตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย 

รหัสไปรษณีย  ๓๑๑๖๐ โทรศัพท  ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๖  โทรสาร  ๐๔๔ - ๖๙๑๐๓๖  

           e – mail  ksplab๔๙@hotmail.com website  www.krasang.ac.th  สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

  ๑.๒  เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖   

 ๑.๓  เนื้อท่ี  ๓๙  ไร  ๒  งาน  ๘๗  ตารางวา 

 ๑.๔  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  ๑๑  ตําบล  ไดแก  ๑. เมืองไผ  ๒. หนองเต็ง  ๓. บานปรือ   

๔. หวยสําราญ  ๕. ศรีภูมิ  ๖.  สองชั้น  ๗.  กระสัง  ๘.  กันทรารมย   

ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

  โรงเรียนกระสังพิทยาคมเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอําเภอ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๓๒  ตั้งอยูท่ี  ๔๑๘  หมูท่ี  ๙  ถนนเทศบาล ๑๔  ตําบล

กระสัง อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  มีเนื้อท่ี  ๓๙  ไร ๒ งาน  ๘๗  ตารางวา  โดยไดรับบริจาคจาก  นายไกร  สุข

อนันต  อดีตกํานันอําเภอกระสัง  กอตั้งเม่ือวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๐๓  ตรงกับวันจนัทร  แรม  ๑  คํ่า  เดือน ๓  

ปกุน  จุลศักราช  ๑๓๒๑  รัตนโกสินทรศก  ๑๗๘  ปกติวารอธิกสุรทิน  (เดือนกุมภาพันธ มี ๒๙ วัน)  เขาโครงการ  

ก.มช.  เม่ือ  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ตอมากรมวิสามัญไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมสามัญศึกษา  และไดอนุมัติใหโรงเรียนกระสัง

เปลี่ยนชื่อเปน  “โรงเรียนกระสังพิทยาคม” เม่ือป  พ.ศ.  ๒๕๑๘    

 

 



๒ 

 

 โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดทําการเปดการสอนครั้งแรกเม่ือ  พุทธศักราช  ๒๕๐๓  รับนักเรยีนระดับ

มัธยมศึกษาท่ี  ๔  จํานวน  ๑  หอง  มีนักเรียน  ๔๐  คน โดยมี  นายพิณ  อาจพลไทย  ศึกษาธิการอําเภอกระสัง  

ในขณะนั้นเปน  ผูรักษาการแทนครูใหญ  และเม่ือวันท่ี  ๑๗   พฤษภาคม  ๒๕๐๓   

ทางราชการไดแตงตั้ง  นายวิจิตร  วิเศษฤทธิ์  ใหมาดํารงตําแหนงครูใหญ  และไดพานักเรียนไปฝากเรียนท่ีโรงเรียน

บานกระสัง  (โรงเรียนอนุบาลกระสัง ในปจจุบัน)  ซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองคการบริการสวนจังหวัดใน

สมัยนั้น  ตอมาไดยายมาทําการสอนท่ีบานพักนายอําเภอกระสัง  (นายสมบูรณ   ไทยวัชรมาศ)  ชั่วคราว  เนื่องจาก

อยูใกลบริเวณกอสรางอาคารเรียนและนักเรียนจะไดชวยปรับพ้ืนท่ีดวย     

 เม่ือกอสรางอาคารเสร็จ  (เปนหอประชุมขนาดเล็ก)  จึงไดยายมาทําการสอนถาวร  เม่ือปพุทธศักราช   

๒๕๑๕  โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดเขาอยูในโครงการ  ค.ม.ช.  รุนท่ี  ๑๕  ของกรมสามัญศึกษา  และเม่ือป

พุทธศักราช  ๒๕๑๘  ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนกระสังพิทยาคม  

           วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๔๖  โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดรับคัดเลือกจากประชาชนในอําเภอกระสัง  ให

เปนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  โดยเปน  ๑  อําเภอ  จากรวมท้ังประเทศ  ๙๒๑  โรงเรียน  

และไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง  เพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  มีบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  อบอุนและปลอดภัย   

มีเอกลักษณโดดเดน  เปนรูปแบบของการพัฒนาไปสูการปฏิรูปการศึกษา  และสรางนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค  เปนบุคคลแหงการเรียนรู  เปนนักวิเคราะห  มีลักษณะการดํารงชีวิต  มีความเปนไทย  และม่ันใจใน

ตนเอง  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT)  ในการบริหารจัดการและการเรียนรูมีการประสานความ

รวมมือในการทํางานรวมกันกับองคกรและบุคคลากรกลุมตางๆ  

 เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน  ๒๕๔๙  โรงเรียนกระสังพิทยาคม เปนโรงเรียนลําดับท่ี  ๖๒๒ ท่ีไดรับการตรวจ

เยี่ยมรับรองเปนตนแบบโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน  โดยความรวมมือจากชุมชนในอําเภอ

กระสัง  บคุลากรในโรงเรียน  และนักเรียนทุกคน   

  

ผูกอตั้ง 

  

  โดยการสนับสนุนของ  นายสมบูรณ  ไทยวัชรมาศ  นายอําเภอกระสัง  

                          นายพิณ  อาจพลไทย  ศึกษาธิการอําเภอกระสัง 

 

 



๓ 

 

 กรมวิสามัญ  อนุมัติใหเปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. ๔ – ม. ๕ – ม. ๖) 

 ครั้งแรกไดอาศัยเรียนท่ีโรงเรียนบานกระสัง  แลวยายมาเรียนท่ีบานพักนายอําเภอกระสังโดยมีนายสุนทร  

ภาษาสุข  ทําหนาท่ีครูใหญ  ตอมาทางราชการไดแตงตั้ง  นายวิจิตร  วิเศษฤทธิ์  ครูใหญกระสังพิทยาคม  ใหดํารง

ตําแหนงครูใหญโรงเรียนนี้  เม่ือวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๐๓  ท่ีดินแปลงนี้  นายไกร  สุขอนันต  กํานันตําบล

กระสังสมัยนั้น  ไดบริจาคใหโรงเรียนและท่ีดินแปลงดังกลาวนี้เปนท่ีดินเดียวกันกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอกระสัง  

ท่ีวาการอําเภอกระสัง  และโรงพยาบาลอําเภอกระสัง   

ในปปจจุบัน 

บุคลากรของโรงเรียน  ประกอบดวย 

ครูใหญคนแรก  นายวิจิตร  วิเศษฤทธิ์ 

ครูนอยคนแรก  นายชวาล  สุดประโคน 

ภารโรงคนแรก  นายเพม  ฤทธิ์รณ 

 

สถานท่ีตั้ง 
 

 ตั้งอยูในท่ีราชพัสดุ  แปลงหมายเลขท่ี  บร  ๕๐๘  (๑๔๘๗๕)  เลขท่ี  ๔๑๘  หมูท่ี  ๙   

ถนนเทศบาล  ๑๔  ตําบลกระสัง  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น  ๓๙  ไร  ๒  งาน  

๘๐ ตารางวา  สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ  มีคลองสงน้ําชลประทานตัดผานดานทิศใต  และมีถนนเลียบ 

ฝงคลอง   มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ (ดานหนา)  จด ถนนสุขาภิบาล  ๑๔  มีความยาว ๑๑๐ เมตร (๒  เสน  ๑๕  วา) 

 ทิศใต (ดานหลัง)  จด ถนนสาธารณะ  มีความยาว  ๒๐๐  เมตร (๕  เสน) 

 ทิศตะวันออก (ดานขวา)  จด ถนนสุขาภิบาล  ๑๒  มีความยาว ๔๑๐ เมตร (๑๐  เสน  ๕  วา) 

 ทิศตะวันตก (ดานซาย) จด สถานีตํารวจภูธร  มีความยาว ๔๑๐ เมตร (๑๐  เสน  ๕  วา) 

 

ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน 
 

 

 

 



๔ 

 

 

  

ลักษณะของตราโรงเรียน   

  

 เปนรูปวงกลมซอนกัน ๒  วง  ภายในวงกลมดานนอกดานบนเขียนคติธรรมวา  

ปฺญา นรานํ  รตฺนํ  ดานลางเปนชื่อ  โรงเรียน ภายในวงกลมดานในเปนรูปตาราง  และมีรูปคน  ๓  คน 

ความหมาย 
  

 การศึกษาจะเจริญรุงเรืองไดนั้นตองไดรับความรวมมือจากบุคคล ๓  ฝาย  คือ  ผูปกครอง  ครูและ

นักเรียน  สําหรับคติธรรมของโรงเรียน  ดังกลาวนั้น  เพ่ือเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดความวิริยะ 

ในการแสวงหาความรู  ความเขาใจอันเปนเหตุใหเกิดปญญาท่ีจะนําไปสูความเปนคนดี 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

 ปฺญา  นรานํ  รตนํ  หมายถึง  ปญญาเปนแกวของนรชน 

 ปญญา  หมายถึง  ความรอบรูทางแหงความเจริญและทางแหงความเสื่อม 

 รัตนะ   หมายถึง  แกวอันประเสริฐท่ีมีคามาก  สามารถบันดาลใหสําเร็จประโยชน ความผาสุก  และ

ความเจริญรุงเรืองแกผูใชสอย 

 นรชน   หมายถึง  บุคคลท่ีรูจักบาปบุญ  คุณโทษ  รูดี  รูชั่ว  และมีคุณธรรมและจริยธรรม    

 ปญญาเปนแกวของนรชน หมายถึง  เม่ือบุคคลไดศึกษาเลาเรียนจนเกิดปญญาแลว  

ยอมอํานวยประโยชนแกผูท่ีศึกษาเลาเรียนนั้นสามารถดําเนินชีวิตให เจริญรุงเรืองและประสบ 

แตความผาสุกตลอดไป 

 

คําขวัญของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา    เดนล้ํากีฬาฮอกก้ี 

 การศึกษาดีสองภาษา    กาวหนาสูอาเซียน 

 ยอดเยี่ยมวิชาการ    สืบสานงานพฤกษาโรงเรียน 
 

 

 



๕ 

 

สีประจําโรงเรียน 
 

 สีประจําโรงเรียน  ชมพู - ฟา 

  สีชมพู  หมายถึง  ความรัก  ความศรัทธา  มานะ  สามัคคี 

  สีฟา หมายถึง  น้ําใจอันประเสริฐ เลิศปญญา พาสุขอนันต 

  ชมพู – ฟา หมายถึง  ใจงาม นําสุข ปลูกศรัทธา   

 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 
 

 ช่ือพระพุทธรูป  พระพุทธกาญจนาภิเษกรังสรรค 

วิสัยทัศนของโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล  สื่อสารสองภาษา  กาวทันเทคโนโลยี  เรียนรูตลอดชีวิต  มีวิถีชวีิตท่ีพอเพียง

ภายในป ๒๕๖๒ 

พันธกิจ    (MISSION) 

๑.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเทียบเคียงมาตรฐานสามกล 

๒.  จัดระบบการบริหารจัดการใหมุงสูความเปนเลิศ ไดมาตรฐาน 

๓.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียน  ภาษาตางประเทศท่ีสอง  ใหมีประสิทธิภาพ 

๔.  สงเสริมใหผูเรียนเขาถึงเทคโนโลยีอยางท่ัวถึง  และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

๕.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๖.  ทําใหบุคลากรและผูเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

คานิยม   

      ๑.  มุงผลสัมฤทธิ์ 

          ๒.  นอมจิตบริการ 

          ๓.  สรางงานเปนทีม 

          ๔.  รีบเรงพัฒนา 

          ๕.  สานสัมพันธชุมชน 

เปาประสงค   (Corporate   Objectives   Goals) 

 

 



๖ 

 

แผนผังแสดงอาคารแผนผังแสดงอาคาร

 

แผนท่ีโรงเรียน 

 

๑.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๒.  นักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

๓.  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได 

๔.  บุคลากรและผูเรียนสามารถสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษาอยางมีคุณภาพ 

๕.  บุคลากรและผูเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยี  เพ่ือการสืบคนและเรียนรูได 

๖.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

๗.  บุคลากรและผูเรียนมีความตระหนักและใชคุณธรรมนําความรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดํารงชีวิต 

กลยุทธโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

๑.  เรงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสากลโดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

๒.  สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามจุดเนนของการจัดการศึกษา 

๓.  เรงรัดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนเกิด

ความพึงพอใจจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

๔.  สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถสื่อสารดวย

ภาษาตางประเทศท่ีสองอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.  สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  การสืบคนในทุกโอกาส 

๖.  สงเสริมสนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

๗.  สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชคุณธรรมนําความรู 

 

อัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน 

 อัตลักษณของโรงเรียน  “คุณธรรมนําวิชาการ” 

 เอกลักษณของโรงเรียน  “ยิ้มแยม แจมใส  ทักทาย  สวัสดี” 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 
 

 

 

 

 

๒.  ขอมูลดานการบริหาร  
 

 

  ๑.  ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายสรวิศณ  นพพงศสิริเดช 

 

 



๘ 

 

โทรศัพท  ๐๙๐ – ๓๗๓๘๒๖๔  e-mail   sorakrip_NOP@hotmail.com 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.   สาขา  การบริหารการศึกษา   

ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๓ ป  ๕  เดือน 

  ๒.  รองผูอํานวยการโรงเรียน  ๔  คน 

   ๒.๑  ชื่อ-สกุล นายจินดา  กรองทอง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา  

โทรศัพท  ๐๘๒-๖๐๑๔๔๒๔  e-mail   jinda_kr@hotmail.com 

รับผิดชอบกลุมงานบริหารท่ัวไป 

   ๒.๒  ชื่อ-สกุล นายพล  บุญโชติ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา   

โทรศัพท  ๐๘๑-๙๙๙๙๖๑๑  e-mail   Polkrasangpit@hotmail.com 

รับผิดชอบกลุมงานบริการ 

    ๒.๓  ชื่อ-สกุล นายวัฒนา  สราญบุรุษ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา 

โทรศัพท ๐๘๗-๒๔๙๔๓๕๖ 

รับผิดชอบกลุมงานพัฒนาผูเรียน  

   ๒.๔  ชื่อ-สกุล นายประถม  นิธุรัมย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา  

โทรศัพท ๐๘๙-๘๖๕๗๕๖๙ 

รับผิดชอบกลุมงานวิชาการ 

         ๒.๕  ชื่อ – สกุล  นายเพชรไพฑูรย กาญจนทรัพยสิน วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  การบริหาร

การศึกษา โทรศัพท ๐๘๑- ๖๖๐๗๔๓๗  ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการโรงเรียน  รับผิดชอบฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

  

๓.  ขอมูลนักเรียน  (ณ  วนัที่ ๑๐  มถุินายน  ของปการศกึษา  ๒๕๕๘) 

 

 ๑.  จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น  ๒๔๑๕  คน 

๒.  จํานวนนกัเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น  ๒,๗๐๒  คน จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 

 

 

 

 

 

mailto:jinda_kr@hotmail.com
mailto:Polkrasangpit@hotmail.com


๙ 

 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.๑ ๑๒ ๑๘๖ ๓๑๐ ๔๙๖ ๔๑.๓๓ 

ม.๒ ๑๑ ๑๘๖ ๒๗๘ ๔๖๓ ๔๒.๐๙ 

ม.๓ ๑๒ ๑๘๗ ๒๘๘ ๔๗๕ ๓๙.๕๘ 

ม.๔ ๑๒ ๑๓๖ ๓๓๗ ๔๗๓ ๓๙.๔๒ 

ม.๕ ๑๒ ๑๒๔ ๒๔๒ ๓๖๖ ๓๐.๕๐ 

ม.๖ ๑๓   ๑๑๘ ๓๑๑ ๔๒๙ ๓๓.๐๐ 

รวมท้ังหมด ๗๒ ๙๓๗ ๑,๗๖๖ ๒,๗๐๒  

  ๓.  จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน สนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๒,๖๒๕ คน คิดเปนรอยละ  ๙๗.๑๕ 

  ๔.  จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักสวนสงูตามเกณฑของกรมอนามัย  ๒,๔๘๖  คน  คิดเปนรอยละ  ๙๒ 

  ๕.  จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม ๒  คน  คิดเปนรอยละ ๐.๐๗  

  ๖.  จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๘๖  คน  คิดเปนรอยละ  ๓.๑๘  

  ๗.  จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ  ๑๗  คน  คิดเปนรอยละ  ๐.๖๒  

  ๘.  จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - คน  คิดเปนรอยละ  -  

  ๙.  จํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปจจุบัน) ๕๒  คน  คิดเปนรอยละ  ๑.๙๒  

  ๑๐.  สถิติการขาดเรียน  ๑๑๕  คน  คิดเปนรอยละ  ๔.๒๕    

  ๑๑.  จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซํ้าชั้น  ๑๒  คน  คิดเปนรอยละ ๐.๔๔    

  ๑๒.  จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  

     มัธยมศึกษาปท่ี  ๓  จํานวน   ๔๑๗  คน  คิดเปนรอยละ   ๘๗.๗๙  

     มัธยมศึกษาปท่ี  ๖  จํานวน   ๔๑๐   คน  คิดเปนรอยละ   ๙๕.๕๗ 

  ๑๓.  อัตราสวนครู  :  นักเรียนเทากับ  ๑ : ๒๓ 

  ๑๔.  จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนนัทนาการ  ๒,๖๑๓  คน  

คิดเปนรอยละ ๙๖.๗๐ 

 

 



๑๐ 

 

  ๑๕.  จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนลูกท่ีดีของ พอ แม  ผูปกครอง   ๒,๖๒๕   คน   คิดเปน 

รอยละ  ๙๗.๑๕ 

  ๑๖.  จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๒,๖๓๗  คน   คิดเปน 

รอยละ ๙๗.๕๙ 

  ๑๗.  จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมท้ังในและนอกประเทศ  

๒,๔๓๕  คน  คิดเปนรอยละ ๙๐.๑๑ 

  ๑๘.  จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อยางสมํ่าเสมอ  ๒,๖๒๒  คน  คิดเปนรอยละ ๙๗.๐๔ 

  ๑๙.  จํานวนนักเรียนท่ีผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

๒,๗๐๒  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

  ๒๐.  จํานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม 

ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๒,๖๘๗  คน  คิดเปนรอยละ  ๙๙.๔๔ 

๔. ขอมูลครูและบุคลากร                                                                                                                                                

 

 

 

ท่ี 

 

 

ชื่อ-ชื่อสกุล 

 

 

อายุ 

 

อายุ

ราชก

าร 

 

ตําแหนง/วิทยฐานะ 

 

 

วุฒิ 

 

 

วิชา เอก 

๑ นายสรวิศณ  นพพงศสิริเดช ๕๒ ๓๐ ผูอํานวยการโรงเรียน/

ชํานาญการพิเศษ 

วท.บ. 

ศษ.ม 

พลศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

๒ นายจินดา  กรองทอง 
 ๓๘ ๑๕ 

รองผูอํานวยการโรงเรียน/

ชํานาญการพิเศษ 

ค.บ. 

ค.ม. 

คณิตศาสตร 

การบริหารการศึกษา 

๓ นายพล  บุญโชต ิ
๕๕ ๓๒ 

รองผูอํานวยการโรงเรียน/

ชํานาญการพิเศษ 

กศ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

การบริหารการศึกษา 

๔ นายวัฒนา  สราญบุรษุ 
๔๖ ๒๒ 

รองผูอํานวยการโรงเรียน/

ชํานาญการพิเศษ 

ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

พัฒนาชุมชน 

การบริหารการศึกษา 

๕ นายประถม  นิธุรัมย ๔๙ ๒๔ รองผูอํานวยการโรงเรียน/ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป 

 

 



๑๑ 

 

ชํานาญการพิเศษ คศ.ม. การบริหารการศึกษา 

๖ นางจิราพร  รอดเข็ม ๕๘ ๓๔ ครู/ชํานาญการ บธ.บ. การเงินการธนาคาร 

๗ นางพิมลพรรณ    เพชรเลิศ ๕๗ ๓๔ ครู/ชํานาญการพิเศษ ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

๘ นางเนาวรัตน    กะการดี 
 ๔๕ ๒๐ 

ครู/ชํานาญการ ค.บ. 

  ศษ.ม. 

จิตวิทยาและการแนะแนว 

การแนะแนวและใหคําปรึกษา 

๙ นางณัฐยา   ไหลประเสริฐ ๓๐ ๒ ครูผูชวย บช.บ. บัญช ี

๑๐ นายสิทธิยัง   พรหมมา ๔๐ ๑๕ ครู/ชํานาญการ ค.บ. ฟสิกส 

๑๑ นางสาวสุภิญญา  ถาพรผาด 
๔๖ ๒๓ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ วท.บ. 

ค.ม. 

ชีววิทยา 

การบริหารการศึกษา 

๑๒ นายทองดี    เพชรเลิศ ๕๘ ๓๕ ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 

๑๓ นายหัสพงศ    มรกต 
๕๒ ๓๑ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ศษ.บ 

คศ.ม. 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

การบริหารการศึกษา 

๑๔ นางสาววัฒนา  จันทรทองสุข ๕๑ ๓๐ ครู/ชํานาญการ ศษ.บ วิทยาศาสตรท่ัวไป 

๑๕ นางนุชพิชา   สันทาลุนัย ๔๐ ๑๖ ครู/ชํานาญการ ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 

๑๖ นางกัลยารัตน แปนศิริมงคลกุล ๓๙ ๑๖ ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 

๑๗ นางศิริวัน   ม่ันยืน ๔๐ ๑๗ ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. เคมี 

๑๘ นางกาญจนา   ประสงคดี 

๔๔ ๒๑ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

กศ.ม. 

วิทยาศาสตรท่ัวไป 

วิทยาศาสตรศึกษา(เนน

ชีววิทยา) 

๑๙ นายกอบเกียรติ   มฤทุกุล 
๓๑ ๗ 

คร ู วท.บ. 

  ศษ.ม. 

ฟสิกส 

การบริหารการศึกษา 

๒๐ นางถนอมสิน    ถาวร 
๓๙ ๑๕ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ศษ.บ. 

ค.ม. 

เคมี – ชีววิทยา 

การบริหารการศึกษา 

๒๑ นายพิทักษฉัตร  เทพราชา ๓๙ ๑๔ ครู/ชํานาญการ ค.บ. ฟสิกส 

๒๒ นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย ๓๗ ๑๐ ครู/ชํานาญการ วท.บ จุลชีววิทยา 

๒๓ นายวุฒิไกร   ชมถาวร ๓๓ ๗ คร ู ค.บ. วิทยาศาสตรท่ัวไป 

๒๔ นางสาวพวงเพชร  ผัดกระโทก ๒๘ ๔ ครูผูชวย ค.บ. ชีววิทยา 

๒๕ นายประกิจ  วรเลิศ ๒๘ ๔ ครูผูชวย วท.บ. เคมี 

๒๖ นางสาวทินลดา  สิทธิวงศ ๓๘ ๘ คร ู ค.บ. ฟสิกส 

 

 



๑๒ 

 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

๒๗ นางนฎกร  แกวชนะ 
๓๗ ๓ 

ครูผูชวย วท.บ. 

ศษ.ม. 

ชีววิทยา 

การบริหารการศึกษา 

๒๘ นางสาวอิสรีย  วงคง ๓๖ ๖ คร ู วท.บ. เคมี 

๒๙ นางสาวกุลริสา   นาคนวล ๓๑ ๗ คร ู กศ.บ. ฟสิกส 

๓๐ นายวรวุฒิ   บุตรศรีภูมิ   ๒๖ ๒ ครูผูชวย ศษ.บ. เคมี 

๓๑ นางสาวชนัญชิดา  ดําเสนา ๓๖ ๒ ครูผูชวย วท.บ. เคมี 

๓๒ นางสาวสุจิตรา  แสนวัง ๒๕ ๑ ครูผูชวย ค.บ. ชีววิทยา 

๓๓ นายชัชวาล ทะนวนรัมย ๓๔ - ครูผูชวย วศ.บ. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 

๓๔ นางสาวนัยนา  รักษาสมบัติ ๓๗ ๓ คร ู ค.บ. ฟสิกส 

๓๕ นางอนุช   อาจสาล ี
๔๕ ๒๒ 

ครู /ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

กศ.ม. 

คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร 

๓๖ นางสุรีย    จันทรัตนา 
๔๐ ๓๘ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

กศ.ม. 

คณิตศาสตร 

หลักสูตรและการสอน 

๓๗ นางบงกช    ฤกษนาวา 
๔๘ ๒๒ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 

การวัดผลการศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

๓๘ นายวิชาญ    วิจันทมุข ๔๙ ๒๓ ครู/ชํานาญการ วท.บ. คณิตศาสตร 

๓๙ นางธัญพร    แซเทียน 
๔๕ ๒๔ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

ค.ม. 

คณิตศาสตร 

การบริหารการศึกษา 

๔๐ นางณัญฑรัตน  ทองลาย ๔๐ ๑๑ ครู/ชํานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร 

๔๑ นางสาวผองศรี   พะเวทรัมย 
๓๕ ๑๑ 

ครู/ชํานาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

คณิตศาสตรศึกษา 

๔๒ นางปราณี   ประจันบาล 
๓๗ ๙ 

ครู/ชํานาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

คณิตศาสตรศึกษา 

๔๓ นางสาวกมลวรรณ  เครือวัลย ๓๙ ๑๑ ครู/ชํานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร 

๔๔ นางเดือนเพ็ญ  บุตรรัตน ๓๖ ๑๓ ครู/ชํานาญการ ค.บ. คณิตศาสตร 

๔๕ นายฐานิศวร  ผลเจริญ 
๓๗ ๙ 

ครู/ชํานาญการ วท.บ. 

ศษ.ม. 

สถิติประยุกต 

คณิตศาสตรศึกษา 

๔๖ นางบัวผัน  สัตตารัมย ๓๖ ๑๐ คร ู ค.บ. คณิตศาสตร 

 

 



๑๓ 

 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

๔๗ น.ส.วไิลวรรณ  สีแดด ๒๘ ๔ ครูผูชวย วท.บ. คณิตศาสตร 

๔๘ นางทิพยวิมล ทะนวนรัมย ๒๙ ๑ ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร 

๔๙ นางสาวปรานีต   จินดาศร ี ๓๒ ๖ คร ู วท.บ. คณิตศาสตร 

๕๐ 

นางจิตรา  วะรัมย 

๓๖ ๗ ครู/ชํานาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

การบริหารการศึกษา 

๕๑ 

นางสาวกิตติยา  เจริญศิริ 

๓๕ ๙ ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร 

การบริหารการศึกษา 

๕๒ นายสนั่น   ประเสริฐศรี 
๔๙ ๒๒ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 

** ป.บัณทิตบริหารการศึกษา 

๕๓ นายอภินันท   อินทรมณี ๖๐ ๒๓ ครู/ชํานาญการ กศ.บ. ภาษาไทย 

๕๔ นางพัฒนา   เปลี่ยนไธสง 
๕๗ ๓๗ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

การบริหารการศึกษา 

๕๕ นางอําพรรณ   พ่ึงพิมาย ๕๙ ๓๘ ครู/ชํานาญการ ค.บ. ภาษาไทย 

๕๖ นางศิริพร  เทพราชา 
๓๕ ๑๐ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

ค.ม. 

ภาษาไทย 

การบริหารการศึกษา 

๕๗ นางสาวนวพร   โสรําพัน 
๔๓ ๗ 

คร ู ศษ.บ. 

กศ.ม. 

ภาษาไทย 

การบริหารการศึกษา 

๕๘ นางสาวศุภาพิชญ  นะรารัมย ๓๒ ๓ ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย 

๕๙ นางสุพัตรา  เกรัมย ๓๑ ๖ คร ู ค.บ. ภาษาไทย 

๖๐ นายวิทวฒัน  ดอนศรี ๒๙ ๕ คร ู ศษ.บ. การสอนภาษาไทย 

๖๑ นางรื่นพิมล   จันทกุล ๔๖ ๒๒ ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 

๖๒ นายสนั่น   พ่ึงพิมาย ๖๑ ๓๘ ครู/ชํานาญการ ค.บ. เทคโนโลยี 

๖๓ นายโชติอนันต ขจรเกียรติ

วัฒนา 
๕๙ ๓๘ 

ครู/ชํานาญการ ค.บ. เกษตรศาสตร 

๖๔ นางเจือจิต    บาลปรีชา ๕๙ ๓๕ ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภูมิศาสตร 

๖๕ นายชาญสิทธิ์    ชะเอม ๕๕ ๓๒ ครู/ชํานาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา 

๖๖ นางสาวอังคณา   นวลพริ้ง 
๔๕ ๒๒ 

ครู/ชํานาญการ ค.บ. 

ศศ.ม. 

สังคมศึกษา 

การสอนสังคมศึกษา 

 

 



๑๔ 

 

๖๗ นายสนิท    การเพียร ๔๘ ๒๔ ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. พัฒนาชุมชน 

๖๘ นายกวีรักษ  ประวรรณรัมย 
๓๖ ๕ 

คร ู พธ.บ. 

ศษ.ม. 

พระพุทธศาสนา 

การบริหารการศึกษา 

๖๙ นางสาวพัชรี   โสรัมย ๓๐ ๕ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 

๗๐ นางบัวแกว  พรมบุตร ๓๕ ๖ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 

๗๑ วาท่ี รต. สด   โยมไธสง 
๓๐ ๖ 

คร ู ค.บ. 

ค.ม. 

สังคมศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

๗๒ นางสาวผิว  อุตะขันธ ๔๓ ๕ คร ู ศศ.บ. รัฐศาสตร 

๗๓ นางสาววรรณกร  แกวสอน ๒๗ ๓ คร ู ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

๗๔ นางสาวสุภาวินี  ศรีหาลุน ๒๙ ๑ ครูผูชวย ค.บ. สังคมศึกษา 

๗๕ นายณรงศักดิ์  สุขสําราญ ๓๓ - ครูผูชวย ศศ.บ. รัฐศาสตร 

๗๖ นางสาวศุภรดา  ไชยศร ๓๙ - ครูผูชวย ศศ.บ. รัฐศาสตร 

๗๗ นายบวร    รอดเข็ม ๕๘ ๓๔ ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๗๘ นางพัทธธีรา   เชาวชัยพัฒน ๕๓ ๒๘ ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๗๙ นางรัศมี   กวางขวาง ๕๙ ๓๗ ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๘๐ นางสุดาพร   ชะเอม ๕๖ ๓๕ ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

๘๑ นายมานิต  กรีเงิน ๕๗ ๓๐ ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๘๒ นายชยพล    สมคิด 
๓๘ ๑๔ 

ครู/ชํานาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการศึกษา 

๘๓ นายวัลลพ   มรกต ๓๗ ๑๒ ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๘๔ นางพรพินท   พรหมมา ๔๕ ๒๑ ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๘๕ นายกิตติพล   ธรรมโหร 
๓๑ ๗ 

ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การสอนภาษาอังกฤษ 

๘๖ นายอวิสกร  ประสงคดี ๔๑ ๑๙ ครู/ชํานาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๘๗ นางสาวจิราภรณ   นากลาง ๒๘ ๒ ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาจีน 

๘๘ นางสาวอภิญญา  เขียวดี ๒๗ - ครูผูชวย กศ.บ. ภาษาญี่ปุน 

๘๙ นางปภาภัทร  พิสุทธิบุญญา ๓๖ ๑๐ ครู/ชํานาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

๙๐ นายภูดิส  ถิระชาติมงคล ๓๑ ๗ คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 

 



๑๕ 

 

๙๑ นางสาวพาวินี  ชอรักษ ๓๐ - ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

๙๒ นายธีรภัทร   สัตตารัมย 
๔๐ ๑๐ 

ครูชํานาญการ ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

พลศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

๙๓ นายนําเกียรติ    ทรงวัฒนะสิน ๕๘ ๓๔ ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา 

๙๔ นายสุทัศน   เปลี่ยนไธสง 
๕๔ ๓๒ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 

พลศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

๙๕ นางศิราภรณ กาญจนทรัพยสิน 
๕๘ ๓๗ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 

พลศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

๙๖ นายโอภาส  บุญแยม ๔๐ ๕ คร ู วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

๙๗ นายทศพล  ศรีสม ๓๖ ๕ คร ู วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา 

๙๘ นายวีระศักดิ์  ไชยโย 
๔๑ ๘ 

คร ู ค.บ. 

กศ.ม. 

พลศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

๙๙ นางสาวณชา  พิมวัน ๓๘ ๑ ครูผูชวย ค.บ. พลศึกษา 

๑๐๐ นายสุริยันต   แกวชนะ 
๓๘ ๑๒ 

ครู/ชํานาญการ วท.บ. 

ศษ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

การบริหารการศึกษา 

๑๐๑ นายวุฒิชัย   เชื้อนิล ๕๕ ๓๒ ครู/ชํานาญการ ค.บ. การบริหารโรงเรยีน 

๑๐๒ นายเพชรไพฑูรย กาญจน

ทรัพยสิน 
๕๘ ๓๗ 

ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. 

ศษ.ม. 

เกษตรศาสตร 

การบริหารการศึกษา 

๑๐๓ นางกุหลาบ   บุญโชติ 
๕๔ ๓๒ 

ครูชํานาญการพิเศษ คศ.บศษ.

ม. 

พัฒนาเด็กและครอบครัว 

การบริหารการศึกษา 

๑๐๔ นางลัดดาวรรณ   ทรงวัฒนะ

สิน 
๕๓ ๓๒ 

ครู/ชํานาญการ คศ.บ โภชนาการชุมชน 

๑๐๕ นายวัฒนา   นารีรัมย ๕๓ ๒๔ ครู/ชํานาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป 

๑๐๖ นายวรภัทร   นนทศิริ 
๓๑ ๕ 

คร ู วท.บ. 

ศษ.ม. 

สัตวบาล 

การบริหารการศึกษา 

๑๐๗ นางสาวอมรรัตน  ตับกลาง 
๒๘ ๔ 

ครูผูชวย ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา 

๑๐๘ นางสาวก่ิงดาว  อักษร 
๓๒ ๗ 

ครู/ชํานาญการ วท.บ. 

กศ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

การวิจัยการศึกษา 

 

 



๑๖ 

 

๑๐๙ นางสาวเกษแกว  วิเศษชาต ิ
๒๖ ๓ 

ครูผูชวย ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร 

การบริหารการศึกษา 

๑๑๐ นายนราชิน  ขจรเกียรติวัฒนา 
๓๑ ๗ 

คร ู วท.บ. 

ศศ.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

การบริหารการศึกษา 

๑๑๑ นายปติภูมิ   กีรติธร ๓๖ - ครูผูชวย ค.บ. คอมพิวเตอร 

๑๑๒ นายประยอง  ดารายอย ๔๙ ๓ คร ู วท.บ. พืชศาสตร 

๑๑๓ นายลิขิต    แกนอินทร ๔๖ ๒๓ ครู/ชํานาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา 

๑๑๔ นายบํารุง   สารทนงค ๕๒ ๓๐ ครู/ชํานาญการ ค.บ. ศิลปศึกษา 

๑๑๕ นายกิตติกรณ  จวงพลงาม ๔๐ ๑๖ ครู/ชํานาญการ กศ.บ. ศิลปศึกษา 

๑๑๖ นายอมรชัย     มาแกว 
๒๗ ๓ 

คร ู ค.บ. 

ศษ.ม. 

ดนตรีศึกษา 

การบริหารการศึกษา 

๑๑๗ นายพิทยา   ตรวจมรรคา ๓๐ ๖ คร ู ค.บ. นาฏศิลปศึกษา 

จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก      ๑๑๖       คน  คิดเปนรอยละ    ๙๙.๑๕                                                                              

จํานวนครูท่ีสอนวิชาไมตรงเอก      ๑       คน   คิดเปนรอยละ     ๐.๘๕ 

 

 ๕.  ขอมูลอาคารสถานท่ี  

 

 โรงเรียนกระสังพิทยาคมมีอาคารตาง ๆ ดังนี้ 

     ๑.  อาคารเรียน 

   - อาคารเรียนถาวร   ๒๑๖   ก   ๑๖  หอง    ๑ หลัง 

   - อาคารเรียนถาวร  ๒๑๖   ค   ๑๖  หอง    ๑ หลัง 

   - อาคารเรียนถาวร  ๒๑๖ ล (ปรับปรุง)  ๑๒  หอง   ๑ หลัง 

   - อาคารเรียน  ๔๒๔  ล (พิเศษ)    ๒๔   หอง   ๑ หลัง 

   - โรงฝกงาน       ๒ หลัง 

   - โรงอาหารชั่วคราว      ๑  หลัง 

   - หอประชุม  แบบ ๑๐๐ / ๒๗     ๑ หลัง 

   - บานพักผูบริหาร      ๑ หลัง 

 

 



๑๗ 

 

   - บานพักครู       ๑๓ หลัง 

   - บานพักนักภารโรง      ๒ หลัง 

   - หองน้ํานักเรียนชาย  แบบ ๖ ท่ี     ๒ หลัง 

   - หองน้ํานักเรียนหญิง  แบบ ๖ ท่ี     ๒ หลัง 

      ๒.  ถนนและรั้วภายในโรงเรียน 

   บริเวณภายในโรงเรียนมีรั้วคอนกรีตรอบท้ัง  ๔  ดาน  ถนนเขาโรงเรียนและระหวางอาคารเรียน

เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี   สวนถนนเขาบานพักครูยังเปนพ้ืนดิน 

      ๓.  น้ํา    

   โรงเรียนกระสังพิทยาคมอยูในเขตเทศบาลใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค มีน้ําใชในการ

อุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอ 

      ๔.  ไฟฟา 

   โรงเรียนไดติดตั้งไฟฟาเปนแบบมาตรฐานของการไฟฟา 

      ๕.  การส่ือสาร 

            ๕.๑  การติดตอสื่อสารภายในมีลําโพงกระจายเสียงไดยินท้ังโรงเรียน   

            ๕.๒  การสื่อสารภายในระหวางจุดตาง ๆ  มีโทรศัพทภายในซ่ึงใชการไดดี   

และมีการติดตอวิทยุสื่อสาร 

            ๕.๓  ติดตอภายนอกมีโทรศัพทหมายเลข  (๐๔๔)  ๖๙๑๐๓๖,  ๖๙๑๐๓๗  และ ๖๙๑๐๓๕ และ

ใชวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมสามารถติดตอไดท่ัวถึงภายในจังหวัดบุรีรัมย 

      ๖.  การคมนาคม 

   โรงเรียนกระสังพิทยาคมเดินทางติดตอภายนอกได  ๒  ทาง  คือทางรถไฟ 

และทางรถยนต  ตามถนนทางหลวงหมายเลข  ๒๒๖  โรงเรียนอยูหางจากจังหวัดบุรีรัมย ประมาณ  ๓๖  กิโลเมตร 

และหางจากจังหวัดสุรินทร ๒๕  กิโลเมตร 

 

 สภาพสถานท่ีและสภาพการใชงาน 

 

ลําดับ รูปแบบอาคาร จํานวนอาคาร  (หลัง) 

 

 



๑๘ 

 

ท่ี 
จํานวน 

หลัง 

จําแนกตามลักษณะอาคาร จําแนกตามสภาพปจจุบัน 

ไม ตึก(คสล) 
ครึ่งตึก

ครึ่งไม 
ดี 

ควร

ซอม 
ควรรื้อ 

ขอรื้อ

แลว 

๑ โรงฝกงาน ๒ ๑ ๑  ๒    

๒ โรงอาหาร ๑  ๑  ๑    

๓ หอประชุม ๑  ๑  ๑    

๔ บานพักครู ๑๔ ๗ ๔ ๒ ๑  ๑๓  

๕ บานพักภารโรง ๒ ๒   ๒    

๖ หองน้ําหองสวม ๔  ๔  ๔    

๗ หอนอน         

๘ โรงพลศึกษา         

๙ สนามฟุตบอล ๑     ๑   

๑๐ สนามวอลเลยบอล ๑     ๑   

๑๑ สนามบาสเกตบอล ๑     ๑   

๑๒ สนามเซปกตะกรอ ๑     ๑   

๑๓ เรือนพยาบาล ๑  ๔  ๑    

    
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ๑.  ระบบโทรศัพท มี  ๖  หมายเลข    

    ๑.๑  ใชในการสื่อสาร  ๓  ข  ไดแก 

                ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๕  , ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๖   และ   ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๕๗     

    ๑.๒  ใชในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต  ๓  หมายเลข  ไดแก 

     ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๗   ๐๔๔ – ๖๙๑๓๑๙   และ   ๐๔๔ – ๖๙๑๔๖๒     

  ๒.  เว็บไซตโรงเรียนกระสงัพิทยาคม   :   www.krasang.ac.th 

  ๓.  E  - mail   :   ksplab๔๙@hotmail.com    

 

 

http://www.krasang.ac.th/


๑๙ 

 

  ๔.  มีเครื่องคอมพิวเตอร  ๒๕๖  เครื่อง  แบงเปน  ๒  ประเภทดังนี้ 

    ๔.๑  เพ่ือการเรียนการสอน  ๑๔๐  เครื่อง 

    ๔.๒  เพ่ือการบริหาร  ๑๑๖  เครื่อง 

  ๕.  มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตทาง  Dial  Line  และ  ADSL  

๖.  ขอมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จาย) 

 

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๔,๐๐๙,๔๒๔ งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง ๔๕,๑๗๘,๑๕๑.๓๓ 

เงินนอกงบประมาณ ๓,๓๑๔,๑๙๒.๐๘ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๖๒๘,๗๒๐ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) ๖๗๐,๒๕๑.๖๑ งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๗,๙๙๓,๘๖๗.๖๙ รวมรายจาย ๔๕,๘๐๖,๘๗๑.๓๓ 
 

  งบดําเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง   คิดเปนรอยละ              ของรายรับ 

  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเปนรอยละ              ของรายรับ 

 

๗.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑.  สภาพของสังคมในเขตชุมชนอําเภอกระสัง 

  โครงสรางทางสังคมชาวกระสัง  สวนใหญยังเปนสภาพดั้งเดิม  คือ  อยูเปนครอบครัวใหญ   

ยกบานเรือนใกลเคียงกับญาติพ่ีนองเพราะมีท่ีดินพอแบงสรรกันได  โดยสภาพรวมแลวประชากรยังมี  ฐานะยากจน  

มีความขยันขันแข็งในการทํางานแตขาดความรูท่ีจะพัฒนาอาชีพ  เชนการจัดการพ้ืนท่ีทางการเกษตร  ซ่ึงเปนอาชีพ

หลัก  นอกจากนี้ยังมีปญหาหนี้สินจากสถาบันการเงินตาง ๆ  การศึกษายังอยูในระดับต่ํา  คือจบการศึกษาภาค

บังคับเทานั้น  แตปจจุบันประชากรเริ่มเห็นความสําคัญทางการศึกษามากข้ึน  เพราะทางโรงเรียนไดเปดขยาย

โอกาสทางการศึกษา  

  ดานประเพณี  วัฒนธรรมดั้งเดิมคอยเลือนหายไป  ประชาชนหันมานิยมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีทาง

ตะวันตก  จุดเดน  ประชากรอําเภอกระสัง  มีความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูล  แบงปนกัน  เชื่อผูนําและชอบ

 

 



๒๐ 

 

เลียนแบบ  จุดดอย  การศึกษายังอยูในระดับต่ํา  ยังเชื่อโชคลางไสยศาสตร  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค  ซ่ึงเปน

ปญหาตอการพัฒนาและเรียนรูดานตาง ๆ 

 ๒.  อาชีพหลักของชุมชน   

  ๒.๑  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  คือทํานาเปนหลัก  มีพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด   

๓๐๑,๗๙๓  ไร  มีการปลูกพืชไรเชิงพาณิชย  เชน ปลูกผักกาดหัว  ปลูกถ่ัวลิสง  และปลูกงาดํา  ฯลฯ   

มีการเลี้ยงสัตว  เชน  เลี้ยงไกเนื้อ  เลี้ยงสุกร  เลี้ยงโคนม ฯลฯ   

  ๒.๒   การอุตสาหกรรม  มีโรงน้ํามันขาว  โรงน้ําผลไมสากล  โรงเลื่อย  โรงอิฐ  เปนตน   

  ๒.๓   แหลงหัตถกรรม  เชน  สานหมวกใบตาล  ตีเหล็ก  เครื่องใชจากไมไผ  ทอผาไหม  และทอผา

มัดหม่ี   

  ๒.๔  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ ๙๖.๖๕ 

  ๒.๕  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปคือ 

       พิธีการโบล ( การเลนแมมด  หมอผี ) 

       บองบ็อด  หรือ โจลมะมอด ( เขาทรง ) 

                  ประเพณีทําบุญวันโดนตา ( การไหวบรรพบุรุษ ) 

 ๓.  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

     โอกาส 

   ๑.  ผูปกครอง ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนทําใหโรงเรียนสามารถบริหาร 

จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ   

   ๒.  มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   ๓.  นโยบายสงเสริมการศึกษาของรัฐ ทําใหประชาชนไดรับโอกาสในการศึกษาเพ่ิมข้ึน   

   ๔.  มีการใชโทรศัพทมือถือมากข้ึนทําใหโรงเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผูปกครองไดสะดวก 

   ๕.  ชุมชนเริ่มมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน การดําเนินชีวิตทําใหเกิดการลดรายจาย

และเพ่ิมรายได 

   ๖.  คณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือ และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 

 

 



๒๑ 

 

   ๗.  สภาพชุมชนเปนสังคมเกษตรกรรม ยังมีการยึดม่ันสืบสานในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม  

ทําใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูภายนอกเก่ียวกับดานการเกษตรและประเพณีทองถ่ิน   

   ๘.  ชุมชนมีคอมพิวเตอร ทําใหสามารถเรียนรูไดอยางกวางขวาง 

   ๙.  ชุมชนมีผลิตภัณฑของชุมชน และมีการจัดตั้งสหกรณเพ่ือสงเสริมรายไดในครอบครัว 

   ๑๐.  มีชาวตางชาติมาอาศัยอยูในทองถ่ินจํานวนมากทําใหนักเรียนมีโอกาสไดเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

   ๑๑.  เทศบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทําใหโรงเรียนมี

งบประมาณในการบริหารงานเพ่ิมข้ึน 

  ขอจํากัด 

   ๑.  นโยบายการปรับลดกําลังคนของรัฐทําใหโรงเรยีนขาดแคลนครู 

   ๒. สภาพครอบครัวแตกแยก เด็กถูกทอดท้ิงใหอยูตามลําพัง  ทําใหเกิดปญหาทางสังคม 

   ๓. ผูปกครองทํางานตางถ่ินทําใหไมมีเวลาไดดูแลลูก   

   ๔.  ประชาชนมีการไปทํางานตางถ่ินหลังจากการทํานาทําใหไมมีผูดูแลนักเรียน 

   ๕.  โทรศัพทมือถือราคาถูกทําใหนักเรียนสามารถหาซ้ือไดงายและนํามาใชในทางท่ีไมเหมาะสม  

เชนดูหนัง  โหลดคลิปวิดีโอ 

   ๖.  มีรานอินเตอรเน็ต  รานเกมส ตั้งอยูใกลโรงเรียนทําใหมีนักเรียนหนีไปใชบริการ 

ในเวลาเรียน 

   ๗.  ชุมชนมีรายไดต่ําทําใหไมสามารถสนับสนุนการศึกษาไดเต็มท่ี   

   ๘.  สังคมมีพฤติกรรมบริโภคนิยมทําใหนักเรียนเกิดการเลียนแบบ  

   ๙.  รายการโทรทัศนท่ีไมเหมาะกับวัยทําใหนักเรียนเกิดการเลียนแบบในทางท่ีไมเหมาะสม  

   ๑๐.  ผูปกครองมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนทําใหไมสามารถสนับสนุนการศึกษาของลูกได 

   ๑๑.  นโยบายของรัฐไมมีความตอเนื่อง ทําใหโรงเรียนเกิดความสับสนในการดําเนินงาน 

   ๑๒.  นโยบายของรัฐเก่ียวกับการประเมินวิทยฐานะทําใหกระทบตอเวลาสอนของครู 

 

 



๒๒ 

 

 

๘.  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 โรงเรียนกระสังพิทยาคมจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหเรียนท้ังป เทากับ ๔๐๔๐ ชั่วโมง        

แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเปนพิเศษ ภาษาจีน      

สาระเพ่ิมเติมท่ีจัดคือ            

ม.๑ ภาษาคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี

ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน 

ม.๒ ภาษาคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี

ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน 

ม.๓ ภาษาคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี

ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายวิทย – คณิต 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ 
สุข

ศึกษา 
ศิลปะ 

การงาน

อาชีพ 
ภาษาตางประเทศ ก.พัฒนาผูเรียน 

สาระ

เพิ่มเติม 
รวม 

ม.๔ ๘๐ ๘๐ ๒๔๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๖๐ ๑๔๖๐ 

ม.๕ ๘๐ ๘๐ ๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๘๐ ๑๔๘๐ 

ม.๖ ๘๐ ๘๐ ๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๖๐ ๑๔๖๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๒๔๐๐ ๔๔๐๐ 

โครงสรางเวลาเรียน ม.ตน 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ 
การงาน

อาชีพ 
ภาษาตางประเทศ ก.พัฒนาผูเรียน 

สาระ

เพิ่มเติม 
รวม 

ม.๑ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๔๐๐ ๑๔๐๐ 

ม.๒ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๒๐ ๑๓๒๐ 

ม.๓ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๒๐ ๑๓๒๐ 

รวม ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๔๘๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๑๐๔๐ ๔๐๔๐ 

 

 



๒๓ 

 

จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหเรียนท้ังป เทากับ ๔๔๐๐ ชั่วโมง        

แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเปนพิเศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร    

สาระเพ่ิมเติมท่ีจัดคือ            

ม.๔ คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,พลศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน          

ม.๕ คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,พลศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน          

 ม.๖ คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร,สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,พลศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,

ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน    

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายศิลป เนนจีน 

 

จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหเรียนท้ังป เทากับ ๓๙๒๐ ชั่วโมง        

แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเปนพิเศษ ภาษาจีน      

สาระเพ่ิมเติมท่ีจัดคือ            

ม.๔ สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,พลศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน  

ม.๕ สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,พลศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน  

ม.๖ สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,พลศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สายศิลป เนนเกาหลี 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ 
สุข

ศึกษา 
ศิลปะ 

การงาน

อาชีพ 
ภาษาตางประเทศ ก.พัฒนาผูเรียน 

สาระ

เพิ่มเติม 
รวม 

ม.๔ ๘๐ ๘๐ ๒๔๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๕๘๐ ๑๓๘๐ 

ม.๕ ๘๐ ๘๐ ๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๘๐ ๑๒๘๐ 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ 
สุข

ศึกษา 
ศิลปะ 

การงาน

อาชีพ 
ภาษาตางประเทศ ก.พัฒนาผูเรียน 

สาระ

เพิ่มเติม 
รวม 

ม.๔ ๘๐ ๘๐ ๒๔๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๕๘๐ ๑๓๘๐ 

ม.๕ ๘๐ ๘๐ ๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๘๐ ๑๒๘๐ 

ม.๖ ๘๐ ๘๐ ๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๖๐ ๑๒๖๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๑๙๒๐ ๓๙๒๐ 

 

 



๒๔ 

 

ม.๖ ๘๐ ๘๐ ๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๖๖๐ ๑๒๖๐ 

รวม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๑๙๒๐ ๓๙๒๐ 

 

จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหเรียนท้ังป เทากับ ๓๙๒๐ ชั่วโมง        

แผนการเรียนรู/จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเปนพิเศษ ภาษาเกาหลี     

สาระเพ่ิมเติมท่ีจัดคือ            

ม.๔ สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,พลศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษา

เกาหลี  

ม.๕ สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,พลศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษา

เกาหลี  

 ม.๖ สังคมศึกษา,หนาท่ีพลเมือง,พลศึกษา ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษา

เกาหลี  

๙.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

  ๑.  หองสมุดมีขนาด  ๑๙๒   ตารางเมตร  จํานวนหนังสือในหองสมุด  ๕๗,๐๐๔  เลม 

    - การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน  ใชระบบ  อัตโนมัติ  โปรแกรม  E-library 

    - จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  ๑๒๙๘  คน  ตอวัน   

 คิดเปนรอยละ  ๔๖.๐๘  ของนักเรียนท้ังหมด 

 ๒.  หองปฏิบัติการ 

  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  จํานวน  ๔  หอง 

   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน  ๓  หอง 

   หองปฏิบัติการทางภาษา    จํานวน  ๒  หอง 

  หองปฏิบัติการอ่ืน ๆ  (ระบุ)    จํานวน  ๘  หอง 

  -  หองคหกรรม     จํานวน  ๒   หอง   

  -  หองอุตสาหกรรม    จํานวน  ๒   หอง     

  -  หองศิลปะ    จํานวน  ๒   หอง   

  -  หองดนตรี    จํานวน  ๒   หอง 

 

 



๒๕ 

 

 ๓. คอมพิวเตอร จํานวน  ๓๒๒  เครื่อง 

   ใชเพ่ือการเรียนการสอนและสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  ๒๘๙  เครื่อง 

   จํานวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  ๒,๒๑๔  คน  

ตอวัน  คิดเปนรอยละ  ๘๑.๙๔  ของนักเรียนท้ังหมด  ใชเพ่ือการบริหารจัดการ  ๓๓  เครื่อง 

          ๔.  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

             ๑.  หองสมุดโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

             ๒.  หองดนตรี 

             ๓.  หองแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน 

             ๔.  หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

             ๕.  หองคอมพิวเตอร 

             ๖.  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

             ๗.  หองปฏิบัติการเคมี 

             ๘.  หองปฏิบัติการชีววิทยา 

             ๙.  หองปฏิบัติการฟสิกส 

             ๑๐.  หองเฉลิมพระเกียรติ 

 

  ๕.  แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  

 

ท่ี แหลงเรียนรู ท่ีตั้ง สิ่งท่ีศึกษา 

สถิติการใช

จํานวน

ครั้ง/ป 

๑ ฟารมพรประเสริฐ ต.กระสัง อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย การเลี้ยงสุกร ๒ 

๒ ฐิติฟารม ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย การเลี้ยงสุกร ๒ 

๓ บานหนองขอน  หมู ๗ ต.กันทรารมย อ.กระสัง        

จ.บุรีรัมย 

การใชภาษา เรียนภาษา ๑ 

๔ บานปรือ บานปรือ ต.บานปรอื อ.กระสัง       การเลนหึ่ง ๑ 

 

 



๒๖ 

 

ท่ี แหลงเรียนรู ท่ีตั้ง สิ่งท่ีศึกษา 

สถิติการใช

จํานวน

ครั้ง/ป 

จ.บุรีรัมย 

๕ หมูบานกะโลง บานกะโลง หมูท่ี ๘ ต.กันทรารมย   

อ.กระสัง จ.บุรีรัมย 

พิธีไหวพระจันทรของ

ชาวบานกะโลง 

๑ 

๖ บานจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย ศึกษาประวัติบุคคล ๑ 

๗ บานสระแพลง บานสระแพลงหมู ๑๓ ต.สองชั้น     

อ.กระสัง จ.บุรีรัมย 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง

การเลี้ยงไหม  

๑ 

๘ วิทยากรจากชาวบาน ต.ลําดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย เรื่องการสาวไหม ๑ 

๙ บานโคกสูง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย การทําขนมเนียล ๑ 

๑๐ ศูนยศิลปาชีพ ต.ลําดวน  อ.กระสัง จ.บุรีรัมย การยอมไหม ๑ 

๑๑ บานอโณทัย ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย ยาสมุนไพร และ

วิธีการใชยาสมุนไพร 

๒ 

๑๒ บานจาน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย การละเลนพ้ืนบาน ๒ 

๑๓ นายสถิตย  ขันทอง บานโคกยาง ต.กันทรารมย  อ.กระสัง 

จ.บุรีรัมย 

พิธีกรรมการเซนผีประกํา 

มริงก็องเวียล 

๑ 

๑๔ คุณยายสมร  สําราญกาย บานประดู หมู ๖ ต.หวยสําราญ      

อ.กระสัง จ.บุรีรัมย 

การสานตะกราลายเชือก

ส ี

๒ 

๑๕ บานตะแบก บานกลัน 

บานหนองเต็ง 

ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย ขนมไทยในทองถ่ิน ๑ 

๑๖ วนอุทยานเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย ประวัติ,สถาปตยกรรม 

และพิธีกรรมความเชื่อ 

๓ 

๑๗ วัดทาสวาง  ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย ฝกสมาธิ วิปสสนา ๔ 

๑๘ เขาพนมรุง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย สถาปตยกรรมแบบขอม

,ประวัติศาสตร 

๑ 

 

 



๒๗ 

 

ท่ี แหลงเรียนรู ท่ีตั้ง สิ่งท่ีศึกษา 

สถิติการใช

จํานวน

ครั้ง/ป 

๑๙ พิพิธภัณฑยุคกอน

ประวัติศาสตร วัดปา 

พระสบาย 

ต.บึงเจริญ อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย โบราณวัตถุ หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร 

๑ 

๒๐ อางเก็บน้ําสนามบิน ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย  

จ.บุรีรัมย 

แหลงน้ํา ทรัพยากรน้ํา  ๑ 

๒๑ ศูนยวัฒนธรรมอีสานใต 

สถาบันราชภัฎบุรีรัมย 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย เครื่องใชและโบราณวตัถุ 

ศิลปวัฒนธรรม 

๒ 

๒๒ อางเก็บน้ําหวยจรเขมาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย ทรัพยากรน้ํา  ๑ 

๒๓ อางเก็บน้ําหวยตลาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย ทรัพยากรน้ํา  ๑ 

๒๔ ปราสาทเมืองต่ํา บานโคกเมือง ต.จรเขมาก  

อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 

ขอมโบราณ ศาสนาฮินดู ๒ 

๒๕ เข่ือนลํานางรอง 

อนุเสาวรียเราสู 

อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย ทรัพยากรน้ํา และแหลง

เรียนรูประวัติศาสตร 

๑ 

๒๖ วัดโพธิ์ยอย อ.ปะคํา จ.บุรรีัมย ปราสาทขอมโบราณ 

หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร 

๑ 

๒๗ ปราสาทหนองหงส อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย ปราสาทขอมโบราณ 

หลักฐานทาง 

๑ 

๒๘ เตานายเจียน เตาเผา   ต.หนิลาด อ.บานกรวด  โบราณคดีนับพันป ๑ 

๒๙ ศูนยวัฒนธรรม  อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย หลักฐานชั้นตนทาง

ประวัติศาสตร 

๑ 

๓๐ แหลงหินตัด บานสายตรี ๓ ต.ปราสาท 

 อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย 

หลักฐานชั้นตนทาง

ประวัติศาสตร 

๑ 

๓๑ เข่ือนหวยเมฆา ต.ปราสาท อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย ทรัพยากรน้ํา ๑ 

๓๒ วัดศีรษะแรด(วัดหงษ) อ.พุทไธสง จ.บุรีรมัย ความเชื่อ วัฒนธรรม

ประเพณี 

๑ 

 

 



๒๘ 

 

ท่ี แหลงเรียนรู ท่ีตั้ง สิ่งท่ีศึกษา 

สถิติการใช

จํานวน

ครั้ง/ป 

๓๓ ปรางคกูสวนแตง อ.บานใหมไชยพจน จ.บรุรีัมย เทวาลัยฮินดู 

ประวัติศาสตร 

๑ 

๓๔ ศูนยหัตถกรรมทอผาไหม

นาโพธิ ์

อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย ศิลปวัฒนธรรม 

หัตถกรรม  

๑ 

๓๕ งานดอกฝายคําบาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย ประเพณี วัฒนธรรม ๑ 

๓๖ ประเพณีข้ึนเขาพนมรุง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย ความเชื่อ ประเพณี 

วัฒนธรรม 

๑ 

๓๗ ประเพณีแขงเรือยาว อ.สตึก จ.บุรีรัมย ความเชื่อ ประเพณี 

วัฒนธรรม 

๑ 

๓๘ มหกรรมวาวอีสาน อ.หวยราช จ.บรุีรัมย ประเพณี วัฒนธรรม ๑ 

๓๙ กุงจอมประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย นวัตกรรม วัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

๑ 

๔๐ กระยาสารทประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ภูมิปญญาทองถ่ิน ๑ 

๔๑ หม่ียํากระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย ภูมิปญญาทองถ่ิน 

นวัตกรรมท่ีเปนเลิศ 

๒ 

๔๒ หัวผักกาดหวานอบน้ําผึ้ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย ภูมิปญญาทองถ่ิน  ๒ 

๔๓ รอยพระพุทธบาทจําลอง วัดพระพุทธบาทเขากระโดง  อ.เมือง 

จ.บุรีรัมย 

รองรอยทาง

ประวัติศาสตร 

๑ 

๔๔ ปราสาทหัววัว ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย รองรอยทาง

ประวัติศาสตร 

๑ 

๔๕ ปราสาทบานบุ ต.จรเขมาก อ.ประโคนชยั  จ.บุรีรัมย รองรอยทาง

ประวัติศาสตร 

๑ 

๔๖ บริษัทน้ํามันรําขาว

สุรินทรจํากัด    

ต.หนองเต็ง  อ.กระสัง  

 จ.บุรีรัมย 

การแปรรูปขาว ๑ 

๔๗ แหลงตีมีดบานติม   ต.ศรีภูมิ  อ.กระสัง  

จ.บุรีรัมย 

การทํามีดและอุปกรณ

เครื่องใชจากโลหะ 

๑ 

 

 



๒๙ 

 

ท่ี แหลงเรียนรู ท่ีตั้ง สิ่งท่ีศึกษา 

สถิติการใช

จํานวน

ครั้ง/ป 

 

๔๘ ฟารมตัวอยางบาน

กระเจา   

ต.ลําดวน  อ.กระสัง 

  จ.บุรีรัมย 

การปลูกพืชการเกษตร

ทฤษฎีใหม 

๑ 

๔๙ สนามกีฬาจังหวัดบุรีรัมย    อ.เมือง  จ.บุรีรัมย กีฬา ๔ 

๕๐ สนามไอโมบาย สเตเดียม   อ.เมือง  จ.บุรีรัมย กีฬาฟุตบอล ๒ 

 

 ๖.  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแก  ครู นักเรียน ในป

การศึกษาท่ีรายงาน 

   ๖.๑  ชื่อ-สกุล  นายเมือง  คงชนะ ใหความรู  เรื่อง  กันตรึม 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

   ๖.๒  ชื่อ-สกุล นายถนอม  กลีบมวง ใหความรู  เรื่อง  บายศรีพ้ืนเมือง 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

   ๖.๓  ชื่อ-สกุล นายธนพล  นารีรัมย ใหความรู  เรื่อง  การเดินสายไฟฟาในบาน 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๓๖  ครั้ง/ป 

   ๖.๔  ชื่อ-สกุล นายแทง  พะนิรัมย  ใหความรู  เรื่อง  การสาวไหม 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

   ๖.๕  ชื่อ-สกุล นางนวง  ขวัญหลา  ใหความรู  เรื่อง  การทําขนมเนียล 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

   ๖.๖  ชื่อ-สกุล นางสงวน  นิทะรัมย  ใหความรู  เรื่อง  การยอมสีไหม 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

    ๖.๗  ชื่อ-สกุล นางแสงจันทร  สุทันรัมย  ใหความรู  เรื่อง  การเลี้ยงไหม 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

    ๖.๘  ชื่อ-สกุล นายแทง  พะนิรัมย  ใหความรู  เรื่อง  การสาวไหม 

 

 



๓๐ 

 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

    ๖.๙  ชื่อ-สกุล นายเหลือง  บุตรแวว  ใหความรู  เรื่อง  ประวัติความเปนมาของการลงแขก 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

   ๖.๑๐  ชื่อ-สกุล นายสถิต  ขันทอง  ใหความรู  เรื่อง  พิธีการ  เซน  ผี, ประเพณีทองถ่ิน 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

    ๖.๑๑  ชื่อ-สกุล นายอาย  รสหอม  ใหความรู  เรื่อง  วิธีการผัดหม่ี 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้ จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

    ๖.๑๒  ชื่อ-สกุล นางสมร  สําราญกาย ใหความรู  เรื่อง  การสานตะกราลายเชือกสี 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน  ๒ ครั้ง/ป 

    ๖.๑๓  ชื่อ-สกุล นางลวง  สมสิงห  ใหความรู  เรื่อง  การทําขาวตมดาง 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

    ๖.๑๔  ชื่อ-สกุล นางละหัย  คลายทุกข  ใหความรู  เรื่อง  สมุนไพรทองถ่ิน 

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงนี้  จํานวน  ๒  ครั้ง/ป 

 

 

 



๓๑ 

 

ลําดับ ประเภทรางวัล ระดับรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

1 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ไดรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ปการศึกษา 2558 ระดับเหรียญเงิน 

ระดบัประเทศ 

 

เหรียญเงิน กระทรวงศึกษาธิการ  

2 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษา

แบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               

ประจําป  2557  "สถานศึกษาพอเพียง  2557" 

ตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32  

3 โรงเรียนกระสังพิทยาคม  ไดรับรางวัลชนะเลิศ       

(เหรียญเงิน)  กีฬาฮอกก้ี  กลางแจง(หญิง)  ในการแขงขัน

กีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 "นครสวรรคเกมส" 

เหรียญเงิน กรมพลศึกษา  กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา  

4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม  ไดรับรางวัลชนะเลิศ             

(เหรียญทอง)  กีฬาฮอกก้ีหญิง  กลางแจง  ในการแขงขัน

กีฬานักเรียน  นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 37 

"นครศรีธรรมราชเกมส"  

เหรียญทอง 

กรมพลศึกษา  กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา  

5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม  ไดรับโลหเชิดชูเกียรต ิ          

รางวัล MOE AWARDS ประจาํป 2557 ประเภท

สถานศึกษา  สาขาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ  ระดับประเทศ 

ดีเดน สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

6 โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดรับโลเชิดชูเกียรติ  รางวัลเสมา

ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดีเดน  

ประจําป  2557  จากกระทรวงศึกษาธิการ  

ระดบัประเทศ 

ดีเดน กระทรวงศึกษาธิการ 

7 โรงเรียนกระสังพิทยาคม ผานเกณฑการประเมินไดรับ

เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ข้ันท่ี 1            

เกียรติบัตรแหงความมุงม่ัน อนุรักษ สรรพสิ่งสรรพชีวิต 

ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน 

เกียรติบัตร 1 โครงการพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา 

(อพ.สธ)   

ผลงานดีเดน 

ประเภทสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 ประเภทครู 

สรุปผลกิจกรรมแขงขัน 
 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุรินทร 

ระหวาง วันท่ี ๗-๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับ ชื่อรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ชื่อ - นามสกุลผูฝกสอน 

๑ ภาพยนตรสั้น ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายรัชวัฒน  นัยรัตน 

      ๒. นางสาวดวงฤทัย   แดงกันรัน 

๒ การแขงขัน ศิลปสรางสรรค ม.๑-ม.๓ ทองแดง ๑. นางสาวสุภารว ี เทียมไธสง 

๓ การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.๑-ม.๓ ทองแดง ๑. นายกิตติกรณ  จวงพลงาม 

๔ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

      ๒. นายประกิจ  วรเลิศ 

      ๓. นายบุญญฤทธิ ์ บุญเลิศ 

๕ การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ ทอง ๑. นายโชติอนันต  ขจรเกียรติวัฒนา 

    ๒. นายลิขิต  แกนอินทร 

      ๓. นางพัทธธีรา  เชาวชัยพัฒน 

      ๔. นายนิติกรณ  เปลี่ยนศิริ 

      ๕. นางวิไลวรรณ  โกรทินธาคม 

      ๖. นางสาววิราสิน ี นัทธิวัน 

      ๗. นางสาวสุภารว ี เทียมไธสง 

      ๘. นางสาวอิสรีย  วงคง 

๖ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ เงิน ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

 

 



๓๓ 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุลผูฝกสอน 

๗ การประกวดขบัขานประสานเสียง  ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว้ 

    ๒. นายบุญญฤทธ์ิ  บุญเลิศ 

      ๓. นายพินิจนนัท ์ วรนุช 

      ๔. นางสาววไิลลกัษณ์  ชิดปลดั 

      ๕. นายนราชิน  ขจรเกียรติวฒันา 

      ๖. นายมนสัพงษ ์ อนาถเนตร 

      ๗. นายวฒิุไกร  ชมถาวร 

      ๘. นายประกิจ  วรเลิศ 

๘ การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายพิทยา  ตรวจมรรคา 

      ๒. นางสาววิไลลักษณ  ชิดปลัด 

๙ การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

เขารวม ๑. นายปติภูมิ  กีรติธร 

    ๒. นางก่ิงดาว  พาจันทึก 

๑๐ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท

ซอฟตแวร ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. นายปติภูมิ  กีรตธิร 

    ๒. นางก่ิงดาว  พาจันทึก 

๑๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท

ซอฟตแวร ม.๔-ม.๖ 

เงิน ๑. นางก่ิงดาว  พาจันทึก 

    ๒. นางสาวปวัณรัตน  สายดวงจรัสวร ี

๑๒ การแขงขันเดี่ยวพิณ ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายบุญญฤทธิ ์ บุญเลิศ 

๑๓ การแขงขันเดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายบุญญฤทธิ ์ บุญเลิศ 

๑๔ การแขงขันเดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ เงิน ๑. นายบุญญฤทธิ ์ บุญเลิศ 

๑๕ การแขงขันเดี่ยวโปงลาง ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ 

 
 

 

 



๓๔ 

 

 

 

 

 

สรุปผลกิจกรรมแขงขัน 
 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย  

ระหวาง วันท่ี ๒๗-๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุลผูฝกสอน 

๑ การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 

(โดยการติดลอบินข้ึนจากพ้ืน) ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง ๑. นายวุฒิไกร  ชมถาวร 

๒ การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล 

(โดยการปลอยดวยมือ) ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง ๑. นายวรวุฒิ  บุตรศรีภูมิ 

๓ ภาพยนตรสั้น ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายรัชวัฒน  นัยรัตน 

      ๒. นางสาวดวงฤทัย   แดงกันรัน 

๔ การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นางสาวผิว  อุตขันธ 

๒. นางสาวสุภาวิณี  ศรีหาลุน 

  

๕ การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางสาวพัชร ี โสรมัย 

๒. นางบัวแกว  พรมบุตร 

  

๖ การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นางสาวสุภารว ี เทียมไธสง 

๗ การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายมนัสพงษ  อนาถเนตร 

 

 

 



๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุลผูฝกสอน 

๘ การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายลิขิต  แกนอินทร 

๙ การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายมนัสพงษ  อนาถเนตร 

๒. นางสาววิราสิน ี นัทธิวัน 

  

๑๐ การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายกิตติกรณ  จวงพลงาม 

๑๑ การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.๔-ม.๖ เงิน ๑. นายกิตติกรณ  จวงพลงาม 

๑๒ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

      ๒. นายประกิจ  วรเลิศ 

      ๓. นายบุญญฤทธิ ์ บุญเลิศ 

๑๓ การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖ ทอง ๑. นายโชติอนันต  ขจรเกียรติ

วัฒนา 

    ๒. นายลิขิต  แกนอินทร 

    ๓. นางพัทธธีรา  เชาวชัยพัฒน 

    ๔. นายนิติกรณ  เปลี่ยนศิริ 

    ๕. นางวิไลวรรณ  โกรทินธาคม 

    ๖. นางสาววิราสิน ี นัทธิวัน 

    ๗. นางสาวสุภารว ี เทียมไธสง 

    ๘. นางสาวอิสรีย  วงคง 

๑๔ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย  เงิน ๑. นายนิติกรณ  เปลี่ยนศิริ 

 

 



๓๖ 

 

ม.๔-ม.๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุลผูฝกสอน 

๑๕ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ม.

๑-ม.๓ 

ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

๑๖ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทหญิง ม.

๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

๑๗ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรงุ ประเภทหญิง 

ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

๑๘ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 

ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

๑๙ การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.

๓ 

ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

๒๐ การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภท

หญิง ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

๒๑ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายอมรชยั  มาแกว 

    ๒. นายบุญญฤทธิ ์ บุญเลิศ 

    ๓. นายพินิจนนัท  วรนุช 

    ๔. นางสาววิไลลักษณ  ชิดปลัด 

    ๕. นายนราชิน  ขจรเกียรติวัฒนา 

    ๖. นายมนัสพงษ  อนาถเนตร 

 

 



๓๗ 

 

    ๗. นายประกิจ  วรเลิศ 

    ๘. นายวุฒิไกร  ชมถาวร 

๒๒ การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายพิทยา  ตรวจมรรคา 

      ๒. นางสาววิไลลักษณ  ชิดปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุลผูฝกสอน 

๒๓ การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายพิทยา  ตรวจมรรคา 

      ๒. นางสาววิไลลักษณ  ชิดปลัด 

๒๔ การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายพิทยา  ตรวจมรรคา 

    ๒. นางสาววิไลลักษณ  ชิดปลัด 

๒๕ การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายพิทยา  ตรวจมรรคา 

      ๒. นางสาววิไลลักษณ  ชิดปลัด 

๒๖ การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นางสุพัตรา  เกรัมย 

      ๒. นางสาวศุภาพิชญ  นะรารัมย 

๒๗ การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางสาวนวพร  โสรําพัน 

      ๒. นายวิทวัฒน  ดอนศรี 

๒๘ การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (๒D 

Animation) ม.๑-ม.๓ 

เงิน ๑. นายปติภูมิ  กีรติธร 

๒. นางสาวเกษแกว  วิเศษชาต ิ

  

๒๙ การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. นางสาวปวัณรัตน  สายดวงจรัส

รวี 

 

 



๓๘ 

 

๒. นางสาวเกษแกว  วิเศษชาต ิ

  

๓๐ การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นางสาวเกษแกว  วิเศษชาต ิ

๒. นางสาวอมรรัตน  ตับกลาง 

  

๓๑ การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจาก

คอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

เงิน ๑. นายปติภูมิ  กีรติธร 

๒. นางสาวกัลปภิรมย  สุขยิ่ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุลผูฝกสอน 

๓๒ การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-

book) ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. นางสาวเกษแกว  วิเศษชาต ิ

๒. นางก่ิงดาว  พาจันทึก 

  

๓๓ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web 

Editor ม.๑-ม.๓ 

เงิน ๑. นางสาวปวัณรัตน  สายดวงจรัสรว ี

๒. นางสาวกัลปภิรมย  สุขยิ่ง 

  

๓๔ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web 

Editor ม.๔-ม.๖ 

ทองแดง ๑. นางสาววราภรณ  ยอดชะลูด 

๒. นางสาวพรรณสุรางศ  เขินไพร 

  

๓๕ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Text 

Editor ม.๔-ม.๖ 

ทองแดง ๑. นายสุริยันต  แกวชนะ 

๒. นายปติภูมิ  กีรติธร 

  

 

 



๓๙ 

 

๓๖ การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นายปติภูมิ  กีรติธร 

๒. นางก่ิงดาว  พาจันทึก 

  

๓๗ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท

ซอฟตแวร ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. นายปติภูมิ  กีรติธร 

      ๒. นางสาวก่ิงดาว  พาจันทึก 

๓๘ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท

ซอฟตแวร ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นางก่ิงดาว  พาจันทึก 

      ๒. นางสาวปวัณรัตน  สายดวงจรัสวร ี

๓๙ การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.๔-ม.๖ เงิน ๑. นางสาวอมรรัตน  ตับกลาง 

๒. นางสาววราภรณ  ยอดชะลูด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุลผูฝกสอน 

๔๐ การแขงขันหุนยนต สพฐ. ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายกอบเกียรติ  มฤทุกุล 

      ๒. นางสาวฐานิกา  จันทคาต 

๔๑ การแขงขันจักสานไมไผ ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายวุฒิชัย  เชื้อนลิ 

        

๔๒ การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางจิราพร  รอดเข็ม 

๒. นางณัฐยา  คํายิ่ง 

  

  

 

 



๔๐ 

 

๔๓ การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายพินิจนนัท  วรนุช 

    ๒. นายวรภัทร  นนทศิริ 

๔๔ การแขงขันเดี่ยวพิณ ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายบุญญฤทธิ ์ บุญเลิศ 

๔๕ การแขงขันเดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ 

๔๖ การแขงขันเดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ 

๔๗ การแขงขันเดี่ยวโปงลาง ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายบุญญฤทธิ ์ บุญเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทนักเรียน 

 
สรุปผลกิจกรรมแขงขัน 

 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  

ณ จังหวัดสุรินทร  

ระหวาง วันท่ี ๗-๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 



๔๑ 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุล 

๑ ภาพยนตรสั้น ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางสาวณัฏฐณิชา  ประเสริฐศรี 

๒. นายทวีทรัพย  หงษทอง 

๓. นายวุฒิศักดิ์  บุญหนา 

๔. นายศิริพรชัย  จันทป 

๕. นายแทน  พลทา 

  

๒ การแขงขัน ศิลปสรางสรรค ม.๑-ม.๓ ทองแดง ๑. เด็กหญิงชลิตา  อุนใจดี 

๓ การแขงขันวาดภาพลายเสน 

(Drawing) ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง ๑. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิ์วิไลศิริกุล 

๔ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายชนินพัฒน  คมถา 

๒. นายนพพล   สังเสว ี

๓. นางสาวนัฐนรี  สอบเหล็ก 

๔. นายภาสกร  พรมแจม 

๕. นางสาวสุกัญญา  ทวีรัมย 

๖. นายอัจฉริยะ  พอกทรัพย 

  

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุล 

๕ การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข 

ม.๑-ม.๖ 

ทอง ๑. เด็กชายกิตติพงษ  พันธสระนอย 

      ๒. นายจิรายุ  สุขจิตร 

      ๓. นางสาวจีราภรณ  ประจนับาล 

 

 



๔๒ 

 

      ๔. นางสาวชณิกา  ทวมจั่น 

      ๕. เด็กหญิงชลดา  เนียมออน 

      ๖. นางสาวชลธิชา  กอกรัมย 

      ๗. เด็กหญิงณัฐพร  นุแรมรัมย 

      ๘. นางสาวธัญญาภัทร  ทานผดุง 

      ๙. นายนครินทร  เจียวรัมย 

      ๑๐. เด็กหญิงนิชานุช  บุญมานนท 

      ๑๑. เด็กหญิงบวรรัตน  แสนวนัดี 

      ๑๒. เด็กชายปฏิภาณ  นุชาญรัมย 

      ๑๓. นางสาวปดิวรดา  จอมคํา 

      ๑๔. นางสาวปนัดดา  ทองโอภาส 

      ๑๕. เด็กหญิงปณณิกา  เสาวพัฒน 

      ๑๖. เด็กหญิงปาริฉัตร  รอบคอบ 

      ๑๗. เด็กหญิงปาริชาต  นาเวรัมย 

      ๑๘. เด็กชายพิเชษฐ  ภาคเดียว 

      ๑๙. นายภูธเนศ  มุงมี 

      ๒๐. นางสาวมนัสพร  สมัครกลา 

      ๒๑. นางสาวรุจิภาส  ศรีรักษา 

      ๒๒. นายวรภัทร  กอแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุล 

 

 



๔๓ 

 

      ๒๓. นางสาววรรณา  จันทรา 

      ๒๔. นางสาววิมลพรรณ  สมพร 

      ๒๕. เด็กหญิงศรัญญา  ทองมันป ู

      ๒๖. นายศรายธุ  ผลเจริญ 

      ๒๗. นายศิขรนิทร  นิรัมย 

      ๒๘. นายศุภกิตติ์  มีสิน 

      ๒๙. นายสิทธิเดช  ทวีคูณ 

      ๓๐. นางสาวสินีนาฏ  ภูมิโคกรักษ 

      ๓๑. นางสาวสุดธิดา  อุทารัมย 

      ๓๒. นางสาวสุดา  นุแรมรัมย 

      ๓๓. เด็กหญิงสุดา  เกียมสันเทียะ 

      ๓๔. นางสาวหทัยชนก  นิเรียงรัมย 

      ๓๕. เด็กหญิงอรุณรัตน  การกระสัง 

      ๓๖. เด็กชายเจษฎา  แกนจันทร 

      ๓๗. นายเจษฎา  นิกูลรัมย 

      ๓๘. นายเฉลิมชัย  อุทิศรัมย 

      ๓๙. นางสาวเบญญาลักษณ  กุลสุวรรณ 

      ๔๐. เด็กชายเอกภพ  ฤกษชัย 

        

๖ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 

เงิน ๑. นางสาวศิริลักษณ  ศิริบุญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุล 

๗ การประกวดขับขานประสานเสียง  ม.๑-ม.

๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงกนกพิชญ  มรกต 

      ๒. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาภ ู

      ๓. เด็กหญิงจสิตา  สําราญกาย 

      ๔. เด็กหญิงจันทกานต  สังขนอย 

      ๕. เด็กหญิงจินดามณี  แกวสมนึก 

      ๖. เด็กชายณรงคฤทธิ์  มานิตย 

      ๗. เด็กหญิงณัฐริกา  บังทอง 

      ๘. เด็กหญิงณิชกานต  บุตรสุด 

      ๙. เด็กชายธนชัย  อะทะชันธ 

      ๑๐. เด็กชายธนวัฒน  รัตนะดี 

      ๑๑. เด็กชายธนะชัย  เย็นม่ัน 

      ๑๒. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวิจิตร 

      ๑๓. เด็กหญิงธิดารัตน  ดงราศี 

      ๑๔. เด็กหญิงนวนันท  มุงมี 

      ๑๕. เด็กหญิงนิชดา  อนาจรัมย 

      ๑๖. เด็กหญิงนุชนารถ  ศรีอัดชา 

      ๑๗. เด็กหญิงบุญปวีณ  นะกะรัมย 

      ๑๘. เด็กหญิงปณิชา  เพ็ชรรัตน 

      ๑๙. เด็กหญิงปณิดา  มะนารัมย 

      ๒๐. เด็กหญิงปราณี  โกยรัมย 

      ๒๑. เด็กหญิงปวันรัตน  บุญโกง 

      ๒๒. เด็กหญิงพรมหมพร  ม่ันยืน 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุล 

      ๒๓. เด็กหญิงพัชรินทร  พินองรัมย 

      ๒๔. เด็กหญิงพัชรีพร  ติดใจด ี

      ๒๕. เด็กหญิงพิมพชนก  แปนศิริมงคลกุล 

      ๒๖. เด็กหญิงภัทรประภา  จงสู 

      ๒๗. เด็กหญิงภาคินี  พิรัมย 

      ๒๘. เด็กหญิงรจนา  อยูสุข 

      ๒๙. เด็กหญิงรัตตันู  สายแกว 

      ๓๐. เด็กหญิงรุงฤดี  นิวินรัมย 

      ๓๑. เด็กหญิงวงสวัณณ  คัชชิมา 

      ๓๒. เด็กชายวัชรพล  คะนึงหาญ 

      ๓๓. เด็กหญิงศศิภา  ทองเกลี้ยง 

      ๓๔. เด็กหญิงศิริพร  หนุนโชค 

      ๓๕. เด็กชายศุวัทน  เสริมชื่อ 

      ๓๖. เด็กหญิงสุจิตรา  เชิดสุข 

      ๓๗. เด็กหญิงสุพาพร  เลาะหะนะ 

      ๓๘. เด็กหญิงอพัตสรา  ลังกาวงศ 

      ๓๙. เด็กชายอภิสิทธิ์  บาศรี 

      ๔๐. เด็กหญิงเสาวลักษณ  ประทิพยเนตร 

๘ การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางสาวปนัดดา  ชินรัมย 

๒. นางสาวภานุชนารถ  ดํานงค 

๓. นางสาววรรณิศา  เสริมศิริ 

๔. นางสาวสุทธิตา  วันทอง 

๕. นายสุรยุทธ  หาสุข 

๖. นางสาวเกศมณี  วันสุธะ 

 

 

 



๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ช่ือรางวัลท่ีไดรับ เหรียญ ช่ือ - นามสกุล 

๙ การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

เขารวม ๑. นายชลธิโชต ิ โคมารัมย 

๒. นายเกษมศักดิ์  มารวิชัย 

  

๑๐ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท

ซอฟตแวร ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กชายพิทักษพงศ  นะรารัมย 

๒. เด็กชายภานุพงศ  จินดา 

๓. เด็กชายสิทธิชัย  วงศสุวรรณ 

  

๑๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท

ซอฟตแวร ม.๔-ม.๖ 

เงิน ๑. นายกุญชร  สารเพ็ชร 

๒. นายอนุชัย  พงษเพชร 

๓. นางสาวเขมิกา  มิถุนาวงค 

  

๑๒ การแขงขันเดี่ยวพิณ ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายกองพัน  คลังแสง 

๑๓ การแขงขันเดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. เด็กชายวัยยากร  สมพร 

๑๔ การแขงขันเดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ เงิน ๑. นายธนายทุธ  นิรัมย 

๑๕ การแขงขันเดี่ยวโปงลาง ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายภูรีรัช  บุญรอด 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผลกิจกรรมแขงขัน 
 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต ๓๒ (บุรีรัมย) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  

ณ จังหวัดบุรีรัมย  

ระหวาง วันท่ี ๒๗-๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

   ลําดับ รายการ เหรียญ นักเรียน 

๑ การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท

บินนาน (โดยการติดลอบินข้ึนจากพ้ืน) 

ม.๑-ม.๓ 

ทองแดง ๑. เด็กชายศักดิ์ชัย  มุลินิน 

๒. เด็กชายเอกรินทร  กริดรัมย 

  

๒ การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท

บินไกล (โดยการปลอยดวยมือ) ม.๑-

ม.๓ 

ทองแดง ๑. เด็กชายณภัทร  ศิริสําราญ 

๒. เด็กชายอภิสิทธิ์  จริตรัมย 

  

๓ ภาพยนตรสั้น ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางสาวณัฏฐณิชา  ประเสริฐศรี 

๒. นายทวีทรัพย  หงษทอง 

๓. นายวุฒิศักดิ์  บุญหนา 

๔. นายศิริพรชัย  จันทป 

๕. นายแทน  พลทา 

  

 

 



๔๘ 

 

๔ การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. เด็กชายศุภกร  ดํารงคเชื้อ 

๒. เด็กหญิงหรรษา  ทรงศรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ เหรียญ ช่ือ สกุลนักเรียน 

๕ การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางสาวปภาวิชญา  นุสันรัมย 

๒. นายอัษฎาวุธ  ทะนวนรัมย 

  

๖ การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. เด็กหญิงชลิตา  อุนใจดี 

๗ การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายกฤษดา  ทองเหลา 

๘ การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางสาวอัฉราภรณ  พะนิรัมย 

๙ การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด 

ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงลลิตา  วิภาสโยธนิ 

๒. เด็กชายอภิลักษณ  มีแยบ 

  

๑๐ การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.

๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิ์วิไลศิริกุล 

๑๑ การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) ม.

๔-ม.๖ 

เงิน ๑. นายวัชระ  ตุมทอง 

๑๒ การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายชนินพัฒน  คมถา 

๒. นายนพพล  สังขเสวี 

 

 



๔๙ 

 

๓. นางสาวนัฐนรี  สอบเหล็ก 

๔. นายภาสกร  พรมแจม 

๕. นางสาวสุกัญญา  ทวีรมัย 

๖. นายอัจฉริยะ  พอกทรัพย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ เหรียญ ช่ือ สกุลนักเรียน 

๑๓ การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ข 

ม.๑-ม.๖ 

ทอง ๑. เด็กชายกิตติพงษ  พันธสระนอย 

      ๒. นายจิรายุ  สุขจิตร 

      ๓. นางสาวจีราภรณ  ประจนับาล 

      ๔. นางสาวชณิกา  ทวมจั่น 

      ๕. เด็กหญิงชลดา  เนียมออน 

      ๖. นางสาวชลธิชา  กอกรัมย 

      ๗. เด็กหญิงณัฐพร  นุแรมรัมย 

      ๘. เด็กหญิงณัฐวด ี ตอพล 

      ๙. นางสาวธัญญาภัทร  ทานผดุง 

      ๑๐. นายนครินทร  เจียวรัมย 

      ๑๑. เด็กหญิงนิชานุช  บุญมานนท 

      ๑๒. เด็กหญิงบวรรัตน  แสนวนัดี 

      ๑๓. เด็กชายปฏิภาณ  นุชาญรัมย 

      ๑๔. นางสาวปดิวรดา  จอมคํา 

 

 



๕๐ 

 

      ๑๕. นางสาวปนัดดา  ทองโอภาส 

      ๑๖. เด็กหญิงปณณิกา  เสาวพัฒน 

      ๑๗. เด็กหญิงปาริฉัตร  รอบคอบ 

      ๑๘. เด็กหญิงปาริชาต  นาเวรัมย 

      ๑๙. เด็กชายพิเชษฐ  ภาคเดียว 

      ๒๐. นายภูธเนศ  มุงมี 

      ๒๑. นางสาวมนัสพร  สมัครกลา 

      ๒๒. นางสาวรุจิภาส  ศรีรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ เหรียญ ช่ือ สกุลนักเรียน 

      ๒๓. นายวรภัทร  กอแกว 

      ๒๔. นางสาววรรณา  จันทรา 

      ๒๕. นางสาววิมลพรรณ  สมพร 

      ๒๖. เด็กหญิงศรัญญา  ทองมันป ู

      ๒๗. นายศรายธุ  ผลเจริญ 

      ๒๘. นายศิขรนิทร  นิรัมย 

      ๒๙. นายศุภกิตติ์  มีสิน 

      ๓๐. นายสิทธิเดช  ทวีคูณ 

      ๓๑. นางสาวสุดธิดา  อุทารัมย 

      ๓๒. นางสาวสุดา  นุแรมรัมย 

      ๓๓. เด็กหญิงสุดา  เกียมสันเทียะ 

 

 



๕๑ 

 

      ๓๔. นางสาวหทัยชนก  นิเรียงรัมย 

      ๓๕. เด็กหญิงอรุณรัตน  การกระสัง 

      ๓๖. เด็กชายเจษฎา  แกนจันทร 

      ๓๗. นายเจษฎา  นิกูลรัมย 

      ๓๘. นายเฉลิมชัย  อุทิศรัมย 

      ๓๙. นางสาวเบญญาลักษณ  กุลสุวรรณ 

      ๔๐. เด็กชายเอกภพ  ฤกษชัย 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ เหรียญ ช่ือ สกุลนักเรียน 

๑๔ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภท

ชาย ม.๔-ม.๖ 

เงิน ๑. นายวีรชาต ิ ชวยพิมาย 

๑๕ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภท

หญิง ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงปฎิมารังสรรค  นิยอนรัมย 

๑๖ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภท

หญิง ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นางสาวดารารัตน  การกระสัง 

๑๗ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงปณฑิตา  นิยอนรัมย 

๑๘ การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นางสาวศิริลักษณ  ศิริบุญ 

 

 



๕๒ 

 

๑๙ การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภท

หญิง ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงปราณี  โกยรัมย 

๒๐ การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 

ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงปราณี  โกยรัมย 

๒๑ การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑-ม.

๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงกนกพิชญ  มรกต 

      ๒. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาภ ู

      ๓. เด็กหญิงจสิตา  สําราญกาย 

      ๔. เด็กหญิงจันทกานต  สังขนอย 

      ๕. เด็กหญิงจินดามณี  แกวสมนึก 

      ๖. เด็กหญิงณิชกานต  บุตรสุด 

      ๗. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวิจิตร 

      ๘. เด็กหญิงธัญยกานต  นิโยนรัมย 

      ๙. เด็กหญิงธิดารัตน  คงราศี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ เหรียญ ช่ือ สกุลนักเรียน 

      ๑๐. เด็กหญิงนวนันท  มุงมี 

      ๑๑. เด็กหญิงนิชดา  อนาจรัมย 

      ๑๒. เด็กหญิงนุชนารถ  ศรีอัดชา 

      ๑๓. เด็กหญิงบุญปวณี  นะกะรัมย 

      ๑๔. เด็กหญิงปณิชา  เพ็ชรรัตน 

      ๑๕. เด็กหญิงปณิดา  มะนารัมย 

 

 



๕๓ 

 

      ๑๖. เด็กหญิงปราณี  โกยรัมย 

      ๑๗. เด็กหญิงปวันรัตน  บุญโกง 

      ๑๘. เด็กหญิงพรมหมพร  ม่ันยืน 

      ๑๙. เด็กหญิงพัชรินทร  พินองรัมย 

      ๒๐. เด็กหญงิพัชรีพร  ติดใจด ี

      ๒๑. เด็กหญิงพิมพชนก  แปนศิริมงคลกุล 

      ๒๒. เด็กหญิงภัทรประภา  จงสู 

      ๒๓. เด็กหญิงภาคินี  พิรัมย 

      ๒๔. เด็กหญิงรจนา  อยูสุข 

      ๒๕. เด็กหญิงรัตตันู  สายแกว 

      ๒๖. เด็กหญิงรุงฤดี  นิวินรัมย 

      ๒๗. เดก็หญิงลดาวัลย  สามคอน 

      ๒๘. เด็กหญิงวงสวัณณ  คัชชิมา 

      ๒๙. เด็กหญิงศิริพร  หนุนโชค 

      ๓๐. เด็กหญิงสุจิตรา  เชิดสุข 

      ๓๑. เด็กหญิงสุพาพร  เลาะหะนะ 

      ๓๒. เด็กหญิงอพัตสรา  ลังกาวงศ 

      ๓๓. เด็กหญิงเสาวลักษณ  ประทิพยเนตร 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ เหรียญ ช่ือ สกุลนักเรียน 

๒๒ การแขงขันรําวงมาตรฐาน ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. เด็กหญิงกนกวรรณ  โกรทินธาคม 

      ๒. เด็กชายกรกริช  พลกลา 

      ๓. เด็กชายกิตติศักดิ์  โนนกลาง 

 

 



๕๔ 

 

      ๔. เด็กหญิงณรัญญา  แกวไทรคช 

      ๕. เด็กชายทวีชัย  นุกาศรัมย 

      ๖. เด็กชายภาสกร  แถบทอด 

      ๗. เด็กหญิงวานิชชา  สายชุมด ี

      ๘. เด็กหญิงศิรินทรรัตน  อินทรรัมย 

      ๙. เด็กชายเกรียงไกร  จั่นเงิน 

      ๑๐. เด็กหญิงเกศราพร  โตดประโคน 

        

๒๓ การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางสาวปนัดดา  ชินรัมย 

๒. นางสาวภานุชนารถ  ดํานงค 

๓. นางสาววรรณิศา  เสริมศิริ 

๔. นางสาวสุทธิตา  วันทอง 

๕. นายสุรยุทธ  หาสุข 

๖. นางสาวเกศมณี  วันสุธะ 

  

๒๔ การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรารักษ 

๒. เด็กหญิงปญญาพัทธิ์  เตชะสุน 

๓. เด็กหญิงปาริษา  พนมสืบ 

๔. เด็กหญิงวาสนา  ประสพเนตร 

๕. เด็กหญิงอณัติญา  หิมพล 

  

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ เหรียญ ช่ือ สกุลนักเรียน 

 

 



๕๕ 

 

๒๖ การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. เด็กหญิงสุพรรษา  หาสุข 

๒. เด็กหญิงอภิชญา  กับรัมย 

๓. นางสาวเกศราภรณ  จันทรเสน 

  

๒๗ การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นางสาวกาญจนา  ทะเริงรัมย 

๒. นางสาววิชุดา  สบูรัมย 

๓. นายสุริยา  พิมพภา 

  

๒๘ การแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชั่น (๒D 

Animation) ม.๑-ม.๓ 

เงิน ๑. เด็กหญิงกชกร  วุฒิปญญาโรจน 

๒. เด็กชายธนากร  สุทธิมาศมงคล 

  

๒๙ การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กชายธนชัย  อะทะขันธ 

๒. เด็กชายธนวัตน  รัตนะดี 

  

๓๐ การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นางสาวกนกวรรณ  ประคองบุญ 

๒. นายสิทธิศักดิ์  พรมทระ 

  

๓๑ การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจาก

คอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

เงิน ๑. นายนราธิป  แกวพิกุล 

๒. นายภานุวัฒน  นุชาญรัมย 

  

๓๒ การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(E-book) ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กหญิงรุงกานต  งามเชย 

๒. เด็กหญิงอาทิตยา  ประสงคดี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

 

ลําดับ รายการ เหรียญ ช่ือ สกุลนักเรียน 

๓๓ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท 

Web Editor ม.๑-ม.๓ 

เงิน ๑. เด็กหญิงนิภาพร  พัดรัมย 

๒. เด็กหญิงพิราพร  สุขเลิศ 

  

๓๔ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท 

Web Editor ม.๔-ม.๖ 

ทองแดง ๑. นางสาวกนกพร  นิเรียงรัมย 

๒. นางสาวปยะวดี  เดชวงษา 

  

๓๕ การแขงขันการสราง Webpage ประเภท 

Text Editor ม.๔-ม.๖ 

ทองแดง ๑. นายจตุรพัฒน  มาสิม 

๒. นายพิทักษ  เครื่องทองใหญ 

  

๓๖ การแขงขันการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นายชลธิโชต ิ โคมารัมย 

๒. นายเกษมศักดิ์  มารวิชัย 

  

๓๗ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท

ซอฟตแวร ม.๑-ม.๓ 

ทอง ๑. เด็กชายพิทักษพงศ  นะรารัมย 

๒. เด็กชายภานุพงศ  จินดา 

๓. เด็กชายสทิธิชัย  วงศสุวรรณ 

  

๓๘ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภท

ซอฟตแวร ม.๔-ม.๖ 

ทอง ๑. นายกุญชร  สารเพ็ชร 

๒. นายอนุชัย  พงษเพชร 

๓. นางสาวเขมิกา  มิถุนาวงศ 

  

๓๙ การแขงขันการตัดตอภาพยนตร ม.๔-ม.๖ เงิน ๑. นางสาวนิตยา  พยุงกลาง 

๒. นางสาวศิริรัตน  นะราชรัมย 

  

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการ เหรียญ ช่ือ สกุลนักเรียน 

๔๐ การแขงขันหุนยนต สพฐ. ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายสุธ ี เพชรฤทธิ ์

๒. นายอรรถพร  นะเรศรัมย 

๓. เด็กชายโชคทว ี มีอุดหนุน 

  

๔๑ การแขงขันจักสานไมไผ ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. เด็กชายพัชรพล  กํ่ารัมย 

๒. เด็กชายศักดา  เงางาม 

๓. เด็กชายสุทธิศักดิ์  หาสุข 

  

๔๒ การแขงขันโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายณัฐวัฒน  กลัดชื่น 

๒. นางสาวสุธินันท  พะนิรัมย 

๓. นางสาวเบญจมาภรณ  ศรีสุวอ 

  

๔๓ การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.

๓ 

ทอง ๑. เด็กชายทักษิณ  จริตรัมย 

๒. เด็กชายสุรสิงห  ลํานานใสย 

๓. เด็กหญิงเปรมากร  นุศรรัมย 

  

๔๔ การแขงขันเดี่ยวพิณ ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายกองพัน  คลังแสง 

๔๕ การแขงขันเดี่ยวโหวด ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. เด็กชายวัยยากร  สมพร 

๔๖ การแขงขันเดี่ยวโปงลาง ม.๑-ม.๓ ทอง ๑. นายธนายทุธ  นิรัมย 

๔๗ การแขงขันเดี่ยวโปงลาง ม.๔-ม.๖ ทอง ๑. นายภูรีรัช  บุญรอด 

 

 



๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ (ในรอบปท่ีผานมา) 

 
 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการฺ  (ยอๆ) 

ตัวบงชี้

ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

๑ รอบรูกับบันทึกการฟง ๑. นักเรียนมีมีสมาธิและใจ 

จดจอตอเรื่องท่ีฟงและมีมารยาทในการฟง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

๒. จับใจความจากการฟงได 

๓. บันทึกขอมูลจากการฟงและนําไปปรับ

ใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๒ ติวเขมเต็มรอย นักเรียนเห็นความสําคัญการศึกษาและ

สามารถเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

๙๐ 

๓ พัฒนากระบวนการ

เรียนรูและสงเสริม

เพ่ือใหครูผูสอนทุกกลุมสาระจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๙๐ 

 

 



๕๙ 

 

ความเปนเลิศ สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถไดรวม

ประกวดแขงขันทุกกลุมสาระเปดโอกาสให

ผูเรียนแสดงออกถึงความสามารถในทักษะ

ทางวิชาการทุกกลุม 

สาระ 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

 

๔ แนะแนวการศึกษาตอ

จากพ่ีสูนอง 

๑. นักเรียนเห็นแนวทางการเขาศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษา 

๒. นักเรียนไดรับขอมูลคณะ/สาขาวิชา

โดยตรงจากรุนพ่ีของแตละสถาบัน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

๙๐ 

๕ พัฒนาสงเสริมการอาน

ดวยรูปแบบศูนยกิจกรรม

ความรู  (K.A.)    

๑. สงเสริม พัฒนาใหนักเรียนใฝรู ใฝเรียน 

รักการอาน และคนควา 

๒. นักเรียนไดแสดงออกตาม

ความสามารถ และศักยภาพ มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๖ พัฒนาการเรียนการ

สอนงานวิชาการ 

เพ่ือใหมีวัสดุสํานักงานเพียงพอตอความ

ตองการของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและ

พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๕ 

๗ แกปญหาการอาน – 

เขียนภาษาไทย 

นักเรียนท่ีมีปญหาการอาน และเขียน

ภาษาไทยสามารถอาน เขียนภาษาไทยได

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๙๐ 

 

 



๖๐ 

 

ถูกตอง ๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๘ พัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดกระบวนการ

เรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพผูเรียน

สูสากล 

สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในมิติ

ใหม เพ่ือเติมเต็มใหผูเรียนเกิดประสบการณ

การเรียนรูท่ีหลากหลายเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

๙๐ 

ท่ี 
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการฺ  (ยอๆ) 

ตัวบงชี้

ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 

๙ สัปดาหวันวิทยาศาสตร ๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมี

ความสามารถทางวิทยาศาสตรไดใช

กระบวนการทางวิทยา 

ศาสตรในการแกปญหาในการออกแบบการ

ทดลอง การจัดจัดกิจกรรมตางๆของ

สัปดาหวิทยาศาสตร 

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชา

วิทยาศาสตร 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๑๐ แขงขันทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนท่ีมี

ความสามารถทางวิทยาศาสตรไดใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ

แกปญหาในการออกแบบการทดลอง การ

จัดจัดกิจกรรมตางๆของสัปดาห

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๙๐ 

 

 



๖๑ 

 

วิทยาศาสตร 

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชา

วิทยาศาสตร 

๖. รายงานโครงการ 

๑๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชา

ภาษาไทย 

๑. เพ่ือใหครูกลุมสาระภาษาไทยพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใหผูเรียนชวงชั้นท่ี ๓  และชวงชั้นท่ี  

๔  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

สูงข้ึน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๑๒ พัฒนาแหลงเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

เพ่ือใหหองกลุมสาระเปนแหลงเรียนรูท่ี

ทันสมัย  มีสื่อ วัสดุ อุปกรณในการจัดการ

เรียนการสอน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๑๓ ตอบปญหาธรรมะทาง

กาวหนา   

๑. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีความ

สนใจใฝความรูในพระพุทธศาสนาสามารถ

นําพระธรรมมาเปนหลักในการดําเนินชีวิต 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๑๔ พัฒนาการเรียนการ

สอนเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์

ของกลุมสาระสังคม

ศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

วิชาสังคมศึกษาโดยจัดกระบวนการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญพัฒนา

ความรูความสามารถของนักเรียน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๙๐ 

 

 



๖๒ 

 

๖. รายงานโครงการ 

๑๕ หองเรียนคุณภาพกลุม

สาระสังคมศึกษา ฯ 

๑. กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจใฝรูใฝ

เรียน 

๒. ครูไดใชหองเรียนอยางคุมคาและ 

พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสมํ่าเสมอ 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

๙๐ 

๑๖. พัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนงานชาง 

มีสื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณท่ีหลากหลาย 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนอง

ความตองการของผูเรียน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๑๗ พัฒนาการเรียนการ

สอนงานคอมพิวเตอร 

งานคอมพิวเตอรมีวัสดุ อุปกรณ สื่อ

นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๑๘ พัฒนาการเรียนการสอน

กลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา 

๑. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาให

สอดคลองและ ตอบสนองการจัดการเรียนรู

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

 

 



๖๓ 

 

พลศึกษา  

๑๙ สงเสริมพัฒนากีฬาเพ่ือ

ความเปนเลิศกลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและ

พละศึกษา 

๑.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูหลักในการ

สงเสริมสุขภาพและรักการออกกําลังกาย 

๒. ใหนักเรียนรักการออกกําลังกาย  เลน

กีฬาอยางมีสุนทรียภาพโดยมีกีฬาเปนสื่อ 

๓. สงเสริมพัฒนากีฬาอยางตอเนื่องและ

พัฒนากีฬาท่ีมีความถนัดเหมาะสมเพ่ือ

นําไปสูความเปนเลิศ 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๒๐ พัฒนาการจัดการ

เรียนรูศิลปะเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๑. นักเรียนไดรับการจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพและมีสุนทรียภาพทางศิลปะ

ดนตรี 

๒. นักเรียนไดรับการจัดการศึกษาศิลปะ

อยางเทาเทียมกันและไดรับการสงเสริม

ความรูอยางเต็มศักยภาพ 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๒๑ พัฒนานักเรียนใหเปน

คนเกง 

๑. เพ่ิมทักษะกระบวนการคิดแกปญหาทาง

คณิตศาสตร 

๒. เพ่ิมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร

ท่ีเชื่อมโยงความรูสูชีวิตประจําวัน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

๙๐ 

๒๒ คายพุทธบุตร ๑. พัฒนาจิตในใหนักเรียนเปนผูมีใจใฝ

คุณธรรม 

๒. นักเรียนเกิดจิตสํานึกท่ีดี  นําไปสูการ

ปฏิบัติท่ีดี 

๓. สามารถนําหลักธรรมไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๒๓ เศรษฐกิจพอเพียงสู ๑. กระตุนใหครูมีการจัดทําแผนการ ๑. ประชุมคณะทํางาน ๙๐ 

 

 



๖๔ 

 

คุณภาพผูเรียน จัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีนําเอาหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชการจัดการ

เรียนการสอน 

๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาใช

ประโยชนในชวีิตประจําวัน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๒๔ แขงขันทักษะ

ความสามารถและ

แสดงผลงานทางวิชาการ

สาระสังคมศึกษา ฯ 

๑. กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจใฝรูใฝ

เรียน 

๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา

แสวงหาคําตอบและแกไขปญหาดวย

ตนเอง 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๒๕ สงเสริมสุขภาพ

พลานามัยของนักเรียน 

๑. เพ่ือสงเสริมสุขภาพพลานามัยของ

นักเรียน 

๒. เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของ

นักเรียนและแกไขปญหาภาวะโภชนาการ 

๓. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ

แข็งแรง 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๒๖ การอบรมประชุมสัมมนา

และศึกษาดูงานของ

บุคลากรโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม   

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู

ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบสูมือ

อาชีพ 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

๙๐ 

๒๗ จัดตรวจสุขภาพครูและ ๑. เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพท่ี ๑. ประชุมคณะทํางาน ๙๐ 

 

 



๖๕ 

 

บุคลากรในโรงเรียน สมบูรณแข็งแรง 

๒. เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนไดตระหนัก

ถึงความสําคัญในการเอาใจใสดูแลสุขภาพ

ตัวเองมากยิ่งข้ึน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๒๘ พัฒนางานระบบ

สารสนเทศ 

เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีเปน

ปจจุบัน และสมบูรณมาใชในการบริหาร

จัดการ 

๑. ประชุมคณะทํางานวาง

แผนการทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินเก็บรวบรวม

ขอมูล 

๓. สรุปรายงานผลการประเมิน

งาน / โครงการ 

๔. จัดทําเอกสาร 

๙๐ 

๒๙ พัฒนาหองงานประกันฯ เพ่ือใหโรงเรียนสามารถดําเนินการตาม

ข้ันตอนในการพัฒนางานประกันคุณภาพ

ของโรงเรียน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. ประชุมครู และเขียน

โครงการ 

๓. จัดสรรงบประมาณตาม

โครงการและขออนุมัติ 

๔. ปรับปรุงสํานักงาน 

๕. จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 

๖. นิเทศ กํากับ ติดตาม การ

ดําเนินกิจกรรมตามงาน / 

โครงการทุกงาน / โครงการ 

๗. นําเสนอโครงการและ

แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 

๘. สรุปผลการดําเนินของงาน /  

โครงการ 

๙๐ 

 

 



๖๖ 

 

๓๐ ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. ติดตามและประเมินผลการ

จัดกิจกรรมงาน / โครงการ 

๓. จัดทําปฏิทินการประเมิน

งาน / โครงการ 

๔. ประเมินงาน / โครงการทุกๆ

งาน / โครงการ 

๕. สรุปผลการดําเนินของงาน /  

โครงการ 

๖. เผยแพรประชาสัมพันธและ

แสดงผลงาน 

๙๐ 

๓๑ ปจฉิมนิเทศนักเรียน ๑. เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับกฎระเบียบขอ

โรงเรียน 

๒. เพ่ือใหนักเรียนไดคุนเคยกับสถานศึกษา

แหงใหม 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. ติดตามและประเมินผลการ

จัดกิจกรรมงาน / โครงการ 

๓. จัดทําปฏิทินการประเมิน

งาน / โครงการ 

๔. ประเมินงาน / โครงการทุกๆ

งาน / โครงการ 

๕. สรุปผลการดําเนินของงาน /  

โครงการ 

๙๐ 

๓๒ ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 

แกนักเรียนท่ีจะจบการศึกษา 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. ติดตามและประเมินผลการ

จัดกิจกรรมงาน / โครงการ 

๓. จัดทําปฏิทินการประเมิน

งาน / โครงการ 

๔. ประเมินงาน / โครงการทุกๆ

งาน / โครงการ 

๙๐ 

 

 



๖๗ 

 

๕. สรุปผลการดําเนินของงาน /  

โครงการ 

๓๓ แกไขปญหานักเรียนท่ีมี

ผลการเรียน ๐,  ร, มส  

และ  มผ   

เพ่ือมุงแกไขผลการเรียนของนักเรียนท่ีเปน 

๐ ร มส มผ. ทุกระดับชั้นใหผานเกณฑข้ัน

ต่ํา โดยใหผูเรียนมีความรูและทักษะตาม

หลักสูตร 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

๙๐ 

๓๔ ตรวจสุขภาพนักเรยีน ชั่ง

น้ําหนัก วัดสวนสูง ตรวจ

สายตา 

๑. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ

แข็งแรง 

๒. เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการเอาใจใสดูแลสุขภาพ

ตัวเองมากยิ่งข้ึน 

๓. เพ่ือใหนักเรียนไดทราบการเจริญเติบโต

ทางดานรางกายของตน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

 

๙๐ 

๓๕ ประชุมผูปกครอง ๑. เพ่ือทําความรูจักและสรางความคุนเคย

ระหวางครูท่ีปรึกษาและผูปกครอง 

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ 

๓. เพ่ือหาแนวทางแกปญหารวมกันระหวาง

ครูท่ีปรึกษาและผูปกครอง 

๔. เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๓๖ พัฒนาระบบดูแลและ

ชวยเหลือนักเรียน 

เพ่ือใหนักเรยีนไดรับการดูแลชวยเหลือ

อยางท่ัวถึง 

 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๙๐ 

 

 



๖๘ 

 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๓๗ พัฒนาเว็บไซตและขอมูล

สารสนเทศโรงเรียน 

๑. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ในการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

๒. เพ่ือสรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในองคกร 

๓. เพ่ือพัฒนาเว็บไซตของโรงเรียนใหเปน

ชองทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธและ

จัดการความรู    

 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๓๘ งานสัปดาหหองสมุด ๑. นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมและกลา

แสดงออกอยางสรางสรรค 

๒. สงเสริมการใชแหลงเรียนรู 

๓. นักเรียน ครูมีเจตคติท่ีดีตอการอาน

และสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน เขาใช

บริการหองสมุดเพ่ิมข้ึน 

๔. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ / คิด / 

วางแผนการทํางานอยางมีระบบ 

 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๓๙ สงเสริมหองสมุดมีชีวิต ๑. สงเสริม  พัฒนาใหนักเรียนใฝรูใฝเรียน 

รักการอานและคนควา 

๒. นักเรียนไดแสดงออกตาม

ความสามารถและศักยภาพ 

๓. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๔๐ สวนพฤกษศาสตร สรางสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เพ่ือเปน ๑. ประชุมคณะทํางาน ๙๐ 

 

 



๖๙ 

 

โรงเรียน แหลงเรียนรู ๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๔๑ Smartboard  เพ่ือใหนักเรียนโดยท่ัวไปมีความสนใจและ

ฝกนิสัยรักการอานและการแสวงหาความรู

เพ่ิมพูนปญญาใหแกตนเอง  

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๔๒ พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีการพัฒนา

ทักษะในการเขารวมแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

๒. ครูในกลุมสาระทุกคนมีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมเพ่ิมความรูใหนักเรียน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

 

๙๐ 

๔๓ สงเสริมการแขงขัน

ทักษะภาษาอังกฤษ 

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีการพัฒนา

ทักษะในการเขารวมแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

๔๔ พัฒนาสื่อการเรียนรู และ

สงเสริมศักยภาพ

๑. สงเสริมกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ ท่ี

มีคุณภาพเพ่ือใชในการเรียนการสอนโดย

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๙๐ 

 

 



๗๐ 

 

ความสามารถนักเรียน

เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ

ดานดนตรีสูสากล 

นักเรียนไดใชและเรียนรูดวยตนเอง 

๒. นักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถ 

และแขงขันทักษะดานดนตรีไดใน

ระดับชาติ 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๔๕ พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โดยใชกิจกรรม  ๕  ส. 

๑. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน

กระสังพิทยาคมใหปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู

ใหผูเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

๓. เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคท้ัง  ๘   ประการ 

๔. ผูเรียนมีสมรรถนะท้ัง ๕   ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 

๑. ประชุมคณะทํางาน 

๒. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

๓. ดําเนินงานตามโครงการ 

๔. ติดตามและประเมินผล 

๕. สรุปผลการดําเนินงาน  

๖. รายงานโครงการ 

๙๐ 

 

 



๗๑ 

 

 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในปท่ีผานมา   

     ๑๑.๑ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   (ปการศึกษา ๒๕๕๘) 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ดานคณุภาพผูเรียน  

มาตรฐานท่ี ๑  ผูเรยีนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรยีภาพ 

    / 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคานิยม ท่ีพึงประสงค     / 

มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รกัการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
    / 

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคดิอยางเปนระบบ    คิด

สรางสรรค ตดัสินใจ แกปญหาไดอยางมสีติ สมเหตผุล 
    / 

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจาํเปนตามหลกัสตูร     / 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
    / 

ดานการจดัการศึกษา   

มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

    / 

มาตรฐานท่ี ๘  ผูบรหิารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

    / 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏบัิติงาน

ตามบทบาทหนาท่ีอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    / 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู และ

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
    / 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
    / 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

    / 

ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู   
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนนุ ให

    / 

 

 



๗๒ 

 

สถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา   
มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย             

ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดขึน้ 
 

    / 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาให

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

    / 

มาตรฐานท่ีสถานศึกษาเพ่ิมเติม 

มาตรฐานท่ี…………………………………… 

มาตรฐานท่ี…………………………………… 

     

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คะแนนท่ีไดเฉล่ีย........  ๔.๘๙  .............. 

ระดับคุณภาพ   ระดับ ๑    ระดับ ๒    ระดับ ๓    ระดับ ๔     ระดับ ๕       

                             (ปรับปรุง)     (พอใช)           (ดี)             (ดีมาก)          (ดีเย่ียม) 

 

๑๑.๒ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด (ปการศึกษา  ๒๕๕๘) 

มาตรฐานท่ี มฐ.๑ มฐ.๒ มฐ.๓ มฐ.๔ มฐ.๕ มฐ.๖ มฐ.๗ มฐ.๘ มฐ.๙ มฐ.๑๐ มฐ.๑๑ มฐ.๑๒ มฐ.๑๓ มฐ.๑๔ มฐ.๑๕ รวม 

ระดับคุณภาพ ๕ ๕ ๔.๗๕ ๔.๗๕ ๔.๒๕ ๕ ๔.๘๙ ๕ ๕ ๔.๘๓ ๔.๖๗ ๔.๘๖ ๕ ๕ ๕ ๔.๘๙ 

ระดับคุณภาพ   ๑   หมายถึง  ระดับปรับปรุง        ๒  หมายถึง  ระดับพอใช           

                              ๓   หมายถึง  ระดับดี                ๔   หมายถึง  ระดับดีมาก          

           ๕   หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  

 

 

 

  

 

 

 



๗๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สําหรับโรงเรียนท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  

สมศ. รอบสามแลว)  

       โรงเรียนกระสังพิทยาคม  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม   

เม่ือวันท่ี ๒   ถึง  ๔   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปน

ตารางดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ตอง

ปรับปรุง 

เรงดวน 

ตอง

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน (๘  ตัวบงช้ีหลัก) 

ตัวบงชี้ท่ี ๑  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

    / 

ตัวบงชี้ท่ี ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค      / 

ตัวบงชี้ท่ี ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง      / 

ตัวบงชี้ท่ี ๔  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน      / 

ตัวบงชี้ท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 /    

ตัวบงชี้ท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน     / 

ตัวบงชี้ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา         / 

 

 



๗๔ 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสังกัด 

    / 

ตัวบงช้ีอัตลักษณ (๒  ตัวบงช้ีหลัก) 

ตัวบงชี้ท่ี ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 

 และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา  

    / 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอน เปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 

    / 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม (๒  ตัวบงช้ีหลัก) 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของ 

สถานศึกษา 

    / 

ตัวบงชี้ท่ี ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐานและพัฒนา เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

    / 

 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี   โดยมีคาเฉลี่ย   ๘๔.๓๗       

   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง          ไมรับรอง  

 

๑๓.  ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 

 จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

โดยสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด 

  จุดเดน  การตรวจสอบและกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน และการจัดทําเครื่องมือติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับขอบขายการติดตามตรวจสอบ 

  จุดท่ีควรพัฒนา ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน 

  ขอเสนอแนะ  ควรจัดทําเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับขอบขาย

การติดตามตรวจสอบ มีการดําเนินการเม่ือสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน  ควรสรางเครื่องมือเฉพาะสําหรับประเมิน

คุณภาพการศึกษาเปนรายมาตรฐานของสถานศึกษา 

 

 



๗๕ 

 

  จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

   ดานผูเรียน 

    ๑.  สถานศึกษาควรพัฒนาการฝกใหผูเรียนมีความรูทักษะการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   

คิดไตรตรองและมีวิจารณญาณ  รูจักหาเหตุผล  เชน  สงเสริมการจัดกิจกรรมโครงงาน  กลุมทํางานตางๆ  การตอบ

ปญหา  โตวาที  วิเคราะหขาวประจําวัน  เปนตน และควรฝกใหผูเรียนรูจักการทํางานอยางมีลําดับข้ันตอน 

    ๒.  ผูเรียนควรไดรับการคุณภาพทางวิชาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยผาน

กิจกรรม  สื่อท่ีหลากหลายโดยเฉพาะสื่อจะตองเราใจและทําใหผูเรียนสนุกกับการเรียนรู  ไมกังวลหรือไมกลา

แสดงออก  สื่อดังกลาวไดแก  CD-ROM,  CAI, CD  เพลง  หรือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยสอน 

    ๓.  ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาไทย  โดยผานกิจกรรม  ๒  แนวทางท่ีสําคัญคือ  การ

สอนซอมเด็กออนหรือการสอนเสริมเด็กเกง  ครูจะตองคัดกรองผูเรียน  และเลือกแนวทางท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหเต็ม

ศักยภาพ  โดยคอยๆยกเปาหมายและทบทวนเปาหมายเปนระยะๆตอเนื่อง 

 

 

 

 

   ดานคร ู

    เนื่องจากครูไมครบตามเกณฑ  ก.ค.ศ.  จึงควรสงเสริมการใชแหลงเรียนรู  สื่อเทคโนโลยี  

อินเทอรเน็ตหองสมุด  การแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง สงเสริมรักการอาน  และควรสงเสริมครูจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางหลากหลายท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา  เปนตน 

   ดานผูบริหาร 

    ๑.  ควรแตงตั้งคณะกรรมการบุคลากรรับผิดชอบงานสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนอยางเปน

ระบบ  สรางกลไกในการทํางาน  สงเสริมความสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบการประเมินผลให

ครอบคลุม  นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาและสรางเครือขายความสัมพันธกับชุมชนใหตอเนื่อง  ยั่งยืน   

เพ่ือรวมกันสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 



๗๖ 

 

    ๒.  สถานศึกษาควรพิจารณาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน  โดยพิจารณาเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูท่ีต่ําๆ  เชนจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร  คายคณิตศาสตร   

คายปรับพ้ืนฐานทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  คายสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

เปนตน  การจัดกิจดรรมดังกลาว สถานศึกษาควรพิจารณาวางแผนรวมกันภายในกลุมพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  

หลายๆสถานศึกษาท่ีมีปญหาใกลเคียงกันเพ่ือใหมีพลัง มีบุคลากร เขามามีสวนรวมพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ  

และเนนความเขมขนในสาระหลักท่ีจะใช  รวมท้ังหวังผลสําเร็จในระดับสูง 
 

 

 ๑๕.  สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สภาพปญหา  

     ขอจํากัด 

   ๑.  นโยบายการปรับลดกําลังคนของรัฐทําใหโรงเรียนขาดแคลนครู 

   ๒.  สภาพครอบครัวแตกแยก เด็กถูกทอดท้ิงใหอยูตามลําพัง  ทําใหเกิดปญหาทางสังคม 

   ๓.  ผูปกครองทํางานตางถ่ินทําใหไมมีเวลาไดดูแลลูก   

   ๔.  ประชาชนมีการไปทํางานตางถ่ินหลังจากการทํานาทําใหไมมีผูดูแลนักเรียน 

   ๕.  โทรศัพทมือถือราคาถูกทําใหนักเรียนสามารถหาซ้ือไดงายและนํามาใชในทางท่ีไมเหมาะสม 

เชนดูหนัง โหลดคลิปวิดีโอ 

   ๖.  มีรานอินเตอรเน็ต  รานเกมส ตั้งอยูใกลโรงเรียนทําใหมีนักเรียนหนีไปใชบริการในเวลาเรียน 

   ๗.  ชุมชนมีรายไดต่ําทําใหไมสามารถสนับสนุนการศึกษาไดเต็มท่ี   

   ๘.  สังคมมีพฤติกรรมบริโภคนิยมทําใหนักเรียนเกิดการเลียนแบบ  

   ๙.  รายการโทรทัศนท่ีไมเหมาะกับวัยทําใหนักเรียนเกิดการเลียนแบบในทางท่ีไมเหมาะสม  

   ๑๐.  ผูปกครองมีหนี้สินเพ่ิมข้ึนทําใหไมสามารถสนับสนุนการศึกษาของลูกได 

   ๑๑.  นโยบายของรัฐไมมีความตอเนื่อง ทําใหโรงเรียนเกิดความสับสนในการดําเนินงาน 

   ๑๒.  นโยบายของรัฐเก่ียวกับการประเมินวิทยฐานะทําใหกระทบตอเวลาสอนของครู 

  จุดเดน  

 ๑.  มีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจนทําใหเกิดความสะดวกในการบริหารงาน  

 ๒.  การบริหารงบประมาณเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได    

 

 



๗๗ 

 

        ๓.  มีธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปในการจัดการศึกษาทําใหมีทิศทางใน

การปฏิบัติงานชัดเจน 

   ๔.   ผูบริหารเปนผูนําทางวิชาการทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทางวิชาการอยางเต็มศักยภาพ 

   ๕.   มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปนระบบมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของ

ผูเรียน    

   ๖.   มีสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาทําใหการเรียนการสอน 

 มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   ๗.  บุคลากรสอนตรงตามวิชาเอกทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละวิชา  

 มีประสิทธิภาพ 

   ๘.  บุคลากรเปนครูแกนนําและครูตนแบบมากกวา  ๘๐ %  ทําใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันตอครู   

   ๙.  บุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

   ๑๐.  มีหองปฏิบัติการตาง ๆ ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

   ๑๑.  มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทําใหชวยแกปญหานักเรียนออกกลางคันได  

   ๑๒.  มีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีตอเนื่อง ทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฝง     

ความมีคุณธรรม     

   ๑๓.  มีการสงเสริมดานดนตรีท้ังดนตรีลูกทุง ดนตรีไทย และดนตรีพ้ืนเมือง 

         จุดท่ีควรพัฒนา 

   ๑.  นักเรียนบางสวนมีความรูพ้ืนฐานในกลุมวิชาหลักต่ําทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 

   ๒.  นักเรียนยังขาดการวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ 

   ๓.  โรงอาหารไมเพียงพอตอการบริการนักเรียนทําใหนักเรียนเสียเวลาในการรอรับประทานอาหาร 

   ๔.  บุคลากรบางสวนยังไมมีความรูเรื่อง ICT ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอน      ผานระบบ 

เครือขายได   

  ๕.  ครูมีภาระงานนอกจากงานสอนมากเกินไปทําใหไมมีเวลาพัฒนาการจัดการเรียน   การสอน 

   ๖.  บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอทําใหครูมีชั่วโมงสอนมากเกินไป 

   ๗.  งบประมาณสวนหนึ่งตองนําไปเปนคาจางครูสอนทําใหไมสามารถนําไปพัฒนาดานการจัดการ

เรียนการสอนได 

   ๘.  กิจกรรมเรียนรูยังไมหลากหลายทําใหไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

   ๙.  นําภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูภายนอกมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอย 

ทําใหผูเรียนขาดจิตสํานึกรักและหวงแหนทองถ่ิน 

 

 



๗๘ 

 

 

 

ตอนที่ ๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา  

 

  โรงเรียนกระสังพิทยาคม   แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  ๕  ฝาย  ไดแก 

   ๑.  ฝายบริหารท่ัวไป   

   ๒.  ฝายวชิาการ   

   ๓.  ฝายพัฒนาผูเรียน  

   ๔.  ฝายการเงินงบประมาณและบุคลากร 

      ๕. ฝายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา   

ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ กระบวนการ  P D C A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

 

 

 

 



๘๐ 

 

 

 



๘๑ 

 

๒.  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน 

   โรงเรียนมาตรฐานสากล  สือ่สารสองภาษา  กาวทันเทคโนโลยี  เรียนรูตลอดชีวิต    

มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง 

 พันธกิจ 

    ๑.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 ๒.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียน ภาษาตางประเทศท่ีสองใหมีประสิทธิภาพ 

 ๓.  สงเสริมใหผูเรียนเขาถึงเทคโนโลยีอยางท่ัวถึงและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 ๔.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 ๕.  ทําใหบุคลากรและผูเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

     เปาหมาย 

  ๑.  นักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  ๒.  นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  ๓.  นักเรียนมีความสัมพันธ และผูกพันกับชุมชนรวมกับทองถ่ินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

  ๔.  สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูและการบริหารจัดการ 

  ๕.  ผูเรียนใชคุณธรรมนําความรูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 

  ๖.  โรงเรียนเปนโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มีชื่อเสียง สรางความเชื่อม่ันความศรัทธาใหกับผูปกครองตลอดจน

ชุมชน 

  ๗.  สรางภาคีเครือขาย ผูอุปถัมภโรงเรียน ใหมีสวนรวม ในการพัฒนา 

  ๘.  บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรูสึก มีสวนรวมเปนเจาของโรงเรียน 

 

  อัตลักษณของโรงเรียน  “คุณธรรมนําวิชาการ” 

     เอกลักษณของโรงเรียน  “ยิ้มแยม แจมใส  ทักทาย  สวัสดี” 

 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 



๘๒ 

 

 พัฒนาผูเรียนตามใหตรงตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียน 

 

 

 

๔.  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 กลยุทธท่ี ๑ 

  เรงรัดใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 กลยุทธท่ี ๒ 

  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูมืออาชีพ 

 กลยุทธท่ี ๓ 

  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงใหผูเรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงคและเกิดสมรรถนะ

ตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช อ๒๕๕๑ 

 กลยุทธท่ี ๔ 

  สงเสริมการบูรณาการหลักสูตร  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลย ี แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ

เรียนรูใหสอดคลองตามความตองการของผูเรียนและชุมชน 

 

๕.  การดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 
 

 กลยุทธท่ี  ๑  เรงรัดใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

ของชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑.  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและซอมบํารุง

ครุภณัฑ    

โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณท่ี

เหมาะสมตรงกับความ

ตองการ  เพ่ือใชในการจัด

ในปงบประมาณ  ๒๕๕๔  

งานพัสดุมีวัสดุอุปกรณสําหรับ

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

 

 

 



๘๓ 

 

กิจกรรมตาง สอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการ 

๒.  รอบรูกับบันทึกการฟง - นักเรียนมีมีสมาธิและใจ 

จดจอตอเรื่องท่ีฟงและมี

มารยาทในการฟง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- จับใจความจากการฟงได 

- บันทึกขอมูลจากการฟง

และนําไปปรับใชใหเกิด

ประโยชนในชวีิตประจําวัน 

จํานวนนักเรียนรอยละ ๕๐ ท่ี

จับสาระจากการฟงแลว

สามารถนํามาบันทึกไดถูกตอง 

มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓.  นิทรรศการทางวิชาการและ

แสดงผลงานของครู   นักเรียน 

๑. เพ่ือเผยแพรผลงานของ

ครู นักเรียนและโรงเรยีนสู

ชุมชน  

๒. สรางโอกาสและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ผูเรียน และครูผูสอน 

๓. ครูผูสอนไดนําองค

ความรูไปจัดนิทรรศการ

และประยุกตใชในการ

พัฒนาชีวิตและการศึกษา

ตอไป 

ปการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียน

กระสังพิทยาคม โดยฝาย

วิชาการ กลุมสาระการเรียนรู

ท้ัง ๘ กลุมสาระ และงาน

หองสมุด นักเรียนรวมกันจัด

กิจกรรมนิทรรศการทาง

วิชาการ 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๔.  ติวเขมเต็มรอย นักเรียนเห็นความสําคัญ

การศึกษาและสามารถเขา

ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

ตั้งแตป  ๒๕๕๔  นักเรียน

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  

สามารถเขาศึกษาตอ

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

 

 



๘๔ 

 

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน   

๕.  พัฒนากระบวนการเรยีนรูและ

สงเสริมความเปนเลิศ 

เพ่ือใหครูผูสอนทุกกลุม

สาระจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สงเสริม

ผูเรียนท่ีมีความสามารถได

รวมประกวดแขงขันทุก

กลุมสาระเปดโอกาสให

ผูเรียนแสดงออกถึง

ความสามารถในทักษะ

ทางวิชาการทุกกลุมสาระ 

 

ปการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียน

โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

มีความรูความสามารถใน

ทักษะท้ัง ๘ กลุมสาระการ

เรียนรูและเขารวมแขงขัน

ความสามารถทุกระดับและมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๖.  แนะแนวการศึกษาตอจากพ่ีสูนอง ๑. นักเรียนเห็นแนว

ทางการเขาศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษา 

๒. นักเรียนไดรับขอมูล

คณะ/สาขาวิชาโดยตรงจาก

รุนพ่ีของแตละสถาบัน 

นักเรียนไดรับทราบขอมูลและ

แนวทางการศึกษาตอท่ีชัดเจน

และเขาศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๕ 

๗.  จัดซ้ืออุปกรณการเรียนการสอน 

แนะแนว 

๑. นักเรียนไดรับบริการ

ดานการศึกษาอาชีพและ

สวนตัวและสังคม  

๒. นักเรียนไดรับทราบ

นักเรียนไดรับบริการ 

ดานการศึกษา  ดานอาชีพ

และดานสวนตัวและสังคม

อยางท่ัวถึงและมีความเขาใจท่ี

มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๕ 

 

 



๘๕ 

 

ขอมูลท่ีถูกตองและปรับตัว

ไดอยางเหมาะสม 

 

ชัดเจน 

๘.  พัฒนาสงเสริมการอานดวย

รูปแบบศูนยกิจกรรมความรู(  K.A.)    

๑. สงเสริม พัฒนาให

นักเรียนใฝรู ใฝเรียน รัก

การอาน และคนควา 

๒. นักเรียนไดแสดงออก

ตามความสามารถ และ

ศักยภาพ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

นักเรียนกลาแสดงออก และ 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

๙.  พัฒนาการเรียนการสอนงาน

วิชาการ 

เพ่ือใหมีวัสดุสํานักงาน

เพียงพอตอความตองการ

ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

โรงเรียน ในการจัดกิจกรรม

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา

ผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

ฝายวิชาการมีวัสดุสํานักงาน

เพียงพอสําหรับจัดสรรใหทุก

กลุมสาระ ทุกฝายในการผลิต

สื่อการเรียนการสอน เอกสาร

ตางๆใหสอดคลองกับโครงการ

ทุกโครงการท่ีจัดทําไว 

มาตรฐานขอท่ี  ๔ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๐.  แกปญหาการอาน – เขียน

ภาษาไทย 

นักเรียนท่ีมีปญหาการอาน 

และเขียนภาษาไทยสามารถ

อาน เขียนภาษาไทยได

ถูกตอง 

รอยละของนักเรียนท่ีสะกดคํา 

อาน และเขียนไดถูกตองจาก

จํานวนผูมีปญหา 

มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๑๑.  พัฒนาประสิทธิภาพการจัด

กระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือ

สงเสริมการจัดกระบวนการ

เรียนรูในมิติใหม เพ่ือเติม

บุคลากรในกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร มีการ

มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๔, ๕, ๖ 

 

 



๘๖ 

 

ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูสากล เต็มใหผูเรียนเกิด

ประสบการณการเรียนรูท่ี

หลากหลายเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

พัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรูเพ่ือเสริมสราง

ประสบการณท่ีหลากหลายและ

มีคุณภาพแกผูเรียน   

๑๒.  จัดซ้ืออุปกรณและสารเคมี เพ่ือใหมีอุปกรณและ

สารเคมีในการจัดกิจกรรม

การเรียน การสอน 

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรมีอุปกรณและ

สารเคมีในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

มาตรฐานขอท่ี  ๔, ๕ 

๑๓.  สัปดาหวันวิทยาศาสตร ๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนท่ีมีความสามารถ

ทางวิทยาศาสตรไดใช

กระบวนการทางวิทยา 

ศาสตรในการแกปญหาใน

การออกแบบการทดลอง 

การจัดจัดกิจกรรมตางๆของ

สัปดาหวิทยาศาสตร 

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร 

 

 

กลุมสาระวิทยาศาสตร มีการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๔.  หุนยนตอัจฉริยะ พัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมชุมนุมหุนยนต

นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา

คมตอจํานวนคอมพิวเตอร ใน

มาตรฐานขอท่ี 

๕, ๖, ๗ 

 

 



๘๗ 

 

อัจฉริยะใหเปนไปตาม

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

ปการศึกษา  ๒๕๕๔  ได

เพ่ิมข้ึน 

๑๕.  แขงขันทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนท่ีมีความสามารถ

ทางวิทยาศาสตรไดใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ

แกปญหาในการออกแบบ

การทดลอง การจัดจัด

กิจกรรมตางๆของสัปดาห

วิทยาศาสตร 

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตร 

๑. มีงาน / โครงการพัฒนา

โรงเรียน 

๒. นักเรียนไดรับพัฒนาและ

แกปญหาอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๔, ๕, ๖ 

๑๖.  รักการอานกลุมสาระภาษาไทย ๑. เพ่ือใหครูกลุมสาระ

ภาษาไทยพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใหผูเรียนชวงชั้นท่ี 

๓  และชวงชั้นท่ี  ๔  มี

ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนวิชาภาษาไทย

สูงข้ึน 

๓. เพ่ือพัฒนาการอานการ

เขียนและการมีนิสัยรักการ

อานของนักเรียน 

๑. ปการศึกษา  ๒๕๕๔ 

ผูเรียนชวงชั้นท่ี  ๓  และชวง

ชั้นท่ี  ๔  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน 

๒. มีนิสัยรักการอานการเขียน 

๓. มีทักษะการอานการเขียน

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

โครงการ/กิจกรรม  เปาหมาย สนองมาตรฐาน

 

 



๘๘ 

 

วัตถุประสงค (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๗.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ๑. เพ่ือใหครูกลุมสาระ

ภาษาไทยพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือใหผูเรียนชวงชั้นท่ี ๓  

และชวงชั้นท่ี  ๔  มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยสูงข้ึน 

ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

๖  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทยสูงข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๑๘.  เสริมหลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเนน

ทักษะ ๕ ทักษะมีการฝก

ปฏิบัติ มีการวัดผล

ประเมินผลและรายงาน 

นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา

คมมีความรูความสามารถใน

การใชทักษะทางภาษาไทยดี

ข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๑๙.  พัฒนาแหลงเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย 

เพ่ือใหหองกลุมสาระเปน 

แหลงเรียนรูท่ีทันสมัย  มีสื่อ 

วัสดุ อุปกรณในการจัดการ

เรียนการสอน 

มีสื่อ วัสดุ อุปกรณในกลุม

สาระภาษาไทย ประมาณรอย

ละ ๗๕  เปนอยางนอย 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๒๐.  คายบูรณาการการจัดการ

เรียนรูภาษาไทย 

๑. เพ่ือใหผูเรียนชวงชั้นท่ี ๓  

และชวงชั้นท่ี  ๔  มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยผานเกณฑ

มาตรฐานสถานศึกษา 

๒. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูสามารถใชทักษะทาง

ภาษาไทยไดดีข้ึน 

ปการศึกษา  ๒๕๕๔  ผูเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ 

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยผานเกณฑ

มาตรฐานสถานศึกษาทุกคน 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๒๑.  ตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา   ๑. สงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนมีความสนใจใฝ

นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา

คมทุกคนไดเขาสอบตอบปญหา

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๘๙ 

 

ความรูในพระพุทธศาสนา

สามารถนําพระธรรมมาเปน

หลักในการดําเนินชีวิต 

 

ธรรมะทางกาวหนาท้ังรอบ

คัดเลือกในชวงเดือนสิงหาคม

และสอบรอบชิงชนะเลิศในชวง

เดือนพฤศจิกายน 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๒.  พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือมุง

ผลสัมฤทธิ์ของกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนวิชาสังคม

ศึกษาโดยจัดกระบวนการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญพัฒนาความรู

ความสามารถของนักเรียน 

ครูกลุมสาระสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมได

พัฒนาความรูความสามารถ

ของตนเองตลอดเวลา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชาสังคม

ศึกษาสูงข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๒๓.  สรางสํานึกพลเมือง ๑. กระตุนใหนักเรียนมี

ความสนใจใฝรูใฝเรียน 

๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน

ไดศึกษาและเขารวม

กิจกรรม 

๔. เพ่ือกระตุนและสงเสริม

ใหนักเรียนมีความสํานึกการ

เปนพลเมืองดีในระบอบ

ประชาธิปไตย 

นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา

คมมีจริยธรรมความเปน

ประชาธิปไตยและมีสวนรวม

ในการเปนพลเมืองดีของ

สังคม 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๒๔.  หองเรียนคุณภาพกลุมสาระ

สังคมศึกษา ฯ 

๑. กระตุนใหนักเรียนมี

ความสนใจใฝรูใฝเรียน 

๒. ครูไดใชหองเรียนอยาง

คุมคาและ พัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีสมํ่าเสมอ 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

จริยธรรมเพ่ือสงเสริมการเรียน

การสอนวิชาสังคมศึกษา

สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู

จากสื่อการเรียนทางสังคม

ศึกษา 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๙๐ 

 

๒๕.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนงานชาง 

มีสื่อ เครื่องมือ วัสดุ 

อุปกรณท่ีหลากหลาย ใน

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนสนองความ

ตองการของผูเรียน 

นักเรียนมีความรูและไดฝก

ทักษะงานชางตามความถนัด 

ความสนใจและมีผลงานท่ีใช

ประโยชนไดคุมคา 

มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๕ 

๒๖.  พัฒนาการเรียนการสอนงาน

คอมพิวเตอร 

งานคอมพิวเตอรมีวัสดุ 

อุปกรณ สื่อนวัตกรรมใน

การจัดการเรียนการสอน

เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

ครูสามารถจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาคอมฯ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพสงผลใหผูเรียน

ไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๕ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๗.  พัฒนาการเรียนการสอนกลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

๑. เพ่ือพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนกลุม

สาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ใหสอดคลองและ 

ตอบสนองการจัดการเรยีนรู

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

กลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและมี   ผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียนเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๒๘.  สงเสริมพัฒนากีฬาเพ่ือความ

เปนเลิศกลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพละศึกษา 

๑.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรู

หลักในการสงเสริมสุขภาพ

และรักการออกกําลังกาย 

๒. ใหนักเรียนรักการออก

กําลังกาย  เลนกีฬาอยางมี

สุนทรียภาพโดยมีกีฬาเปน

๑. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการ

สงเสริมสุขภาพและรักการ

ออกกําลังกาย 

๒. ผูเรียนมีบุคลิกภาพและ

สมรรถภาพทางกายดีข้ึน  

หางไกลยาเสพยติดและ

มาตรฐานขอท่ี  ๑, ๓ 

 

 



๙๑ 

 

สื่อ 

๓. สงเสริมพัฒนากีฬาอยาง

ตอเนื่องและพัฒนากีฬาท่ีมี

ความถนัดเหมาะสมเพ่ือ

นําไปสูความเปนเลิศ 

ปลอดภัยจากโรค 

๓. สงเสริมพัฒนากีฬาท่ีมี

ความถนัดเพ่ือการพัฒนาไปสู

ความเปนเลิศ 

๒๙.  พัฒนาการจัดการเรียนรูศิลปะ

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๑. นักเรียนไดรับการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพ

และมีสุนทรียภาพทาง

ศิลปะดนตรี 

๒. นักเรียนไดรับการจัด

การศึกษาศิลปะอยางเทา

เทียมกันและไดรับการ

สงเสริมความรูอยางเต็ม

ศักยภาพ 

๑. นักเรียนทุกคนท่ีเรียนศิลปะ

มีสื่อวัสดุทางการเรียนการสอน

พอเพียงตอความตองการของ

นักเรียนคิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนกระสังพิทยาคม

ไดรับการจัดการศึกษาอยางเทา

เทียมกันและไดรับการสงเสริม

ดานศิลปะ 

มาตรฐานขอท่ี 

๕, ๗ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓๐.  พัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง ๑. เพ่ิมทักษะกระบวนการ

คิดแกปญหาทาง

คณิตศาสตร 

๒. เพ่ิมทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรท่ีเชื่อมโยง

ความรูสูชีวิตประจําวัน 

๑. จํานวนนักเรียนท่ีเขารวม

โครงการอยางนอย ๕๐๐ คน 

๒. นักเรียนไดรับการพัฒนา

และเพ่ิมพูนทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร

ไดแก การแกปญหาการคิด

คํานวณ  การเชื่อมโยง 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๓๑.  แกไขปญหายาเสพติด ๑. รณรงคตอตานยาเสพ

ติด 

๒. เพ่ือตรวจหาสารเสพติด

ในปสสาวะกลุมเสี่ยง 

นักเรียนมีสุขภาพกายและ

จิตใจสมบูรณ  แข็งแรง

ปลอดภัยจากสารเสพติดให

โทษทุกชนิด 

มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๒, ๗ 

 

 



๙๒ 

 

๓๒.  รณรงคตอตานเอดส ๑. รณรงคตอตานเอดส

โลกในวันท่ี  ๑  ธันวาคม   

ของทุกป 

๒. ใหความรูอยาง

ปลอดภัยในเรื่องเพศศึกษา 

นักเรียนมีสุขภาพกายและ

จิตใจสมบูรณ   แข็งแรง

ปลอดภัยจากโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ 

มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๒, ๔ 

๓๓.  จิตสาธารณะ เพ่ือใหนักเรียนมีจิต

สาธารณะเปนผูท่ีมีความ

เสียสละ  อาสาชวยเหลือ

ผูอ่ืนตามกําลัง

ความสามารถ 

นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา

คมมีความสนใจ  เห็น

ความสําคัญและเขารวม

กิจกรรมจิตสาธารณะ 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๓๔.  งานระดับชั้น ๑. เพ่ือใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงข้ึน 

๒. เพ่ือใหผูเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ท้ัง  ๘  ประการ 

๓. ผูเรียนมีสมรรถนะท้ัง  

๕ ตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  

๒๕๕๑ 

๑. ผูเรียนแตละระดับชั้นมีผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   

๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคท้ัง  ๘  ประการผาน

ตามเกณฑ 

๓. ผูเรียนมีสมรรถนะท้ัง  ๕  

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน   พุทธศักราช  

๒๕๕๑ 

มาตรฐานขอท่ี  ๗ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓๕.  พัฒนาและสงเสริมศักยภาพ

นักเรียน 

นักเรียนไดแสดงออกถึง

ความสามารถพิเศษ ได

เรียนรูการทํางานเปนกลุม

และใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน

อยางมีความสุข 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

นักเรียน 

๒. มีกีฬาตานยาเสพติด 

๓. ประกวดดนตรี รองเพลง 

๔. จัดบอรดขาวสาร 

๕. บริจาคโลหิต 

มาตรฐานขอท่ี 

๒, ๓, ๔ 

 

 



๙๓ 

 

๖. กิจกรรมเพ่ือน ชวยเพ่ือน 

๗. โรงเรียนสวยดวย  มือเรา 

๘. ตูแสดงความคิดเห็น 

๙. โครงการสุขานาใช 

๓๖.  คายพุทธบุตร ๑. พัฒนาจิตในใหนักเรียน

เปนผูมีใจใฝคุณธรรม 

๒. นักเรียนเกิดจิตสํานึกท่ี

ดี  นําไปสูการปฏิบัติท่ีดี 

๓. สามารถนําหลักธรรม

ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

ได 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมได

จัดการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม ใหกับนักเรียน

ระดับชั้น ม. ๑ ม. ๔  ท่ีวัดปา

อุดมธรรม  ต.กระสัง  อ.

กระสัง จ.บุรีรัมย   ๒  รุน

ระหวาง ๑ - ๔ พ.ค. ๒๕๕๔  

หลักสูตร ๒ วัน (ภาค

กลางวัน) 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๓๗.  เศรษฐกิจพอเพียงสูคุณภาพ

ผูเรียน 

๑. กระตุนใหครูมีการ

จัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการท่ี

นําเอาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช

การจัดการเรียนการสอน 

๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน

ไดศึกษาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและ

นํามาใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน 

ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมี

ความรูและสามารถนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูของตนเอง 

มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๔, ๕ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓๘.  แขงขันทักษะความสามารถและ ๑. กระตุนใหนักเรียนมี ครูกลุมสาระสังคมศึกษามีการ มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๕ 

 

 



๙๔ 

 

แสดงผลงานทางวิชาการสาระสังคม

ศึกษา ฯ 

ความสนใจใฝรูใฝเรียน 

๒. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน

ไดศึกษาแสวงหาคําตอบ

และแกไขปญหาดวย

ตนเอง 

พัฒนาศักยภาพของตนเอง

นักเรียนมีความภาคภูมิใจมี

เจตคติท่ีดีตอวิชาสังคมศึกษา 

๓๙.  สงเสริมสุขภาพพลานามัยของ

นักเรียน 

๑. เพ่ือสงเสริมสุขภาพ

พลานามัยของนักเรียน 

๒. เพ่ือติดตามการ

เจริญเติบโตของนักเรียน

และแกไขปญหาภาวะ

โภชนาการ 

๓. เพ่ือใหนักเรียนมี

สุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง 

นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ี

ดีเรียนหนังสือไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานขอท่ี  ๑ 

๔๐.  ยืดอก...พกหอขาว ๑. สงเสริมการประหยัด 

อดออม 

๒. มีสัมพันธภาพท่ีดี

ระหวางเพ่ือน 

๓. มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ

รูจักแบงปน 

๑. นักเรียนมีความตระหนัก 

เห็นความจําเปน สําคัญท่ีจะ

ชวยลดคาใชจายผูปกครอง 

๒. ครูชวยเสริมแรง กระตุนให

เห็นถึงประโยชนท่ีไดรับ 

๓. ติดตาม ตรวจสอบอยาง

สมํ่าเสมอ 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๔๑.  ยุวประชาธิปไตย ๑. สงเสริมใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูระบอบ

ประชาธิปไตยดวย

กิจกรรมการปฏิบัติ 

๒. นักเรียนรูและเขาใจ 

การเปนผูนํา ผูตามท่ีดี 

๓. รูจักใชสิทธิของตนและ

เคารพสิทธิของผูอ่ืน 

 

รอยละของนักเรียนท่ีเขารวม 

กิจกรรมตาง ๆ 

มาตรฐานขอท่ี  ๔ 

 

 



๙๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๔๒.  วัยใสใฝเรียนรู ๑. สงเสริม พัฒนาให

นักเรียนใฝรู ใฝเรียน รัก

การอาน และคนควา 

๒. นักเรียนไดแสดงออก

ตามความสามารถ และ

ศักยภาพมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

๓. หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด 

รอยละของนักเรียนท่ีเขารวม 

กิจกรรมตาง ๆ 

มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

๔๓.  สํานึกทุนทดแทนคุณ ๑. สรางเสริมจิตสํานึก 

รูจักสํานึกบุญคุณผูมี

พระคุณ 

๒. มีจิตสํานึกทําเพ่ือสังคม

และสวนรวม 

๓. รูจักการเปนผูใหและ

ผูรับในโอกาสท่ีเหมาะสม 

รอยละของนักเรียนท่ีเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๙๖ 

 

กลยุทธท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูมืออาชีพ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑.  การอบรมประชุมสัมมนาและ

ศึกษาดูงานของบุคลากรโรงเรียน

กระสังพิทยาคม   

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทุก

ระดับใหมีความรู

ความสามารถในงานท่ี

รับผิดชอบสูมืออาชีพ 

๑. บคุลากรเขารับการอบรม

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี

หนวยจัดหรือโรงเรียนกําหนด

ภาคเรียนละอยางนอย ๑ ครั้ง 

๒. บุคลากรไปศึกษาดูงาน

ตามท่ีงาน/กลุม/สาระ/ฝาย

หรือโรงเรียนกําหนดอยาง

นอยปละ ๑ ครั้ง 

มาตรฐานขอท่ี  ๗ 

๒.  จางครูและบุคลากร เพ่ือใหมีครู และบุคลากร

ในการจัดกิจกรรมการ

เรียน การสอน 

โรงเรียนมีครแูละบุคลากร

เพียงพอ 

มาตรฐานขอท่ี  ๗ 

๓.  อบรมใหความรูระเบียบการ

วัดผลประเมินผล 

ครูผูสอนมีความรูความ

เขาใจ ระเบียบการวัดผล

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และ

แนวปฏิบัติของงานวัดผล

โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

โดยจัดการอบรมใหความรู 

ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ 

ระเบียบการวัดผลตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

๒๕๕๑  และแนวปฏิบัติของ

งานวัดผลโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๐ 

๔.  จัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากร

ในโรงเรียน 

๑. เพ่ือใหบุคลากรใน

โรงเรียนมีสุขภาพท่ี

สมบูรณแข็งแรง 

๒. เพ่ือใหบุคลากรใน

บุคลากรในโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมมีสุขภาพท่ีสมบูรณ

แข็งแรง 

มาตรฐานขอท่ี  ๘, ๙ 

 

 



๙๗ 

 

โรงเรียนไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการเอาใจ

ใสดูแลสุขภาพตัวเองมาก

ยิ่งข้ึน 

กลยุทธท่ี  ๓  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงใหผูเรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงคและเกิด

สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ   มีการพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษา 

๑. ครูมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ      

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ี

ของครูและบุคลากรใน

โรงเรียน ไดรวดเร็วและ มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

๒.  พัฒนาระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหโรงเรียนสามารถ

ดําเนินการตามข้ันตอนใน

การพัฒนาคุณภาพงาน

แผนงานโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีระบบควบคุม

ภายในท่ีมีคุณภาพตรวจสอบได 

๒. โรงเรียนไดรบัการพัฒนา

และแกปญหาอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

๓.  พัฒนางานระบบสารสนเทศ เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบ

สารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 

และสมบูรณมาใชในการ

บริหารจัดการ 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม มี

ระบบสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน

มาใชเปนขอมูลในการบริหาร

จัดการ 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๔.  พัฒนาระบบแผนงานโรงเรียน เพ่ือใหโรงเรียนสามารถ

ดําเนินการตามข้ันตอนใน

การพัฒนาคุณภาพงาน

แผนงานโรงเรียน 

โรงเรียน มีการพัฒนา

แผนปฏิบัติการประจาํป

งบประมาณ และโครงการให

เกิดการพัฒนาการเรียนการ

มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

 

 



๙๘ 

 

สอนและแกไขปญหาไดจริง 

๕.  พัฒนางานสํานักงาน มีวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือใชใน

การบริการ - บริหาร

จัดการองคกรใหบรรลุ

เปาหมาย 

๑. หองสํานักงานผูอํานวยการ

นาดู นาอยู 

๒. มีระบบรหิารจัดการ และ

การบริการท่ีดี 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

๖.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 

๑. ครูในกลุมสาระผานการ

อบรมการจําทําหลักสูตร

สถานศึกษา 

๒. มีเอกสารประชาสัมพันธ 

มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๗, ๘, ๙ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๗.  ปจฉิมนิเทศนักเรียน ๑. เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับ

กฎระเบยีบขอโรงเรียน 

๒. เพ่ือใหนักเรียนไดคุนเคย

กับสถานศึกษาแหงใหม 

ฝายพัฒนาผูเรียนรวมกับฝาย

วิชาการจัดกิจกรรมได

สอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการ 

มาตรฐานขอท่ี  ๔, ๕ 

๘.  ปฐมนิเทศนักเรียน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 

แกนักเรียนท่ีจะจบ

การศึกษา 

งานแนะแนวรวมกับฝาย

วิชาการ  ฝายพัฒนาผูเรียน 

จัดกิจกรรมไดสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการ 

มาตรฐานขอท่ี  ๔, ๕ 

๙.  แกไขปญหานักเรียนท่ีมีผลการ

เรียน ๐,  ร , มส  และ  มผ   

เพ่ือมุงแกไขผลการเรียน

ของนักเรียนท่ีเปน ๐ ร มส 

มผ. ทุกระดับชั้นใหผาน

เกณฑข้ันต่ํา โดยใหผูเรียนมี

ความรูและทักษะตาม

หลักสูตร 

๑. จํานวนนักเรียนท่ีมีปญหา 

๐ ร  มส  มผ.  ลดลง 

๒. จํานวนนักเรียนจบ

หลักสูตรเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๑๐.  จัดทําเอกสารการเพ่ือวัดและ

ประเมินผลการเรียนสําหรับครูผูสอน 

๑. มีเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

การจัดทําผลการเรียนของ

ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูล

การวัดและประเมินผลแตละ

มาตรฐานขอท่ี  ๑๔ 

 

 



๙๙ 

 

นักเรียน 

๒. มีเอกสารท่ีเก่ียวของกับ

การรายงานผลการเรยีน

ของนักเรียน 

รายวิชา เพ่ือนําขอมูลมา

รายงานใหผูเก่ียวของรับทราบ 

และเพ่ือนําขอมูลมาพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ใหสูงข้ึน 

๑๑.  จัดซ้ือแบบพิมพเก่ียวกับงาน

ทะเบียน   

เพ่ือใหมี ปพ.๑ ปพ.๒ ปพ.

๓ และทะเบียนนักเรียน  

มาจัดทําระดับผลการเรียน

และเก็บเอกสาร  

มีแบบพิมพ  ปพ.๑ ปพ.๒ 

ปพ.๓ และทะเบียนนักเรียน

จํานวนพอเพียงตอการใชงาน 

มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๑๒.  จัดตารางเรียนตารางสอน

สถานศึกษา 

เพ่ือใหการจัดตารางเรียน

ตารางสอน ฝายวิชาการ

โรงเรียนกระสังพิทยาคม

สามารถดําเนินการตาม

ข้ันตอนในการเรียนการ

สอนสถานศึกษา 

นักเรียนและครูโรงเรียน

กระสังพิทยาคม  มีการเรียน

การสอนเปนไปตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๗, ๘, ๙ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๓.  สงเสริมประสิทธิภาพการ

บริการสารสนเทศงานวิชาการ 

เพ่ือใหการบริการ

สารสนเทศงานวิชาการ

โรงเรียนสามารถ

ดําเนินการตามข้ันตอนใน

การพัฒนาคุณภาพงาน

บริการสารสนเทศงาน

วิชาการ 

นักเรียนและครูโรงเรียน

กระสังพิทยาคม  ไดรับ

สารสนเทศงานวิชาการท่ี

สนองตองการได 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๑๔.  พัฒนาปรับปรุงหองพักครู กลุม

สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม     

เพ่ือปรับปรุงหองกลุม

สาระสังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรมใหมี 

บรรยากาศท่ีดีในการ

ทํางาน สะอาดเรียบรอย  

กลุมสาระสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม มีหอง

กลุมสาระฯ  ท่ีมีบรรยากาศท่ี

ดีในการทํางาน 

สะอาดเรียบรอย  นาอยู 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

 

 



๑๐๐ 

 

นาอยู 

๑๕.  จัดซ้ืออุปกรณจัดทําและ

รายงานผลการเรียนเฉลี่ยของ

นักเรียน (GPA)  

มีวัสดุอุปกรณในการ

ดําเนินงาน GPA อยาง

เพียงพอและมีคุณภาพ    

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

วัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน 

GPA อยางเพียงพอ 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๑๖.  ซอมแซมปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

ซอมแซมปรับปรุง ตกแตง

อาคารสถานท่ีสนอง

กิจกรรมในการจัดการ

เรียนการสอน 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมและ

ผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน

ไดรวมระดมทุนและทรัพยากร

ในการดูแลซอมแซมอาคาร

สถานท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๑๗.  พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ พัฒนาระบบ

โสตทัศนูปกรณกลุมสาระ

วิทยาศาสตร  เพ่ือใหการ

จัดการเรียนการสอน

เปนไปอยางมีระบบ 

 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรมีระบบ

โสตทัศนูปกรณท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานขอท่ี  ๗ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๘.  ปรับปรุงหองปฏิบัติการศิลปะ ๑. สรางและปรับปรงุ

หองปฏิบัติการแหลงเรียนรู

ศิลปะจํานวน ๔ หอง 

๒. จัดซ้ือจัดหาสื่อวัสดุ

อุปกรณท่ีทันสมัยไวบริการ

นักเรียนอยางท่ัวถึง 

๓. นักเรียนไดรับบริการ

และมีความสะดวกสบาย

๑. มีหองปฏิบัติการทางศิลปะ

จํานวน ๔ หอง 

๒. มีแหลงเรียนรูและหอง

สืบคนขอมูลขาวสาร 

๓. นักเรียนทุกคนไดรับการ

พัฒนาในทุกๆ ดาน เรียนรู

อยางมีความสุขและอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

 

 



๑๐๑ 

 

และเรียนรูอยางมีความสุข  

๑๙.  จัดซ้ือเวชภัณฑ วัสดุ ครภุัณฑ

พยาบาล 

๑. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ 

ตางๆใชในเรือนพยาบาลได

ตามสมควรและเพียงพอ

สําหรับผูใชบริการ 

๒. เพ่ือสะดวกในการใช

บริการดานสุขภาพอนามัย 

๓. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ 

ตางๆใชในเรือนพยาบาลได

ตามสมควรและเพียงพอ

สําหรับผูใชบริการ 

๔. เพ่ือสะดวกในการใช

บริการดานสุขภาพอนามัย 

เรือนพยาบาลมีวัสดุ ครุภัณฑ 

พยาบาลเพียงพอสําหรับ

ผูใชบริการ 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๒๐.  ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ําหนัก 

วัดสวนสูง ตรวจสายตา 

๑. เพ่ือใหนักเรียนมี

สุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง 

๒. เพ่ือใหนักเรียนได

ตระหนักถึงความสําคัญใน

การเอาใจใสดูแลสุขภาพ

ตัวเองมากยิ่งข้ึน 

๓. เพ่ือใหนักเรียนไดทราบ

การเจริญเติบโตทางดาน

รางกายของตน 

นักเรียนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ

แข็งแรงและทราบการ

เจริญเติบโตทางดานรางกาย

ของตนเอง 

มาตรฐานขอท่ี  ๑ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๑.  ฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง ๑. เพ่ือถวายเปนพระราช

กุศลเนื่องในวันคลายวัน

สวรรคตสมเดจ็พระศรีนค

รินทราบรมราชชนนี 

นักเรียนชั้นม.๑ มีความรู

สามารถแปรงฟนไดถูกวิธีและ

สะอาด เหงือกแข็งแรง 

ปราศจากโรคในชองปาก 

มาตรฐานขอท่ี  ๑ 

 

 



๑๐๒ 

 

๒. เพ่ือกระตุนใหนักเรียนม.

๑ มีทันตสุขนิสัยท่ีดีโดยการ

เรียนรูวิธีแปรงฟนท่ีถูกวิธี

และสะอาดตามเกณฑสากล 

๓. รณรงคใหมีการสอนวิธี

แปรงฟนท่ีถูกตองและ

สะอาดอยางงายๆโดยใช

เม็ดสียอมฟนเปน

องคประกอบในการ

ตรวจสอบ 

๒๒.  ลดโลกรอนดวยสองมือ   ๑. บอกผลกระทบท่ีเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

พลังงานและสิ่งแวดลอมได

เหมาะสมวัย 

๒. อธิบายแนวทางปองกัน

ตนเองและสังคมตอผลท่ี

เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไดเหมาะ

สมวัย 

๓. ชักชวน หรือเปนผูนําใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรม 

ชาติพลังงานและ

สิ่งแวดลอม  อยางประหยัด

และคุมคา 

รอยละ ๘๐ ครู บุคลากรและ

นักเรียนอธิบายแนวทางท่ีเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดและสามารถ

เสนอแนะ ชักชวนหรือเปน

ผูนําใช / รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิ่งแวดลอมไดอยาง

ประหยัด / คุมคา 

มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

 

 



๑๐๓ 

 

๒๓.  อบรมผูนําเยาวชนสาธารณสุขใน

โรงเรียน 

๑. เพ่ือสรางกลุม ยสร. ใหมี

ความรูความเขาใจในเรื่อง

สุขภาพพลานามัย 

๒. เพ่ือเปนท่ีปรึกษาเบื้อง 

ตนและเผยแพรความรูให

เพ่ือนในโรงเรียนครอบครัว 

ชุมชน 

นักเรียนในโรงเรียน 

ครอบครัว ชุมชน  รอยละ  

๘๐  มีความรูดานสุขภาพ

พลานามัย 

มาตรฐานขอท่ี  ๑ 

๒๔.  ประชุมผูปกครองนักเรียน

ระดับชั้น ม. ๒ 

๑. แจงขอมูลนักเรียนเรื่อง

การเรียน ความประพฤติให

ผูปกครองไดทราบ 

๒. ปรึกษาหารือหาแนว

ทางแกไขกรณท่ีนักเรียนมี

ปญหา 

๓. ขอความรวมมือ

ผูปกครองในการสงเสริม

การอานของนักเรียน 

๔. เพ่ือมอบเกียรติบัตร

แสดงความชื่นชมผูปกครอง 

๕. นักเรียนท่ีประพฤติดีเปน

แบบอยาได 

เกิดความรวมมือและ

สัมพันธภาพท่ีดีระหวาง

ผูปกครอง ครูและโรงเรียนใน

การดูแล แกไขปญหาและ

สงเสริมการอานของนักเรียน 

มาตรฐานขอท่ี  ๙ 

๒๕.  ประชุมผูปกครอง ๑. เพ่ือทําความรูจักและ

สรางความคุนเคยระหวาง

ครูท่ีปรึกษาและผูปกครอง 

๒. เพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ 

๓. เพ่ือหาแนวทาง

แกปญหารวมกันระหวางครู

ท่ีปรึกษาและผูปกครอง 

๔. เพ่ือสรางและพัฒนา

เครือขายผูปกครอง 

ผูปกครองและครูรวมมือกัน

แกปญหานักเรียนรอยละ ๙๐ 

% 

มาตรฐานขอท่ี  ๙ 

 

 



๑๐๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๖.  พัฒนางานธุรการฝายพัฒนา

ผูเรียน 

จัดเก็บขอมูลของฝายพัฒนา

ผูเรียนอยางเปนระบบ 

สะดวกในการสืบคน

ขอผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 

พัฒนาผูเรียนมีการบริหาร งาน

อยางมีคุณภาพบรรลุตาม

วัตถุประสงคเนื่องจากมีระบบ

การจัดเก็บขอมูลท่ีสามารถ

สืบคน นํามาใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๒๗.  พัฒนาระบบดูแลและชวยเหลือ

นักเรียน 

เพ่ือใหนักเรียนไดรับการ

ดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง 

 

นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา

คม  รอยละ ๑๐๐  ไดรับการ

ดูแลชวยเหลือ  ดังนี้ 

๑. ครูท่ีปรึกษารูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล 

๒. ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบาน

นักเรียนไดรับทราบสภาพท่ี

แทจริง 

๓. นักเรียนไดรับการชวยเหลือ, 

สงเสริม, ปองกัน และแกไข 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๒๘.  จัดซ้ือเชื้อเพลิงยานพาหนะ 

และเครื่องตัดหญา 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

และใหบริการครู  นักเรียน 

ฝายบริการ บรกิารยานพาหนะ

แก ครู นักเรียน เพ่ือเสริมดาน

การเรียน การสอนใหบรรลุผล

สัมฤทธิ์แกผูเรียนเปนสําคัญ  

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๒๙.  พัฒนางานฝายบริการ(จัดซ้ือ

วัสดุสํานักงาน)   

เพ่ือใหสํานักงานฝายบริการ

มีวัสดุสํานักงานท่ีเหมาะสม 

เอ้ือตอการดําเนินงาน 

สํานักงานฝายบริการ มีวัสดุ

อุปกรณท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน  

และทดแทนวัสดุ อุปกรณเดิมท่ี

ชํารุด 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๓๐.  พัฒนาระบบขอมูลและ

สารสนเทศฝายพัฒนาผูเรียน 

จัดเก็บขอมูลของฝายฯ

อยางเปนระบบ สะสวกใน

ฝายพัฒนาผูเรียนมีการ

บริหารงานอยางมีคุณภาพ 

มาตรฐานขอท่ี 

 

 



๑๐๕ 

 

การสืบคน ลดขอผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน 

บรรลุตามวัตถุประสงค

เนื่องจากมีระบบการจัดเก็บ

ขอมูลท่ีสามารถสืบคน นําไปใช

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๑,  ๑๔ 

กลยุทธท่ี  ๔  สงเสริมการบูรณาการหลักสูตร  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ

เรียนรูใหสอดคลองตามความตองการของผูเรียนและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑.  สงเสริมการเรียนรูสูโลกกวาง ๑. มีสื่อ สิ่งพิมพ หนังสือ

สําหรับคนควาเพ่ิมข้ึน 

๒. สงเสริมใหนักเรียนและ

ครูมีความรอบรูอยาง

กวางขวาง 

๓. สงเสริมการใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรู 

ในการคนหาขอมูลตางๆ 

๑. มีสื่อ สิ่งพิมพวารสาร 

นิตยาสาร หนังสือคนควาท่ี

หลากหลายไวบริการนักเรียน 

คร ูรอยละ ๘๐ % 

๒. นักเรียน- ครูมีเจตคติท่ีดี

และรักการอาน รอยละ ๗๐ 

% 

๓. มีสถิติการยืมการเขาใช

บริการหองสมุดมากข้ึน รอย

ละ ๗๐ % 

มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

๒.  เปดโลกกวางสูการเรียนรูท่ียั่งยืน ๑. สงเสริม พัฒนาให

นักเรียนใฝรู ใฝเรียน รูจัก

แสวงหาความรูและนําองค

ความรูท่ีมีมาปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน 

๒. นักเรียนไดแสดงออก

ตามความสามารถ และ

ศักยภาพ 

๓. มีความคิดริเริ่ม

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

รอยละ ๗๐ นําองคความรูท่ี

ไดรับมาปรับประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

 

 



๑๐๖ 

 

สรางสรรค 

๔. ไดศึกษาแหลงเรียนรู

นอกโรงเรียน 

๓.  ซอมบํารุงคอมพิวเตอรและ

อุปกรณเครือขาย 

บุคลากร นักเรียนโรงเรียน

กระสังพิทยาคมมี

คอมพิวเตอรและระบบ

เครือขายอยูในสภาพ

พรอมใชงานและใหบริการ

ตลอดเวลา 

บุคลากรและนักเรียนไมนอย

กวารอยละ ๕๐ มีความพึง

พอใจในการใชบริการ 

มาตรฐานขอท่ี 

๖, ๑๓ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๔.  พัฒนาเว็บไซตและขอมูล

สารสนเทศโรงเรียน 

๑. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการ

บริหารและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

๒. เพ่ือสรางบรรยากาศใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

องคกร 

๓. เพ่ือพัฒนาเว็บไซตของ

โรงเรียนใหเปนชองทางใน

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ

และจัดการความรู    

๑. โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

เว็บไซต/เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือตอการ

บริหารและจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

๒. โรงเรียนกระสงัพิทยาคม

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๓ 

๕.  จัดทําวารสารโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม   

มีวัสด ุ- อุปกรณท่ีมี

คุณภาพ 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  มี

วารสารโรงเรียนกระสังพิทยา

คม 

มาตรฐานขอท่ี  ๘, ๙ 

๖.  ซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑหองสมุด มีสื่อวัสดุ  อุปกรณใน

สภาพพรอมใชงาน 

สื่อวัสดุ อุปกรณอยูในสภาพ

พรอมใชงาน รอยละ ๘๐ % 

มาตรฐานขอท่ี  ๑๓ 

๗.  งานสัปดาหหองสมุด ๑. นักเรียนไดเขารวม ๑. นักเรียนเขารวมกิจกรรม มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

 

 



๑๐๗ 

 

กิจกรรมและกลา

แสดงออกอยางสรางสรรค 

๒. สงเสริมการใชแหลง

เรียนรู 

๓. นักเรียน ครูมีเจตคติท่ีดี

ตอการอานและสงเสริมให

มีนิสัยรักการอาน เขาใช

บริการหองสมุดเพ่ิมข้ึน 

๔. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน

มีทักษะ / คิด / วาง

แผนการทํางานอยางมี

ระบบ 

 

รอยละ ๘๐ % 

๒. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการ

อานและคนควาเขาใชบริการ

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๗๐ % 

๓. นักเรียนไดฝกทักษะการ

คิด / การวางแผนท่ีเขารวม

กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๘.  สงเสริมหองสมุดมีชีวิต ๑. สงเสริม  พัฒนาให

นักเรียนใฝรูใฝเรียน รัก

การอานและคนควา 

๒. นักเรียนไดแสดงออก

ตามความสามารถและ

ศักยภาพ 

๓. มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

จํานวนนักเรียนท่ีสมัครเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ 

มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๙.  สงเสริมการอาน ๑. กระตุน สงเสริมให

นักเรียน และครูรักการ

อาน 

๒. นักเรียน และครูเห็น

ประโยชน คุณคา และ

สงเสริมการอานของ 

นักเรียน และครูใหมีความ

หลากหลาย 

มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

 

 



๑๐๘ 

 

ความสําคัญของการอาน 

๑๐.  พัฒนาหองสมุดกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

๑. เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 

๒. เพ่ือพัฒนาหองสมุด

กลุมสาระฯ 

๓. เพ่ือใหบริการครูและ

นักเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  มีหนังสือ

เพียงพอตอการใหบริการท้ัง

นักเรียนและครู 

มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๑๑.  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สรางสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน  เพ่ือเปนแหลง

เรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนใน

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรของโรงเรียน

กระสังพิทยาคม มีคุณภาพ

ตามความตองการของผูเรียน

และทองถ่ิน 

มาตรฐานขอท่ี  ๔, ๕ 

๑๒.  พัฒนาสื่อและนวัตกรรม

วิทยาศาสตร 

พัฒนาปรับปรุงหองเรียน

ใหมีบรรยากาศนาเรียน  

สามารถเปนแหลงเรียนรู

เปนอยาง 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมีการ

พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  

นําไปใชในกระบวนการเรียน

การสอน 

มาตรฐานขอท่ี  ๔ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๓.  จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน

วิทยาศาสตร 

เพ่ือใหมีวัสดุสํานักงานใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

บุคลากรกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมมีวัสดุสํานักงาน

เพียงพอในการผลิตเอกสาร

และสื่อการเรียนการสอน

เพ่ิมข้ึนรอยละ ๘๐  

มาตรฐานขอท่ี  ๑, ๓ 

๑๔.  พัฒนาหองสมุดกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

หองสมุดกลุมสาระ

วิทยาศาสตรมีวัสดุอุปกรณ

เพียงพอ  มีหนังสือและคูมือ

หองสมุดกลุมสาระ

วิทยาศาสตรมี  วัสดุอุปกรณ

เพียงพอ  มีหนังสือและคูมือครู 

มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

 

 



๑๐๙ 

 

มือครู ใหครูและนักเรียน

ศึกษาคนควาอยางเพียงพอ 

ใหครูและนักเรียนศึกษาคนควา

อยางเพียงพอ 

๑๕.  พัฒนาหองสมุดกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

แหลงเรียนรูท่ีทันสมัย  มีสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

หนังสือคูมือการสอบของ

ของนักเรียนในการจัดการ

เรียนการสอนใหมีคุณภาพ

ยิ่งข้ึน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

เปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยมีสื่อ

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ  

สําหรับคนควาศึกษา

ประกอบการจัดการเรียนการ

สอน 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๑๖.  พัฒนาสือ่เทคโนโลยี

หองปฏิบัติการภาษาไทย 

เพ่ือใหหองปฏิบัติการทาง

ภาษาไทย มีสื่อเทคโนโลยี 

ท่ีทันสมัย ครูจัดการเรียน

การสอนโดยใชสื่อและ

อุปกรณอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

มีหองปฏิบัติการทางภาษาไทย

มีสื่อเทคโนโลยีทันสมัย  ครู

จัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ

และอุปกรณอยางมี

ประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๑๗.  Smartboard  เพ่ือใหนักเรียนโดยท่ัวไปมี

ความสนใจและฝกนิสยัรัก

การอานและการแสวงหา

ความรูเพ่ิมพูนปญญาใหแก

ตนเอง  

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศมีการพัฒนา

โครงการใหเกิดการพัฒนา

ผูเรียนเพ่ือใหมีนิสัยรักการ

เรียนรู 

มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๘.  จัดหาวัสดสุํานักงานกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ 

เพ่ือใหมีวัสดุสํานักงาน

เพียงพอตอความตองการ

ของบุคคลากรในโรงเรียน

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมและพัฒนาผูเรียน

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศมี

งบประมาณมีวัสดุสํานักงาน

เพียงพอสําหรับจัดสรรให

บุคลากรในกลุมสาระฯ ในการ

มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

 

 



๑๑๐ 

 

ใหเต็มศักยภาพ ผลิตสื่อการเรียนการสอน 

เอกสารตางๆ ใหสอดคลองกับ

โครงการทุกโครงการท่ีจัดทํา

ไว 

๑๙.  พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนท่ีเขารวม

โครงการมีการพัฒนาทักษะ

ในการเขารวมแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

๒. ครูในกลุมสาระทุกคนมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรม

เพ่ิมความรูใหนักเรียน 

๑. นักเรียนท่ีรวมโครงการมี

ความรูและทักษะในการเขา

รวมการแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

๒. นักเรียนมีความสามารถทาง

ภาษามากข้ึน 

๓. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

๔. นักเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมและเกิดประสบการณ

ตรง 

มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๒๐.  สงเสริมการแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ

มีการพัฒนาทักษะในการ

เขารวมแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมี

ทักษะทางภาษาเพ่ิมข้ึน และมี

เจตคติท่ีดีตอการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๒๑.  พัฒนาการเรียนการสอน

งานคหกรรม 

งานคหกรรมมีวัสดุ 

อุปกรณสื่อ นวัตกรรม

เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

งานคหกรรมมีวัสดุอุปกรณสื่อ

นวัตกรรมท่ีทันสมัยและ

คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

๒๒.  พัฒนาการเรียนการสอนงาน

เกษตร 

งานเกษตรมีวัสดุ อุปกรณ

สื่อ นวัตกรรมเพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ   

งานเกษตรมีวัสดุอุปกรณสื่อ

นวัตกรรมท่ีทันสมัยและ

คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๓.  จัดปายนิเทศ เพ่ือใหนักเรียนและ โรงเรียนกระสังพิทยาคมจะ มาตรฐานขอท่ี  ๗ 

 

 



๑๑๑ 

 

บคุลากรของโรงเรียนไดรับ

ทราบขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับโรคตาง ๆ และ

ขาวสารดานอ่ืน ๆ  

จัดทําโครงการจัดปายนิเทศ

โดยใหผูมีสวนรวมใน

สถานศึกษาใหการสนับสนุน 

๒๔.  พัฒนาสื่อการเรียนนาฏศิลป ๑. นักเรียนมีสุนทรียภาพ

ทางนาฏศิลป 

๒. นักเรียนมีความรูและ

ไดรับพัฒนาดานนาฏศิลป 

๓. นักเรียนมีไดรับ

พัฒนาการเรียนรูอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ 

๑. นาฏศิลปมีสื่อวัสดุทางการ

เรียนการสอนพอเพียงตอ

ความตองการของนักเรียน 

๒. นักเรียนกระสังพิทยาคม

ไดรับการพัฒนาดานนาฏศิลป

การแสดง 

มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๓, ๖ 

๒๕.  พัฒนาสื่อการเรียนรู และ

สงเสริมศักยภาพความสามารถ

นักเรียนเพ่ือมุงสูความเปนเลิศดาน

ดนตรีสูสากล 

๑. สงเสริมกระบวนการ

เรียนรูโดยใชสื่อ ท่ีมี

คุณภาพเพ่ือใชในการเรียน

การสอนโดยนักเรียนไดใช

และเรียนรูดวยตนเอง 

๒. นักเรียนไดมีโอกาส

แสดงความสามารถ และ

แขงขันทักษะดานดนตรีได

ในระดับชาติ 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมีสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนท่ีมี

ความหลากหลายและมี

คุณภาพ โดยนักเรียนไดมีสวน

รวมในการใชสื่อเพ่ือพัฒนา

องคความรู ทักษะ

กระบวนการความคิด

สรางสรรค  และพัฒนา

ศักยภาพความสามารถดาน

ดนตรีเพ่ือประกวดแขงขันได

ในระดับชาติ 

มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๕, ๖ 

๒๖.  สรางกองอํานวยการและ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีสนามกีฬา 

เพ่ือสรางศาลากองอํานวย

และปรับปรงุสภาพสนาม

กีฬาบาสเกตบอล สนาม

วอลเลยบอลใหมีสภาพนาดู 

นาอยู นาเรียน ตอบสนอง

การจัดการเรียนรูตาม

แผนการศึกษาแหงชาติ 

สนามกีฬามีสภาพพรอมใชงาน  

สรางเสริมบรรยากาศนาเรียน 

นักเรียนมีเจตคติท่ีการเลนกีฬา 

 

มาตรฐานขอท่ี 

๒, ๓, ๖ 

 

 



๑๑๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๗.  คายอนุรักษสืบสานคนตรีและ

นาฎศิลปไทย 

เพ่ือใหนักเรียนไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน และได 

พัฒนาทักษะกระบวนการ

ความสามารถ การทํางาน

รวมกันเปนทีมเพ่ือกาวไปสู

ความเปนเลิศ และแขงขัน

ในระดับตางๆ 

นักเรียนชุมนุมดนตรีและ

นาฏศิลปไทย  ของโรงเรียน

กระสังพิทยาคม  มีความ 

สามารถ พรอมท่ีจะแขงขันและ

บริการงานชุมชนอยางมี

คุณภาพ 

มาตรฐานขอท่ี  ๑ 

๒๘.  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พัฒนาการเรียนการสอน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

   

การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม มี

คุณภาพตามความตองการของ

ผูเรียนและทองถ่ิน 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๒๙.  งานพัฒนาปรับปรุงงานดนตรี

และดุริยางคเพ่ือการบริการและ

สงเสริมกิจกรรมดานดนตรี 

๑. มีเครื่องดนตรี ท่ีมี

คุณภาพเพ่ือใชในกิจกรรม

ดานดนตรีโดยนักเรียนไดใช

และเรียนรูดวยตนเอง 

๒. ใหบริการงานโรงเรียน

และงานชุมชนดานดนตรี

อยางเปนระบบ และมี

คุณภาพ 

๓. นักเรียนไดมีโอกาสแสดง

ความสามารถ และแขงขัน

ทักษะดานดนตรี ประเภท

วงดนตรีสากลไดใน

ระดับชาติ 

นักเรียนวงดนตรีสากล ของ

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

เครื่องดนตรีท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใช

เปนสื่อในการ เรียนการสอน 

การฝกซอม การบริการชุมชน 

และ ประกวด ทักษะ

ความสามารถ ดานดนตรีใน

ระดับชาติ 

มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๕, ๖, ๘ 

๓๐.  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คณะครู นักเรียนมีสวน โรงเรียนกระสังพิทยาคมมีการ มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๑๑๓ 

 

รวมในการจัดกิจกรรม

เนื่องในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาสนองความ

ตองการของผูเรียนและ

ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓๑.  งานพัฒนาปรับปรุงวงดนตรี

พ้ืนเมืองเพ่ือการบริการและสงเสริม

กิจกรรมดานดนตรีพ้ืนเมือง 

๑. มีวัสดุอุปกรณเครื่อง

ดนตรีพ้ืนเมือง  ท่ีมีคุณภาพ

เพ่ือใชในการเรียนการสอน

โดยนักเรียนไดใชและเรียนรู

ดวยตนเอง 

๒. ใหบริการงานโรงเรียน

และงานชุมชนดานดนตรี

อยางเปนระบบ และมี

คุณภาพ 

๓. นักเรียนไดมีโอกาสแสดง

ความสามารถ และแขงขัน

ดนตรีพ้ืนเมืองประเภทวง

และเดี่ยวในระดับตางๆ 

นักเรียนวงดนตรีพ้ืนเมือง 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  มี

วัสดุอุปกรณเครื่องดนตรีท่ี

เหมาะสมมีคุณภาพ  เพ่ือใช

เปนสื่อในการเรียนการสอน  

สนองความตองการของ

นักเรียนเพ่ือพัฒนา  ให

นักเรียน ไดเรียนรูดวยตนเอง

ตามความสนใจและสําหรับ

ฝกซอมเพ่ือบริการชุมชน  

ประกวดในระดับตางๆ 

มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๕, ๖, ๗ 

๓๒.  พัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใช

กิจกรรม  ๕  ส. 

๑. เพ่ือพัฒนาครูและ

บุคลากรของโรงเรียน

กระสังพิทยาคมให

ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือสงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนรูให

ผูเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน

กระสังพิทยาคมปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงข้ึน 

๓. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคท้ัง ๘  ประการผาน

ตามเกณฑ 

๔. ผูเรียนมีสมรรถนะท้ัง ๕  

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๑๑๔ 

 

สูงข้ึน 

๓. เพ่ือใหผูเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค

ท้ัง  ๘   ประการ 

๔. ผูเรียนมีสมรรถนะท้ัง ๕   

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  

๒๕๕๑ 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   

ผานตามเกณฑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปรมิาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

๓๓.  วันแมแหงชาต ิ ๑. คณะครูนักเรียนได

ระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณและแสดงความ

จงรักภักดีตอสมเด็จพระ

นางเจาพระบรมราชินีนาถ 

๒. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน

มีความตัญูกตเวทีตอแม

และผูมีพระคุณ 

๓. เพ่ือรักษาวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงามของ

ชาติใหดํารงตอไป 

คณะครูนักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนกระสังพิทยาคม

จํานวน  ๒,๖๐๐  คน  รวม

กิจกรรม  แสดงความ

จงรักภักดีและรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของ  สมเด็จ

พระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 

ปลูกฝงใหนักเรียนมีความ 

กตัญูกตเวที ตอแมและผูมี

พระคุณ 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๓๔.  วันพอแหงชาต ิ ๑. คณะครูนักเรียนได

ระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณและแสดงความ

จงรักภักดีตอ

พระมหากษัตริย 

๒. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน

มีความกตัญูกตเวทีตอ

คณะครูนักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนกระสังพิทยาคม

จํานวน  ๒,๖๐๐  คน  รวม

กิจกรรม แสดงความ

จงรักภักดีและรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๑๑๕ 

 

พอและผูมีพระคุณ 

๓. เพ่ือรักษาวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงามของ

ชาติใหดํารงตอไป 

ปลูกฝงใหนักเรียนมีความ

กตัญูกตเวที ตอพอและผูมี

พระคุณ 

๓๕.  วันไหวคร ู ๑. คณะครูนักเรียนได

ระลึกถึงพระคุณของครู 

๒. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน

มีความเคารพนับถือตอครู 

 

คณะครูนักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนกระสังพิทยาคม

จํานวน ๒,๖๐๐ คน รวม

กิจกรรม วันไหวครูเพ่ือเปน

การแสดงความรักและความ

เคารพท่ีมีตอครู 

 

 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

๓๖.  วันปยมหาราช คณะครูนักเรียนไดรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

คณะครูนักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนกระสงัพิทยาคม

จํานวน  ๒,๖๐๐  คน  รวม

กิจกรรม แสดงความจงรักภักดี

และรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๓๗.  จัดทําสนามกระโดดไกล ๑. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรู

หลักในการสงเสริมสุขภาพ

และรักการออกกําลังกาย 

๒. ใหนักเรียนรักการออก

กําลังกาย  เลนกีฬาอยางมี

สุนทรียภาพโดยมีกีฬาเปน

๑. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการ

สงเสริมสุขภาพและรักการออก

กําลังกาย 

๒. ผูเรียนมีบุคลิกภาพและ

สมรรถภาพทางกายดีข้ึน  

หางไกลยาเสพยติดและ

มาตรฐานขอท่ี   

๑, ๒, ๓, ๕ 

 

 



๑๑๖ 

 

สื่อ 

๓. สงเสริมพัฒนากีฬาอยาง

ตอเนื่องและพัฒนากีฬาท่ีมี

ความถนัดเหมาะสมเพ่ือ

นําไปสูความเปนเลิศ 

ปลอดภัยจากโรค 

๓. สงเสริมพัฒนากีฬาท่ีมีความ

ถนัดเพ่ือการพัฒนาไปสูความ

เปนเลิศ 

๓๘.  จัดซ้ือคอมพิวเตอรหองสมุด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

จัดซ้ือคอมพิวเตอรหองสมุด

กลุมสาระวิทยาศาสตรเพ่ือ

เปนแหลงสืบคนขอมูลและ

พัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียนโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมทุกระดับชั้น 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมในป

การศึกษา  ๒๕๕๔  ไดเพ่ิมข้ึน

จํานวนมากและมี

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เพ่ิมข้ึนมาอีก แตยังไมมี

คอมพิวเตอรเพ่ือใชสืบคน

ขอมูลครบทุกหอง  ซ่ึงยังไม

เพียงพอ  และยังจําเปนตอการ

พัฒนาการเรียนการสอนใน

โรงเรียนระดับโรงเรียนในฝน 

 

มาตรฐานขอท่ี  ๔ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓๙.  จัดซ้ือกลองจุลทรรศน เพ่ือใหมีกลองจุลทรรศนใน

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรมีกลองจุลทรรศน

ในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเพียงพอ 

มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๔, ๕, ๖ 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี ๓ 

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๑.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

 

 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

   กลยุทธท่ี  ๑  เรงรัดใหผูเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

 

 



๑๑๘ 

 

ของชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑.  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและซอมบํารุง

ครุภณัฑ    

ในปงบประมาณ  ๒๕๕๔  

งานพัสดุมีวัสดุอุปกรณ

สําหรับการดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ สอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

 

๒.  รอบรูกับบันทึกการฟง จํานวนนกัเรียนรอยละ 

๕๐ ท่ีจับสาระจากการฟง

แลวสามารถนํามาบันทึก

ไดถูกตอง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๓.  นิทรรศการทางวิชาการและ

แสดงผลงานของครู   นักเรียน 

ปการศึกษา ๒๕๕๔  

โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

โดยฝายวิชาการ กลุม

สาระการเรียนรูท้ัง ๘ กลุม

สาระ และงานหองสมุด 

นักเรียนรวมกันจัด

กิจกรรมนิทรรศการทาง

วิชาการ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๔.  ติวเขมเต็มรอย ตั้งแตป  ๒๕๕๔  นักเรียน

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  

สามารถเขาศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน   

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

 

 



๑๑๙ 

 

๕.  พัฒนากระบวนการเรยีนรูและ

สงเสริมความเปนเลิศ 

ปการศึกษา ๒๕๕๔ 

นักเรียนโรงเรียนกระสงั

พิทยาคม 

มีความรูความสามารถใน

ทักษะท้ัง ๘ กลุมสาระการ

เรียนรูและเขารวมแขงขัน

ความสามารถทุกระดับ

และมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๖.  แนะแนวการศึกษาตอจากพ่ีสูนอง นักเรียนไดรับทราบขอมูล

และแนวทางการศึกษาตอ

ท่ีชัดเจนและเขาศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๕ 

๗.  จัดซ้ืออุปกรณการเรียนการสอน 

แนะแนว 

นักเรียนไดรับบริการ 

ดานการศึกษา  ดานอาชีพ

และดานสวนตัวและสังคม

อยางท่ัวถึงและมีความ

เขาใจท่ีชัดเจน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๕ 

๘.  พัฒนาสงเสริมการอานดวย

รูปแบบศูนยกิจกรรมความรู(  K.A.)    

นักเรียนกลาแสดงออก 

และมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

๙.  พัฒนาการเรียนการสอนงาน

วิชาการ 

ฝายวิชาการมีวัสดุ

สํานักงานเพียงพอสําหรับ

จัดสรรใหทุกกลุมสาระ ทุก

ฝายในการผลิตสื่อการ

เรียนการสอน เอกสาร

ตางๆใหสอดคลองกับ

โครงการทุกโครงการท่ี

จัดทําไว 

 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๔ 

 

 



๑๒๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๐.  แกปญหาการอาน – เขียน

ภาษาไทย 

รอยละของนักเรียนท่ี

สะกดคํา อาน และเขียน

ไดถูกตองจากจํานวนผูมี

ปญหา 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๑๑.  พัฒนาประสิทธิภาพการจัด

กระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพผูเรียนสูสากล 

บุคลากรในกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร มีการ

พัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรูเพ่ือเสริมสราง

ประสบการณท่ีหลากหลาย

และมีคุณภาพแกผูเรียน   

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๔, ๕, ๖ 

๑๒.  จัดซ้ืออุปกรณและสารเคมี กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรมีอุปกรณและ

สารเคมีในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๔, ๕ 

๑๓.  สัปดาหวันวิทยาศาสตร กลุมสาระวิทยาศาสตร มี

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเนนนักเรียน

เปนสําคัญ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ 

๑๔.  หุนยนตอัจฉริยะ นักเรียนโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมตอจํานวน

คอมพิวเตอร ในปการศึกษา  

๒๕๕๔  ไดเพ่ิมข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๕, ๖, ๗ 

๑๕.  คายบูรณาการการจัดการ

เรียนรูภาษาไทย 

ปการศึกษา  ๒๕๕๔  

ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาป

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

 

 



๑๒๑ 

 

ท่ี  ๖  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภาษาไทยผาน

เกณฑมาตรฐานสถานศึกษา

ทุกคน 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๖.  รักการอานกลุมสาระภาษาไทย ๑. ปการศึกษา  ๒๕๕๔ 

ผูเรียนชวงชั้นท่ี ๓ และชวง

ชั้นท่ี ๔  มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

สูงข้ึน 

๒. มีนิสัยรักการอานการ

เขียน 

๓. มีทักษะการอานการ

เขียนเพ่ิมข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๑๗.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาภาษาไทยสูงข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๑๘.  เสริมหลักสูตรกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

นักเรียนโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมมีความรู

ความสามารถในการใช

ทักษะทางภาษาไทยดีข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๑๙.  พัฒนาแหลงเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย 

มีสื่อ วัสดุ อุปกรณในกลุม

สาระภาษาไทย ประมาณ

รอยละ ๗๕  เปนอยางนอย 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๒๐.  แขงขันทักษะกระบวนการทาง ๑. มีงาน / โครงการ ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

 

 



๑๒๒ 

 

วิทยาศาสตร พัฒนาโรงเรียน 

๒. นักเรียนไดรับพัฒนาและ

แกปญหาอยางตอเนื่อง 

๓, ๔, ๕, ๖ 

๒๑.  ตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา   นักเรียนโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมทุกคนไดเขาสอบ

ตอบปญหาธรรมะทาง

กาวหนาท้ังรอบคัดเลือก

ในชวงเดือนสิงหาคมและ

สอบรอบชิงชนะเลิศ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

๒๒.  พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือมุง

ผลสัมฤทธิ์ของกลุมสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

ครูกลุมสาระสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมได

พัฒนาความรูความสามารถ

ของตนเองตลอดเวลา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชา

สังคมศึกษาสูงข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๒๓.  สรางสํานึกพลเมือง นักเรียนโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมมีจริยธรรมความ

เปนประชาธิปไตยและมี

สวนรวมในการเปนพลเมือง

ดีของสังคม 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๒๔.  หองเรียนคุณภาพกลุมสาระ

สังคมศึกษา ฯ 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

จริยธรรมเพ่ือสงเสริมการ

เรียนการสอนวิชาสังคม

ศึกษาสงเสริมใหนักเรียนได

เรียนรูจากสื่อการเรียนทาง

สังคมศึกษา 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๑๒๓ 

 

๒๕.  พัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนงานชาง 

นักเรียนมีความรูและไดฝก

ทักษะงานชางตามความ

ถนัด ความสนใจและมี

ผลงานท่ีใชประโยชนได

คุมคา 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๒๖.  พัฒนาการเรียนการสอนงาน

คอมพิวเตอร 

ครูสามารถจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาคอมฯ ได

อยางมีประสิทธิภาพสงผล

ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๒๗.  สงเสริมสุขภาพพลานามัยของ

นักเรียน 

นักเรียนมีสุขภาพ

พลานามัยท่ีดีเรียนหนังสือ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตวับงชี้) 

๒๘.  สงเสริมพัฒนากีฬาเพ่ือความ

เปนเลิศกลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพละศึกษา 

๑. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

การสงเสริมสุขภาพและรัก

การออกกําลังกาย 

๒. ผูเรียนมีบุคลิกภาพและ

สมรรถภาพทางกายดีข้ึน  

หางไกลยาเสพยติดและ

ปลอดภัยจากโรค 

๓. สงเสริมพัฒนากีฬาท่ีมี

ความถนัดเพ่ือการพัฒนา

ไปสูความเปนเลิศ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๗ 

๒๙.  พัฒนาการจัดการเรียนรูศิลปะ

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๑. นักเรียนทุกคนท่ีเรียน

ศิลปะมีสื่อวัสดุทางการ

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๙, ๑๐ 

 

 



๑๒๔ 

 

เรียนการสอนพอเพียงตอ

ความตองการของนักเรียน

คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๒. นักเรียนกระสังพิทยา

คมไดรับการจัดการศึกษา

อยางเทาเทียมกันและ

ไดรับการสงเสริมดาน

ศิลปะ 

๓๐.  พัฒนานักเรียนใหเปนคนเกง ๑. จํานวนนักเรียนท่ีเขา

รวมโครงการอยางนอย 

๕๐๐ คน 

๒. นักเรียนไดรับการพัฒนา

และเพ่ิมพูนทักษะ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรไดแก การ

แกปญหาการคิดคํานวณ  

การเชื่อมโยง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓๑.  แกไขปญหายาเสพติด นักเรียนมีสุขภาพกายและ

จิตใจสมบูรณ  แข็งแรง

ปลอดภัยจากสารเสพติด

ใหโทษทุกชนิด 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๒, ๔, ๗ 

๓๒.  รณรงคตอตานเอดส นักเรียนมีสุขภาพกายและ

จิตใจสมบูรณ   แข็งแรง

ปลอดภัยจากโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๒, ๔, ๗ 

 

 



๑๒๕ 

 

๓๓.  จิตสาธารณะ นักเรียนโรงเรียนกระสงั

พิทยาคมมีความสนใจ  

เห็นความสําคัญและเขา

รวมกิจกรรมจิตสาธารณะ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๓๔.  งานระดับชั้น ๑. ผูเรียนแตละระดับชั้นมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน   

๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคท้ัง  ๘  

ประการผานตามเกณฑ 

๓. ผูเรียนมีสมรรถนะท้ัง  

๕  ตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  

๒๕๕๑ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๓๕.  เศรษฐกิจพอเพียงสูคุณภาพ

ผูเรียน 

ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู

มีความรูและสามารถนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง 

 

 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓๖.  คายพุทธบุตร โรงเรียนกระสังพิทยาคมได

จัดการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม ใหกับนักเรียน

ระดับชั้น ม. ๑ ม. ๔  ท่ีวัด

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๑๒๖ 

 

ปาอุดมธรรม  ต.กระสัง   

อ.กระสัง จ.บุรีรัมย ๒ รุน

ระหวาง ๑ - ๔ พ.ค. 

๒๕๕๔  หลักสูตร ๒ วัน  

๓๗.  พัฒนาและสงเสริมศักยภาพ

นักเรียน 

๑. มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการนักเรียน 

๒. มีกีฬาตานยาเสพติด 

๓. ประกวดดนตรีรองเพลง 

๔. จัดบอรดขาวสาร 

๕. บริจาคโลหิต 

๖. กิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 

๗. โรงเรียนสวยดวยมือเรา 

๘. ตูแสดงความคิดเห็น 

๙. โครงการสุขานาใช 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี   

๑, ๒, ๓ 

๓๘.  แขงขันทักษะความสามารถและ

แสดงผลงานทางวิชาการสาระสังคม

ศึกษา ฯ 

ครูกลุมสาระสังคมศึกษามี

การพัฒนาศักยภาพของ

ตนเองนักเรียนมีความ

ภาคภูมิใจมีเจตคติท่ีดีตอ

วิชาสังคมศึกษา 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๕, ๖ 

๓๙.  ยืดอก...พกหอขาว ๑. นักเรียนมีความตระหนัก 

เห็นความจําเปนสําคัญท่ีจะ

ชวยลดคาใชจายผูปกครอง 

๒. ครูชวยเสริมแรง กระตุน

ใหเห็นถึงประโยชนท่ีไดรับ 

๓. ติดตาม ตรวจสอบอยาง

สมํ่าเสมอ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

 

 



๑๒๗ 

 

๔๐.  พัฒนาการเรียนการสอนกลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

การเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูสุขศึกษาและมี   

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

เพ่ิมข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖, ๑๑ 

๔๑.  ยุวประชาธิปไตย รอยละของนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๔ 

๔๒.  วัยใสใฝเรียนรู รอยละของนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

๔๓.  สํานึกทุนทดแทนคุณ รอยละของนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๑๒๘ 

 

กลยุทธท่ี  ๒  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูมืออาชีพ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑.  การอบรมประชุมสัมมนาและ

ศึกษาดูงานของบุคลากรโรงเรียน

กระสังพิทยาคม   

๑. บุคลากรเขารับการ

อบรมตามวัน เวลา และ

สถานท่ีท่ีหนวยจัดหรือ

โรงเรียนกําหนดภาคเรียน

ละอยางนอย ๑ ครั้ง 

๒. บุคลากรไปศึกษาดูงาน

ตามท่ีงาน/กลุม/สาระ/

ฝายหรือโรงเรียนกําหนด

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๙ 

๒.  จางครูและบุคลากร โรงเรียนมีครแูละบุคลากร

เพียงพอ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๘, ๙ 

๓.  อบรมใหความรูระเบียบการ

วัดผลประเมินผล 

ครูผูสอนมีความรูความ

เขาใจ ระเบียบการวัดผล

ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑  และ

แนวปฏิบัติของงานวัดผล

โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๔ 

๔.  จัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากร

ในโรงเรียน 

บุคลากรในโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมมีสุขภาพท่ี

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๘, ๙ 

 

 



๑๒๙ 

 

สมบูรณแข็งแรง 

 

 

กลยุทธท่ี  ๓  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ โดยมุงใหผูเรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงคและเกิด

สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ   ๑. ครูมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ      

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติ

หนาท่ีของครูและบุคลากร

ในโรงเรียน ไดรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๒.  พัฒนาระบบควบคุมภายใน ๑. โรงเรียนมีระบบควบคุม

ภายในท่ีมีคุณภาพ 

๒. โรงเรียนไดรบัการพัฒนา

และแกปญหาอยางตอเนื่อง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

๓.  พัฒนางานระบบสารสนเทศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม มี

ระบบสารสนเทศท่ีเปน

ปจจุบันมาใชเปนขอมูลใน

การบริหารจัดการ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

๔.  พัฒนาระบบแผนงานโรงเรียน โรงเรียน มีการพัฒนา

แผนปฏิบัติการประจาํป

งบประมาณ และโครงการ

ใหเกิดการพัฒนาการเรียน

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

 

 



๑๓๐ 

 

การสอนและแกไขปญหาได 

๕.  พัฒนางานสํานักงาน ๑. หองสํานักงาน

ผูอํานวยการนาดู นาอยู 

๒. มีระบบริหารจัดการ 

และการบริการท่ีดี 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

๖.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

๑. ครูในกลุมสาระผานการ

อบรมการจําทําหลักสูตร

สถานศึกษา 

๒. มีเอกสารประชาสัมพันธ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๗, ๘, ๙ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๗.  ปจฉิมนิเทศนักเรียน ฝายพัฒนาผูเรียนรวมกับ

ฝายวิชาการจัดกิจกรรมได

สอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโครงการ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๕ 

๘.  ปฐมนิเทศนักเรียน งานแนะแนวรวมกับฝาย

วิชาการ  ฝายพัฒนา

ผูเรียน 

จัดกิจกรรมไดสอดคลอง

กับวัตถุประสงคของ

โครงการ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓, ๕ 

๙.  แกไขปญหานักเรียนท่ีมีผลการ

เรียน ๐,  ร , มส  และ  มผ   

๑. จํานวนนักเรียนท่ีมี

ปญหา ๐ ร มส มผ. ลดลง 

๒. จํานวนนกัเรียนจบ

หลักสูตรเพ่ิมข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๑๐.  จัดทําเอกสารการเพ่ือวัดและ

ประเมินผลการเรียนสําหรับครูผูสอน 

ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูล

การวัดและประเมินผลแต

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๔ 

 

 



๑๓๑ 

 

ละรายวิชา เพ่ือนําขอมูล

มารายงานใหผูเก่ียวของ

รับทราบ และเพ่ือนํา

ขอมูลมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ใหสูงข้ึน 

๑๑.  จัดซ้ือแบบพิมพเก่ียวกับงาน

ทะเบียน   

มีแบบพิมพ  ปพ.๑ ปพ.๒ 

ปพ.๓ และทะเบียน

นักเรียนจํานวนพอเพียง

ตอการใชงาน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๕ 

๑๒.  จัดตารางเรียนตารางสอน

สถานศึกษา 

นักเรียนและครูโรงเรียน

กระสังพิทยาคม  มีการ

เรียนการสอนเปนไปตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 

๗, ๘, ๙ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๓.  สงเสริมประสิทธิภาพการ

บริการสารสนเทศงานวิชาการ 

นักเรียนและครูโรงเรียน

กระสังพิทยาคม  ไดรับ

สารสนเทศงานวิชาการท่ี

สนองตองการได 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๑๔.  พัฒนาปรับปรุงหองพักครู กลุม

สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม     

กลุมสาระสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม มี

หองกลุมสาระฯ  ท่ีมี

บรรยากาศท่ีดีในการ

ทํางาน 

สะอาดเรียบรอย  นาอยู 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๑๕.  จัดซ้ืออุปกรณจัดทําและ

รายงานผลการเรียนเฉลี่ยของ

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

วัสดุอุปกรณในการ

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

 

 



๑๓๒ 

 

นักเรียน (GPA)  ดําเนินงาน GPA อยาง

เพียงพอ 

๑๖.  ซอมแซมปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม

และผูมีสวนเก่ียวของทุก

ภาคสวนไดรวมระดมทุน

และทรัพยากรในการดูแล

ซอมแซมอาคารสถานท่ี

อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๑๗.  พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรมีระบบ

โสตทัศนูปกรณท่ีเอ้ือตอ

การจัดการเรียนการสอน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๗ 

๑๘.  จัดซ้ือเวชภัณฑ วัสดุ ครภุัณฑ

พยาบาล 

เรือนพยาบาลมีวัสดุ 

ครุภัณฑ พยาบาลเพียงพอ

สําหรับผูใชบริการ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๑๙.  ประชุมผูปกครอง ผูปกครองและครูรวมมือกัน

แกปญหานักเรียนรอยละ 

๙๐ % 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๐.  ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั่งน้ําหนัก 

วัดสวนสูง ตรวจสายตา 

นักเรียนมีสุขภาพท่ี

สมบูรณแข็งแรงและทราบ

การเจริญเติบโตทางดาน

รางกายของตนเอง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑ 

๒๑.  ฟนสะอาด เหงือกแข็งแรง นักเรียนชั้นม.๑ มีความรู

สามารถแปรงฟนไดถูกวิธี

และสะอาด เหงือกแข็งแรง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑ 

 

 



๑๓๓ 

 

ปราศจากโรคในชองปาก 

๒๒.  ลดโลกรอนดวยสองมือ   รอยละ ๘๐ ครู บุคลากร

และนักเรียนอธิบาย

แนวทางท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดและสามารถ

เสนอแนะ ชักชวนหรือเปน

ผูนําใช / รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ      

และสิ่งแวดลอมไดอยาง

ประหยัด / คุมคา 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๒๓.  อบรมผูนําเยาวชนสาธารณสุขใน

โรงเรียน 

นักเรียนในโรงเรียน 

ครอบครัว ชุมชน  รอยละ  

๘๐  มีความรูดานสุขภาพ

พลานามัย 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๗ 

๒๔.  ประชมุผูปกครองนักเรียน

ระดับชั้น ม. ๒ 

เกิดความรวมมือและ

สัมพันธภาพท่ีดีระหวาง

ผูปกครอง ครูและโรงเรียน

ในการดูแล แกไขปญหา

และสงเสริมการอานของ

นักเรียน 

 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑, ๕ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๕.  ปรับปรุงหองปฏิบัติการศิลปะ ๑. มีหองปฏิบัติการทาง

ศิลปะจํานวน ๔ หอง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

 

 



๑๓๔ 

 

๒. มีแหลงเรียนรูและหอง

สืบคนขอมูลขาวสาร 

๓. นักเรียนทุกคนไดรับการ

พัฒนาในทุกๆ ดาน เรียนรู

อยางมีความสุขและอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

๒๖.  พัฒนางานธุรการฝายพัฒนา

ผูเรียน 

พัฒนาผูเรียนมีการบริหาร 

งานอยางมีคุณภาพบรรลุ

ตามวัตถุประสงคเนื่องจากมี

ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ี

สามารถสืบคน นํามาใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

๒๗.  พัฒนาระบบดูแลและชวยเหลือ

นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม รอยละ ๑๐๐  

ไดรับการดูแลชวยเหลือ   

๑. ครูท่ีปรึกษารูจักนักเรียน

เปนรายบุคคล 

๒. ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบาน

นักเรียนไดรับทราบสภาพท่ี

แทจริง 

๓. นักเรียนไดรับการ

ชวยเหลือ, สงเสริม, ปองกัน 

และแกไข 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๒ 

๒๘.  จัดซ้ือเชื้อเพลิงยานพาหนะ 

และเครื่องตัดหญา 

ฝายบริการ บรกิาร

ยานพาหนะแก ครู นักเรียน 

เพ่ือเสริมดานการเรียน การ

สอนใหบรรลุผลสัมฤทธิ์แก

ผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ผลสําเร็จ สนองมาตรฐาน

 

 



๑๓๕ 

 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๙.  พัฒนางานฝายบริการ(จัดซ้ือ

วัสดุสํานักงาน)   

สํานักงานฝายบริการ มีวัสดุ

อุปกรณท่ีเอ้ือตอการ

ดําเนินงาน  และทดแทน

วัสดุ อุปกรณเดิมท่ีชํารุด 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๓๐.  พัฒนาระบบขอมูลและ

สารสนเทศฝายพัฒนาผูเรียน 

ฝายพัฒนาผูเรียนมีการ

บริหารงานอยางมีคุณภาพ 

บรรลุตามวัตถุประสงค

เนื่องจากมีระบบการจัดเก็บ

ขอมูลท่ีสามารถสืบคน 

นําไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๑๒, ๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี  ๔  สงเสริมการบูรณาการหลักสูตร  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ

เรียนรูใหสอดคลองตามความตองการของผูเรียนและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑.  สงเสริมการเรียนรูสูโลกกวาง ๑. มีสื่อ  สิ่งพิมพวารสาร 

นิตยาสาร  หนังสือคนควา

ท่ีหลากหลายไวบริการ

นักเรียน  คร ู รอยละ ๘๐ 

% 

๒. นักเรียน - ครูมีเจตคติ

ท่ีดีและรักการอาน  รอย

ละ ๗๐ % 

๓. มีสถิติการยืมการเขาใช

บริการหองสมุดมากข้ึน 

รอยละ ๗๐ % 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

๒.  เปดโลกกวางสูการเรียนรูท่ียั่งยืน นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

รอยละ ๗๐ นําองคความรู

ท่ีไดรับมาปรับประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

๓.  ซอมบํารุงคอมพิวเตอรและ

อุปกรณเครือขาย 

บุคลากรและนักเรียนไม

นอยกวารอยละ ๕๐ มี

ความพึงพอใจในการใช

บริการ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๖, ๑๓ 

๔.  พัฒนาเว็บไซตและขอมูล ๑. โรงเรียนกระสังพิทยา ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๓ 

 

 



๑๓๗ 

 

สารสนเทศโรงเรียน คมมีเว็บไซต/เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือตอการ

บริหารและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

๒. โรงเรียนกระสังพิทยา

คมเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๕.  จัดทําวารสารโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม   

โรงเรียนกระสังพิทยาคม  

มีวารสารโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี ๙ 

๖.  ซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑหองสมุด สื่อวัสดุ อุปกรณอยูใน

สภาพพรอมใชงาน รอยละ 

๘๐ % 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๓ 

๗.  งานสัปดาหหองสมุด ๑. นักเรียนเขารวม

กิจกรรมรอยละ  ๘๐  % 

๒. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

การอานและคนควาเขาใช

บริการเพ่ิมข้ึนรอยละ  ๗๐ 

% 

๓. นักเรียนไดฝกทักษะ

การคิด / การวางแผนท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

๘.  สงเสริมหองสมุดมีชีวิต จํานวนนักเรียนท่ีสมัครเขา

รวมกิจกรรมตาง ๆ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

 

 



๑๓๘ 

 

๙.  สงเสริมการอาน สงเสริมการอานของ 

นักเรียน และครูใหมีความ

หลากหลาย 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

๑๐.  พัฒนาหองสมุดกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  มีหนังสือ

เพียงพอตอการใหบริการ

ท้ังนักเรียนและครู 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

๑๑.  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน

ในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรของโรงเรียน

กระสังพิทยาคม มีคุณภาพ

ตามความตองการของ

ผูเรียนและทองถ่ิน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๒.  พัฒนาสื่อและนวัตกรรม

วิทยาศาสตร 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  

นําไปใชในกระบวนการ

เรียนการสอน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๔ 

๑๓.  จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน

วิทยาศาสตร 

บุคลากรกลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตร

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

วัสดุสํานักงานเพียงพอใน

การผลิตเอกสารและสื่อ

การเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน

รอยละ ๘๐  

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑, ๓ 

๑๔.  พัฒนาหองสมุดกลุมสาระ

วิทยาศาสตร 

หองสมุดกลุมสาระ

วิทยาศาสตรมี  วัสดุ

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

 

 



๑๓๙ 

 

อุปกรณเพียงพอ  มี

หนังสือและคูมือครู ใหครู

และนักเรียนศึกษาคนควา

อยางเพียงพอ 

๑๕.  พัฒนาหองสมุดกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยเปนแหลงเรียนรู

ท่ีทันสมัยมีสื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ  

สําหรับคนควาศึกษา

ประกอบการจัดการเรียน

การสอน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

๑๖.  Smartboard  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศมีการ

พัฒนาโครงการใหเกิดการ

พัฒนาผูเรียนเพ่ือใหมีนิสัย

รักการเรียนรู 

 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๑๖.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี

หองปฏิบัติการภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  มีหองปฏิบัติการ

ทางภาษาไทยมีสื่อ

เทคโนโลยีทันสมัย  ครู

จัดการเรียนการสอนโดยใช

สื่อและอุปกรณอยางมี

ประสิทธิภาพสงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๔, ๕, ๖ 

 

 



๑๔๐ 

 

๑๘.  จัดหาวัสดสุํานักงานกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศมี

งบประมาณมีวัสดุ

สํานักงานเพียงพอสําหรับ

จัดสรรใหบุคลากรในกลุม

สาระฯ ในการผลิตสื่อการ

เรียนการสอน เอกสาร

ตางๆ ใหสอดคลองกับ

โครงการทุกโครงการท่ี

จัดทําไว 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๓ 

๑๙.  พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนท่ีรวมโครงการมี

ความรูและทักษะในการเขา

รวมการแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

๒. นักเรียนมีความสามารถ

ทางภาษามากข้ึน 

๓. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

การเรียนภาษาอังกฤษ 

๔. นักเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมและเกิด

ประสบการณตรง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๗ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๐.  สงเสริมการแขงขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมี

ทักษะทางภาษาเพ่ิมข้ึน 

และมีเจตคติท่ีดีตอการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๗ 

๒๑.  พัฒนาการเรียนการสอน งานคหกรรมมีวัสดุอุปกรณ ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๖ 

 

 



๑๔๑ 

 

งานคหกรรม สื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัยและ

คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

๒๒.  พัฒนาการเรยีนการสอนงาน

เกษตร 

งานเกษตรมีวัสดุอุปกรณสื่อ

นวัตกรรมท่ีทันสมัยและ

คุณภาพเพ่ิมข้ึน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี ๖ 

๒๓.  จัดปายนิเทศ โรงเรียนกระสังพิทยาคมจะ

จัดทําโครงการจัดปายนิเทศ

โดยใหผูมีสวนรวมใน

สถานศึกษาใหการสนับสนุน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑ 

๒๔.  พัฒนาสื่อการเรียนนาฏศิลป ๑. นาฏศิลปมีสื่อวัสดุ

ทางการเรียนการสอน

พอเพียงตอความตองการ

ของนักเรียน 

๒. นักเรียนกระสังพิทยาคม

ไดรับการพัฒนาดาน

นาฏศิลปการแสดง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๓, ๖ 

๒๕.  พัฒนาสื่อการเรียนรู และ

สงเสริมศักยภาพความสามารถ

นักเรียนเพ่ือมุงสูความเปนเลิศดาน

ดนตรีสูสากล 

มีสื่อประกอบการเรียนการ

สอนท่ีมีคุณภาพ โดย

นักเรียนไดมีสวนรวมในการ

ใชสื่อเพ่ือพัฒนาองคความรู 

ทักษะกระบวนการความคิด

สรางสรรค  และพัฒนา

ศักยภาพความสามารถดาน

ดนตรีเพ่ือประกวดแขงขัน

ไดในระดับชาติ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๕, ๖ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๒๕.  สรางกองอํานวยการและ สนามกีฬามีสภาพพรอมใช ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

 

 



๑๔๒ 

 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีสนามกีฬา งาน  สรางเสริมบรรยากาศ

นาเรียน นักเรียนมีเจตคติท่ี

การเลนกีฬา 

๑, ๓, ๖ 

๒๖.  คายอนุรักษสืบสานคนตรีและ

นาฎศิลปไทย 

นักเรียนชุมนุมดนตรีและ

นาฏศิลปไทย  ของโรงเรียน

กระสังพิทยาคม  มีความ 

สามารถ พรอมท่ีจะแขงขัน

และบริการงานชุมชนอยาง

มีคุณภาพ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑ 

๒๗.  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  ของโรงเรียนกระสัง

พิทยาคม มีคุณภาพตาม

ความตองการของผูเรียน

และทองถ่ิน 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๓ 

๒๘.  งานพัฒนาปรับปรุงงานดนตรี

และดุริยางคเพ่ือการบริการและ

สงเสริมกิจกรรมดานดนตรี 

นักเรียนวงดนตรีสากล ของ

โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

เครื่องดนตรีท่ีมีคุณภาพ 

เพ่ือใชเปนสื่อในการ เรียน

การสอน การฝกซอม การ

บริการชุมชน และ ประกวด 

ทักษะความสามารถ ดาน

ดนตรีในระดับชาติ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๑๓ 

๒๙.  วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนกระสังพิทยาคมมี

การจัดกิจกรรมในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา

สนองความตองการของ

ผูเรียนและทองถ่ินอยาง

ตอเนื่อง 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๑๔๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชงิปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓๐.  งานพัฒนาปรับปรุงวงดนตรี

พ้ืนเมืองเพ่ือการบริการและสงเสริม

กิจกรรมดานดนตรีพ้ืนเมือง 

นักเรียนวงดนตรีพ้ืนเมือง 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม   

มีวัสดุอุปกรณเครื่องดนตรีท่ี

เหมาะสมมีคุณภาพ  เพ่ือใช

เปนสื่อในการเรียนการสอน  

สนองความตองการของ

นักเรียนเพ่ือพัฒนา  ให

นักเรียน ไดเรียนรูดวย

ตนเองตามความสนใจและ

สําหรับฝกซอมเพ่ือบริการ

ชุมชน  ประกวดในระดับ

ตางๆ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๑๓ 

๓๑.  พัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใช

กิจกรรม  ๕  ส. 

๑. ครูและบุคลากรโรงเรียน

กระสังพิทยาคมปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน 

๓. ผูเรียนมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคท้ัง ๘  ประการ

ผานตามเกณฑ 

๔. ผูเรียนมีสมรรถนะท้ัง ๕  

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  

๒๕๕๑   ผานตามเกณฑ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๑ 

๓๒.  วันไหวคร ู คณะครูนักเรียนและ

บุคลากรโรงเรียนกระสัง

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๑๔๔ 

 

พิทยาคมจํานวน ๒,๖๐๐ 

คน รวมกิจกรรม วนัไหวครู

เพ่ือเปนการแสดงความรัก

และความเคารพท่ีมีตอครู 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงช้ี) 

๓๓.  วันพอแหงชาต ิ คณะครูนักเรียนและ

บุคลากรโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมจํานวน  ๒,๖๐๐  

คน  รวมกิจกรรม แสดง

ความจงรักภักดีและรําลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว   

ปลูกฝงใหนักเรียนมีความ

กตัญูกตเวที ตอพอและ

ผูมีพระคุณ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

๓๔.  วันแมแหงชาติ คณะครูนักเรียนและ

บุคลากรโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมจํานวน  ๒,๖๐๐  

คน  รวมกิจกรรม  แสดง

ความจงรักภักดีและรําลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ  

สมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถ 

ปลูกฝงใหนักเรียนมีความ 

กตัญูกตเวที ตอแมและผู

มีพระคุณ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

 

 



๑๔๕ 

 

๓๕.  วันปยมหาราช คณะครูนักเรียนและ

บุคลากรโรงเรียนกระสัง

พิทยาคมจํานวน  ๒,๖๐๐  

คน  รวมกิจกรรม แสดง

ความจงรักภักดีและรําลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 

พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๒ 

โครงการ/กิจกรรม 

เปาหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบงชี้) 

๓๖.  จัดทําสนามกระโดดไกล ๑. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอ

การสงเสริมสุขภาพและรัก

การออกกําลังกาย 

๒. ผูเรียนมีบุคลิกภาพและ

สมรรถภาพทางกายดีข้ึน  

หางไกลยาเสพยติดและ

ปลอดภัยจากโรค 

๓. สงเสริมพัฒนากีฬาท่ีมี

ความถนัดเพ่ือการพัฒนา

ไปสูความเปนเลิศ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๑, ๒, ๓, ๕, ๑๑ 

๓๗.  จัดซ้ือคอมพิวเตอรหองสมุด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมใน

ปการศึกษา  ๒๕๕๔  ได

เพ่ิมข้ึนจํานวนมากและมี

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

เพ่ิมข้ึนมาอีก แตยังไมมี

คอมพิวเตอรเพ่ือใชสืบคน

ขอมูลครบทุกหอง  ซ่ึงยังไม

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี  ๑๓ 

 

 



๑๔๖ 

 

เพียงพอ  และยังจําเปนตอ

การพัฒนาการเรียนการ

สอนในโรงเรียนระดับ

โรงเรียนในฝน 

๓๘.  จัดซ้ือกลองจุลทรรศน กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรมีกลอง

จุลทรรศนในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน

ท่ีเพียงพอ 

ระดับดีมาก มาตรฐานขอท่ี 

๓, ๔, ๕, ๖, ๑๓ 

 

 

 

 

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 มาตรฐานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ        (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบงชี ้

จํานวน

นักเรียนท่ี     

อยูในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

รอยละ

ท่ีได 
คาน้ําหนัก 

คะแนนท่ี

ได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑.๑ 
มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ

ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
๒๖๙๙ 

๒๗๐๒ ๙๙.๘๙ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ 

มีนํ้าหนัก สวนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน   

๒๔๖๘ 

๒๗๐๒ ๙๑.๓๔ ๐.๕ ๐.๔๙ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๓ 

ปองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให

โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง 

โรค ภัย อุบัตเิหตุ และปญหา

ทางเพศ 

๒๖๗๘ 

 

๒๗๐๒ ๙๙.๑๑ 

 

๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความ ๒๖๗๒ ๒๗๐๒ ๙๘.๘๙ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๔๗ 

 

มั่นใจ กลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม 

๑.๕ 
มีมนุษยสมัพันธท่ีดีและ        

ใหเกียรตผิูอ่ืน           
๒๖๗๗ 

๒๗๐๒ ๙๙.๐๗ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๖ 

สรางผลงานจากเขารวม

กิจกรรมดานศลิปะ ดนตรี/

นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ  

ตามจินตนาการ      

๒๖๘๖ 

๒๗๐๒ ๙๙.๔๑ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๔.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทําโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการออกกําลังกาย เหงือกและฟนแข็งแรง 

- โครงการอบรมแกนนําตอตานยาเสพติด To be number one 

- งานกีฬาระดับเขต  ระดับจังหวัด   ระดบัภาค ระดับประเทศ 

งานแขงขันดนตรี 

วิธีการพัฒนา    โรงเรียนสงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาพกาย ใจ ใหมีความแข็งแรงปลอดจากโรคภัยตาง ๆ มีสุขภาพเหงือก

และฟนแข็งแรง ผูเรียนมีทักษะดานชีวิตท่ีปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ใหนักเรียนจัดศูนยปรึกษาปญหาดานตาง ๆ 

เชน การเรียน ปญหาสวนตัว กลาแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง สงเสริมการแสดงออกในเชิงดนตรี กีฬา ศิลปะ สามารถ

แขงขันดานดนตรีในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ 

ผลการพัฒนา     จากการจัดกิจกรรมและโครงการอยางหลากหลายทําใหผูเรียนมีสุขภาพกายและจิตใจแข็งแรง

แสดงออกทางกีฬาอยางมีวินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย ปลอดสิ่งเสพติด มีทักษะการใชชีวิตอยางปลอดจากภัยตาง ๆ ได 

มีความคิดสรางสรรคดานศิลปะ มีการแสดงออกดานดนตรี นาฏศิลป สามารถแขงขันชนะเลิศในระดับจังหวัด 

ระดับภาคและระดับประเทศมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑ ในระดับ ดีเยี่ยม 

      แนวทางการพัฒนาในอนาคต โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพดานผูเรียนใหมีทักษะดานดนตรี กีฬา 

ศิลปะ นาฏศิลป สุขภาพกาย สมบูรณแข็งแรงไดตามเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหมีสุขภาพกาย สุขภาพใจท่ีแข็งแรง

สมบูรณ ในการท่ีจะมีพัฒนาดานสติปญญา ในการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

 

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม  ท่ีพึงประสงค  (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบงชี ้
จํานวน

นักเรียนท่ีอยู

จํานวน

นักเรียน

รอยละ

ท่ีได 
คาน้ําหนัก 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

 

 



๑๔๘ 

 

ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

ท้ังหมด 

๒.๑ 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม

หลักสตูร        
๒๖๙๓ ๒๗๐๒ 

๙๙.๖

๗ 

๒ ๑.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๒ 
เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผู

มีพระคณุ 
๒๖๔๒ ๒๗๐๒ 

๙๗.๗

๘ 

๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓ 
ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง       
๒๖๕๕ ๒๗๐๒ 

๙๘.๒

๖ 

๐.๕ ๐.๔๙ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔ 
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม

ท่ีแตกตาง       
๒๖๒๓ ๒๗๐๒ 

๙๗.๐

๘ 

๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๕ 

ช่ืนชมอนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

ภูมิปญญาซึ่งเปนเอกลักษณของ

ทองถ่ิน *** 

๒๖๕๐ ๒๗๐๒ 
๙๘.๐

๘ 

๐.๕ ๐.๔๙ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๔.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเนนพฤติกรรมการ กิน อยู ดู ฟง ซ่ึงมี

กิจกรรมแยกยอย ดังนี้ 

- กิจกรรมสรางความรักชาติสาสนา พระมหากษัตริย เชน เขาแถวตามระเบียบโรงเรียน 

- กิจกรรมสงเสริมการใฝรูใฝเรียน  

- กิจกรรมสรางความพอเพียง เชน การ 

  ประหยัด บันทึกรายรับ-รายจาย  

-ไหวคร ู

-กิจกรรมวันแม 

-กิจกรรมวันแม 

- ทําบุญครบรอบวันกอตั้งโรงเรียน 

-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนใน 

  เขตพ้ืนท่ีอําเภอกระสัง 

-บริจาคทรัพยสิ่งของแกบุคคลอ่ืน   

   เชน บานพักคนชรา  จ.บุรีรัมย  

   บานพักแมและเด็ก  จ.บุรีรัมย 

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาง ๆ ในเขต 

 

 



๑๔๙ 

 

   อําเภอกระสัง 

-บริจาคโลหิตแกกาชาดจังหวัดบุรีรัมย 

-  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนและ 

    คณะกรรมการนักเรียน 

-  เลือกตั้งกรรมการสหกรณโรงเรียน 

- กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญทางศาสนา เชน  

  วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา   

  วันเขาพรรษา ฯลฯ 

-สงเสริมมารยาทไทย เชนโครงการพ่ีไหวนอง  

  นองไหวพ่ี 

-กิจกรรมอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทย และ   

 ภูมิปญญาทองถ่ิน เชน วันลอยกระทง   

 งานเทศกาลของอําเภอกระสัง ฯลฯ 

-โครงการลดโลกรอยดวยสองมือเรา 

- โครงการธนาคารขยะ  

 

วิธีการพัฒนา   โรงเรียนสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคโดยจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน   

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนใน  เขตพ้ืนท่ีอําเภอกระสัง 

           ผลการพัฒนา  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ กิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือฝกใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคสงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๒  ใน

ระดับ  ดีเยี่ยม  

          แนวทางการพัฒนาในอนาคต  โรงเรียนควรดําเนนิกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่องเพ่ือใหนักเรียนเกิด

จิตสํานึกอยางแทจริง 
 

มาตรฐานท่ี ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบงช้ี 
จํานวน

นักเรียนท่ี

จํานวน

นักเรียน

รอยละ

ท่ีได 
คาน้ําหนัก 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

 

 



๑๕๐ 

 

อยูในระดับ 

๓ ข้ึนไป 

ท้ังหมด 

๓.๑ 

มีนิสัยรักการอานและแสวงหา

ความรูดวยตนเองจากหองสมุด 

แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ 

รอบตัว 

๒๖๕๓ 

๒๗๐๒ ๙๘.๑๙ ๒ ๑.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๒ 

มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด 

เขียน  และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหา

ความรูเพ่ิมเตมิ 

๒๕๕๗ 

๒๗๐๒ ๙๔.๖๓ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๓ 

เรียนรูรวมกันเปนกลุม 

แลกเปลีย่นความคิดเหน็เพ่ือการ

เรยีนรูระหวางกัน   

๒๕๔๓ 

๒๗๐๒ ๙๔.๑๒ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๔ 
ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ

นําเสนอผลงาน 

๒๔๔๑ ๒๗๐๒ ๙๐.๓๔ ๑ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา  โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการเปดโลกกวางสูการเรียนรู 

- โครงการพัฒนาสงเสริมการอานดวยรูปแบบศูนยกิจกรรมความรู(KA) 

โครงการวัยใสใฝเรียนรู 

  วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนสงเสริมนักเรียนใหมีทักษะความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยการจัดทําโครงการตาง ๆ เชน โครงการเปดโลกกวางสูการเรียนรู 

โครงการพัฒนาสงเสริมการอานดวยรูปแบบศูนยกิจกรรมความรู (KA)  โครงการวัยใสใฝเรียนรู 

 ผลการพัฒนา  

   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ กิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือฝกทักษะ 

ในการแสวงหาความรูดวยตนเองสงผลใหผูเรียนสามารถหาความรูดวยตนเองและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี  ๓  ในระดับ  ดีเยี่ยม 

 

 

 



๑๕๑ 

 

 

 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

   โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะ 

การแสวงหาความรูดวยตนเอง เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและรักการเรียนรูและสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนหรือโครงการท่ีเนนทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ    คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได 

                  อยางมีสติสมเหตุผล  (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบงชี ้

จํานวน

นักเรียนท่ีอยู

ในระดับ ๓ 

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

รอยละ

ท่ีได 
คาน้ําหนัก 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๔.๑ 

สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน 

ฟง และดู และสื่อสารโดยการ

พูดหรือเขียนตามความคิดของ

ตนเอง      

๒๕๕๖ ๒๗๐๒ 

๙๔.๖๐ ๒ ๑.๘๙ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒ 

นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหา

ดวยภาษาหรือวิธีการของ

ตนเอง   

๒๕๓๙ ๒๗๐๒ 

๙๓.๙๗ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓ 

กําหนดเปาหมาย คาดการณ 

ตัดสินใจแกปญหาโดยมเีหตผุล

ประกอบ   

๒๕๖๓ ๒๗๐๒ 

๙๔.๘๖ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๔ 
มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค

ผลงานดวยความภาคภูมิใจ   
๒๖๑๒ ๒๗๐๒ 

๙๖.๖๗ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา  โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ 

-  การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการแกปญหา 

- การสอนแบบโครงงาน 

- การจัดกิจกรรมวิเคราะหขาว สถานการณตาง ๆ 

 

 



๑๕๒ 

 

- โครงการสงเสริมการอาน 

- กิจกรรมภาษาอาเซียน 

- โครงการ  Smart board 

- กิจกรรมวัฒนธรรมและการทองเท่ียวนานาชาติ 

โครงการ mini company ความรู 

  

วิธีการพัฒนา 

   โรงเรียนสงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยาง

สมเหตุสมผล โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมพัฒนาทักษะการคิดและสงเสริมใหนักเรียน

เรียนรู โดยการทําโครงงานในวิชาตาง ๆ เชน โครงงานคณิตศาสตร โครงงานวิทยาศาสตร ครูมีการจัดการเรียนการสอน

ท่ีหลากหลาย เชน จัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบสืบเสาะหาความรู การสอนแบบโครงงาน 

สถานศึกษา จัดกิจกรรมใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณ 

ตาง ๆ หนาเสาธงทุกวัน 

 

ผลการพัฒนา  

  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพ่ือฝกทักษะการคิด ในทุกกลุมสาระการ

เรียนรูและทุกชั้น ชวยพัฒนาทักษะดานการคิดวิเคราะห    คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางเปนระบบ สงผลใหผูเรียน

สามารถคิดสรุปความ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล  

มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๔  ในระดับดีเยี่ยม 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะ 

การคิด เพ่ือพัฒนานักเรียนการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  ไดแก  

การจัดกิจกรรมการสอนท่ีสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะหแบบ Mind map , การสอนแบบโครงงาน ฯลฯ  

และมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการทดสอบผูเรียนดานการคิดเพ่ือประเมินความสามารถดานการ

คิดของนักเรียนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรออกมาเปนภาพรวม(รอยละ) ของโรงเรียน 
 

มาตรฐานท่ี ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  ( ๕ คะแนน) 

 

 



๑๕๓ 

 

ท่ี ตัวบงชี ้
รอยละ

ท่ีได 
คาน้ําหนัก 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ   ๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๔.๒ 
ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม

เกณฑ 

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓ 
ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตาม

เกณฑผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 

๔ ๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๔.๔ ผลการสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑ         ๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๔.๒๐ ๔ ดีมาก 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทําโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมการสอนเสริม 

- โครงการติวเขมเต็มรอย 

-   แนะแนวจากพ่ีสูนอง 

   วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญและประโยชน 

ของการศึกษาและการทดสอบตางๆ ใหครูจัดการเรียนรูท่ีฝกพัฒนาทักษะทางการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

และจัดกิจกรรมสอนเสริมใหกับนักเรียนกลุมออน ปานกลาง เกง โครงการติวเขมเต็มรอย เพ่ือใหนักเรียนไดฝกทําแบบทดสอบใน

ระดับตางๆ 

 ผลการพัฒนา 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดกิจกรรมหรือโครงการเสริมตางๆ ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะ 

ทางการเรียนรูและทางความคิดในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น สงผลใหผูเรียนสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูอยู

ในเกณฑดีและมีแนวโนนสูงข้ึนทุกปการศึกษา มีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห 

และเขียนเปนไปตามเกณฑสงผลสูผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๖   

มีคะแนนรวมเฉลี่ยในระดับโรงเรียนสูงข้ึน 

  แนวทางการพัฒนา 

                 โรงเรียนควรกําหนดแผนการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะทางการเรียนรู

และทางความคิด เพ่ือพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ มีการนิเทศติดตามการสอนของครูอยาง 

เปนระบบ มีการจัดโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาและกระตุนการเรียนรูของนักเรียนเพ่ือประเมินความสามารถ 

ของนักเรียนออกมาเปนระดับภาพรวม(รอยละ)ของโรงเรียนอยางนอยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

 

 



๑๕๔ 

 

 

มาตรฐานท่ี ๖  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ 

                 ท่ีดีตออาชีพสุจริต  (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบงชี ้

จํานวน

นักเรียน 

ท่ีอยูในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด 

รอยละ

ท่ีได 
คาน้ําหนัก 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๖.๑ 
วางแผนการทํางานและ

ดําเนินการจนสําเร็จ   
๒๖๖๗ ๒๗๐๒ 

๙๘.๗๐ ๒ ๑.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๒ 

ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น

พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง   

๒๖๘๙ ๒๗๐๒ 

๙๙.๕๒ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได   ๒๖๗๘ ๒๗๐๒ ๙๙.๑๑ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๔ 

มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต

และหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ี

ตนเองสนใจ   

๒๖๘๗ ๒๗๐๒ 

๙๙.๔๔ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๔.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

 

 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา  โรงเรียนไดดําเนินการโครงการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัด/

กิจกรรม ดังนี้ 

-โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ 

-โครงการจิตอาสาพัฒนาชีวิตภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

-โครงการรวมแขงขันทักษะทางอาชีพและแขงขันโครงงานตาง ๆ 

-จัดแผนการเรียนรูแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพ 

-การสอนแบบโครงงาน 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกลุม 

-สงเสริมการมีงานทําระหวางปดภาคเรียน 

  วิธีการพัฒนา 

   โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการทํางาน มีทักษะกระบวนการทํางาน  

 

 



๑๕๕ 

 

การจัดการ การทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข มีทักษะการแสวงหาความรู เชน การเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชา

ตาง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงจนผลงานสําเร็จ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได สงเสริม

ใหนําผลท่ีสําเร็จจัดแสดงและจําหนาย  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับผูเรียน ชวยและสนับสนุน 

ใหผูเรียนไดมีงานทําระหวางปดภาคเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดฝกประสบการณอาชีพจริงเพ่ือเปนแนวทาง 

ในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 ผลการพัฒนา 

   จากการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายดังกลาวทําใหผูเรียนไดเพ่ิมทักษะในดานตาง ๆ เชนผูเรียน 

เกิดความมุงม่ันในการทํางาน รูจักวางแผนการทํางาน การทํางานตามข้ันตอนท่ีวางไวจนสําเร็จ การประเมินผลงาน รวมท้ังการ

ปรับปรุงงานจนสามารถนําผลงานออกเผยแพรอยางภาคภูมิใจ โดยเฉพาะเก่ียวกับงานอาชีพ ผูเรียน 

ไดมีโอกาสฝกปฏิบัติจริง และมีงานทําในชวงปดภาคเรียน ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๖    

อยูในระดับดีเยี่ยม 

            แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

   โรงเรียนควรสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยการศึกษาคนควาและสรางองคความรู  (IS)  

เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 

 

 

 

 

 

 

ดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๑๐ คะแนน) 

ท่ี ตัวบงชี ้

จํานวนครูท่ี

อยูในระดับ 

๓ ขึ้นไป 

จํานวนครู

ท้ังหมด 

รอยละท่ี

ได 
คาน้ําหนัก 

คะแนน

ท่ีได 

 เทียบระดับ 

  คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๗.๑ 

ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ

ผูเรยีนท้ังดานความรู ทักษะ

กระบวนการ  สมรรถนะ และ
๑๒๐ 

๑๒๐ ๑๐๐ 

 

๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๕๖ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

๗.๒ 

ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคล และใชขอมูลในการวาง

แผนการจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรยีน   

๑๒๐ 

๑๒๐ ๑๐๐ ๑ ๐.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๓ 

ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู

ท่ีตอบสนองความแตกตางระหวาง

บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา   

๑๒๐ 

๑๒๐ ๑๐๐ ๒ ๑.๘๙ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๔ 

 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมผนวกกับการนําบริบท

และภมูิปญญาของทองถ่ินมา     

บูรณาการในการจดัการเรยีนรู 

๑๑๕ 

๑๒๐ ๙๕.๘๓ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๕ 

ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี

มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรยีน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย   

๑๑๕ 

๑๒๐ ๙๕.๘๓ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๖ 

ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และ

แกไขปญหาใหแกผูเรยีนท้ังดาน

การเรยีนและคุณภาพชีวิตดวย

ความเสมอภาค   

๑๒๐ 

๑๒๐ ๑๐๐ ๑ ๐.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๗ 

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูในวิชาท่ีตน

รับผิดชอบ และใชผลในการปรับ

การสอน     

๑๑๕ 

๑๒๐ ๙๕.๘๓ ๑ ๐.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๘ 

ครูประพฤติปฏิบัตตินเปน

แบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดี

ของสถานศึกษา   

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๙ 

ครูประพฤติปฏิบัตตินเปน

แบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดี

ของสถานศึกษา 

๑๒๐ 

๑๒๐ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐ ๙.๘๘ ๕ ดีเย่ียม 

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

 



๑๕๗ 

 

- ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ดานสมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

- ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพ่ือนําผลมาใชวางแผนจัดการเรียนรู 

 

-ครูนําผลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลมาใชในการออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือสนองความแตกตางระหวาง

บุคคล 

-ครูมีการจัดหาและผลิตสื่อเทคโนโลยท่ีีสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการของผูเรียนตามแผนฯ และบริบทของผูเรียนแตละหอง 

-ครูมีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน ใชวิทยากรและแหลงเรียนรูทองถ่ินเพ่ือสงเสริมพัฒนาการของผูเรียนในการจัดการเรียนรู 

- ครูมีการนําผลวิเคราะหผูเรียนมากําหนดวิธีการวัดผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียน เชนวัดผลโดยใชขอสอบปรนัย 

อัตนัย การสังเกต  

การใหลงมือปฏิบัติ การนําเสนอ เปนตน 

-ครูใชวิธีการวัดผลท่ีหลากหลาย เพ่ือมุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แตละกลุมและรายบุคคลใหสามารถพัฒนาตนเองไดตาม

ศักยภาพ 

- ครูมีการเยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือพบปะผูปกครองและรวมกันสงเสริม 

และแกปญหาผูเรียน 

- ครูมีการวิเคราะหปญหาท่ีพบในการจัดการเรียนการสอน 

- ครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสงเสริมพัฒนาหรือแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน    

- ครูมีการนําผลการวิจัยมาใชประกอบในการวางแผนจัดการเรียนรู 

- ครูประพฤติ ปฏบิัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

- ครูประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนดของสถานศึกษา และใหความรวมมือกับสถานศึกษา 

- ครูรับผิดชอบปฏิบัติการสอนตามรายวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา โดยมีการลงชื่อ และบันทึกการสอนทุกชั่วโมง   

- ครูมุงม่ันพัฒนาผูเรียนอยางเต็มความสามารถ เพ่ือมุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 ๑.  วิธีการพัฒนา  

     โรงเรียนไดสงเสริมสนับสนุนใหครูดําเนินการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  เพ่ือนําผลมาใช  

ในการวางแผนการจัดการเรียนรู  โดยกําหนดเปาหมายท้ังดานความรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะ  

ท่ีพึงประสงคของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดหาและสรางสื่อ  

ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับตัวชี้วัด  โดยนําภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด  ใหมี การจัด

ประเมินผลท่ีหลายหลายเพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการและความแตกตางของผูเรียน  รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือ

แกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ  และนําผลมาใชประกอบ  

 

 



๑๕๘ 

 

ในการวางแผนการจัดการเรียนรู อยางเต็มความสามารถเพ่ือชวยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

ใหสูงข้ึน  

๒.  ผลการพัฒนา  

จากความพยายามในการสงเสริมสนับสนุนใหครูไดดําเนินการและปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี  

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยจัดโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู  มีผลทําใหผูเรียนไดรับความรู  ทักษะ

กระบวนการมีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ๗  อยูในระดับดีเยี่ยม 

  ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

     โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูท้ังระบบในระดับโรงเรียน  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหครู 

ไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เชน แผนการอบรมพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนอยางตอเนื่อง  แผนการอบรมพัฒนาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล  เปนตน 
 

มาตรฐานท่ี ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๑๐ คะแนน)                 

ท่ี ตัวบงชี ้
ระดับ

ท่ีได 

คา

น้ําหนัก 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๘.๑ 
ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการ

พัฒนาผูเรียน 

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๒ 

ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมสีวนรวมและใชขอมูลผลการ

ประเมินหรือผลการวิจัย เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการ

จัดการ 

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓ 
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย

ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ         

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔ 
ผูบรหิารสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย

อํานาจ 

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕ 
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดั

การศึกษา 

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๖ 
ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการ

จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/

กิจกรรม ดังนี้ 

- การประชุมระดมความเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

 



๑๕๙ 

 

- การจัดโครงสรางการบริหารงานท่ีเนนการมีสวนรวม 

รางวัลท่ีโรงเรียนไดรับ 

  

 

 

 

 

 

             ๑.  วิธีการพัฒนา 

  การบริหารงานของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยการกระจาย 

อํานาจการตัดสินใจใหคณะครูและบุคลากรมีสวนรวมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และท่ีสําคัญจะใหความสําคัญกับภาคี

เครือขาย เพ่ือรวมมือกันในการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

   ๒.  ผลการพัฒนา   

  จากการดําเนินการพัฒนางานอยางเปนระบบทําใหโรงเรียนกระสังพิทยาคมประสบผลสําเร็จ 

ในการบริหารจัดการศึกษาหลายเรื่อง  จนเปนท่ียอมรับของสังคมและชุมชนใหการรวมมือในการพัฒนา 

โรงเรียนอยางดี 

   ๓.  แนวทางการพัฒนา 

                  การบริหารจัดการ โรงเรียนกระสังพิทยาคม มุงเนนการกระจายอํานาจเพ่ือใหบุคลากรไดเห็นความสําคัญและมี

สวนรวมในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความรู และเปนพลเมืองดี 

ของประเทศชาติตอไป 
 

มาตรฐานท่ี ๙   คณะกรรมการสถานศกึษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ               

                       เกิดประสิทธิผล (๑๐  คะแนน) 

ท่ี ตัวบงชี ้ ระดับท่ีได คาน้ําหนัก คะแนนท่ีได 
เทียบระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

๙.๑ 
คณะกรรมการสถานศกึษารูและปฏิบัติ

หนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด   

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๒ 
คณะกรรมการสถานศกึษากํากับตดิตาม 

ดูแล และขับเคลื่อนการดาํเนินงานของ

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๖๐ 

 

สถานศึกษาใหบรรลผุลสาํเร็จตาม

เปาหมาย 

๙.๓ 
ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาสถานศกึษา 

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- มีการจัดประชุมผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 

จัดใหมีเครือขายนักเรียนและผูปกครอง 

  

 

 

 

 

 

 ๑.  วิธีการพัฒนา 

   ไดมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ีและรวมกันพิจารณา 

ในภาระงานท่ีรับผิดชอบตามหนาท่ี จัดดําเนินการใหมีสวนระหวางสถานศึกษา ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อาทิ 

จัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทางโรงเรียน ประสานงานกับสวนราชการอ่ืน 

  ๒.  ผลการพัฒนา  

   จากวิธีการพัฒนา ทําใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จในมาตรฐานท่ี  ๙  ระดับดีเยี่ยม 

  ๓. แนวทางการพัฒนา 

   โรงเรียนไดดําเนินการ กําหนดแผนพัฒนาครู แผนพัฒนานักเรียนและองคกรสูโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือให

เกิดผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนสําหรับนักเรียน 
 

มาตรฐานท่ี  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียนอยางรอบดาน   

 (๑๐คะแนน) 

 

ท่ี ตัวบงชี ้ ระดับท่ีได คาน้ําหนัก คะแนนท่ีได 
เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

 

 



๑๖๑ 

 

๑๐.๑ 
หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสม

และสอดคลองกับทองถ่ิน   
๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๒ 

จัดรายวิชาเพ่ิมเตมิท่ีหลากหลาย

ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความ

สนใจ          

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๓ 

จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี

สงเสริมและตอบสนองความ-

ตองการ ความสามารถ  ความ-

ถนัด และความสนใจของผูเรียน 

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๔ 

สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ

เรียนรูท่ีใหผูเรยีนไดลงมือปฏิบัติ

จริงจนสรปุความรูไดดวยตนเอง       

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๕ 

นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม

ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุง

การเรยีนการสอนอยางสม่ําเสมอ              

๔ ๒ ๑.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๖ 

จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรยีนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง

ผูเรยีนทุกคน 

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๗ 

จัดกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และ

ภูมิปญญาซึ่งเปนเอกลักษณของ

ทองถ่ิน **** 

๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๘ 

จัดกิจกรรมสงเสรมิความสามารถ

และทักษะพ้ืนฐานในการทํางาน

เก่ียวกับงานอาชีพ เพ่ือการ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง *** 

๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐ ๙.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา    

๑.  หลักสูตรสถานศึกษา 

๒.  รายงานการอบรมหลักสูตร 

๓.  รายงานโครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 



๑๖๒ 

 

๔.   รายงานผลการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม 

๕.  รายงานผลการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

๖.  รายงานโครงการจิตอาสาพัฒนาชีวิต 

๗.  รายงานกิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ 

๘.  รายงานกิจกรรมชุมนุม 

๙. รายงานกิจกรรมในเครื่องแบบ 

๑๐.  รายงานการอบรมบคุลากร ๒๐ ชั่วโมง ตอป 

๑๑.  แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

๑๒.  สรุปผลงานทางวิชาการครู 

๑๓.  กําหนดการสอนรายคาบ 

๑๔.  รายงานการนิเทศกลุมสาระ 

๑๕.  รายงานผลการสอนของครู 

๑๖.  แบบนิเทศติดตามครูทุกกลุมสาร 

๑๗.  รายงานผลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

๑๘.  บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

๑๙  สมุด ปพ. ๕ 

           

  

 

 

 

         ๑.  วิธีการพัฒนา  

  การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนกระสังพิทยาคม มีการดําเนินงานตามขอบขายและภาระงาน  โดยจัดการเรียนรูท่ี

มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เนนการปฏิบัติจริงมุงใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด  วิเคราะหและแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  มีการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคและวิธีสอนท่ีหลากหลาย  ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง  พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยใหครูศึกษาใน

เรื่องมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด  วิธีการวัดผลประเมินผล วิเคราะหผูเรียน 

 

 



๑๖๓ 

 

เปนรายบุคคล  ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดความรูท่ีแทจริง 

  ๒.  ผลการพัฒนา 

  ๑.  มีการจัดทํา การใช การปรับปรุงหนวยการเรียนรูและแผนการจดัการเรยีนรู 

๒.  มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

๓.  มีการจัดหา จัดทํา ใช บํารุงรักษาและสงเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู 

๔.  มีการจัดสอนซอมเสริม 

๕.  มี การประเมินผลการดําเนินงานวิชาการอยูในระดับดี 

๖.  มีการประเมินผลในดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

               จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหผูเรียนมีการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  

คิดอยางมีวิจารณญาณแบบองครวม  ผูเรียนใหเห็นคุณคาของตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  ผูเรียนสามารถ

แสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายและนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตไดจริง 

 ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  ใหมีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องและใหมีการแกปญหาโดยมีการวิจัยในชั้นเรียน   

เพ่ือเปนกระบวนการดูแลและชวยเหลือนักเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีระบุไว  โดยใหมีการสรางเครื่องมือ 

เพ่ือใชในการตรวจสอบ เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป ดังนี้ 

   ๑.  การสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการอยางตอเนื่องท้ังป 

๒.  การพัฒนาครูทางดานวิชาการทุกดาน 

๓.  การจดับรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 

๔.  การสงเสริมการวิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

๕.  การสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๖๔ 

 

มาตรฐานท่ี  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   (๑๐  คะแนน)  

ท่ี ตัวบงชี ้ ระดับท่ีได คาน้ําหนัก คะแนนท่ีได 
เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๑.๑ 

หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร

เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั 

มีสิ่งอํานวยความสะดวก 

พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี 

สภาพแวดลอมรมรื่น   

๕ ๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๒ 

จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสรมิ

สุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของผูเรียน   

๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๓ 

จัดหองสมดุท่ีใหบริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให

ผูเรยีนเรยีนรูดวยตนเองและหรือ

เรียนรูแบบมีสวนรวม   

๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

-  ปรับแตงภูมิทัศน 

- ซอมแซมอาคาร 

- ฟนสะอาดเหงือกแข็งแรง 

- การเจริญเติบโต 

- สัปดาหหองสมุด 

- สงเสริมการอาน (K.A.) 

- หองสมุดมีชีวิต 

 

   ๑.  วิธีการพัฒนา 

 ศึกษาและดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  รายงานผล 

  ๒.  ผลการพัฒนา  

โรงเรียนไดมีการพัฒนาไดระดับสูงข้ึนไปตามมาตรฐาน 

 

 



๑๖๕ 

 

  ๓.  แนวทางการพัฒนา 

    ศึกษาตามโครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง   

 

ท่ี ตัวบงชี ้ ระดับท่ีได คาน้ําหนัก คะแนนท่ีได 
เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๒.๑ 
กําหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา   

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๒ 

จัดทําและดําเนินการตาม

แผนพัฒนาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาท่ี

มุงพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๓ 

จัดระบบขอมูลสารสนเทศ

และใชสารสนเทศในการ

บริหารจดัการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา       

๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๔ 

ติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา            

๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๕ 

นําผลการประเมินคณุภาพ

ท้ังภายในและภายนอกไป

ใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง   

๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๖ 

จัดทํารายงานประจําปท่ี

เปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน   

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

 



๑๖๖ 

 

- อบรมและจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- อบรมและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- โครงงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

   

 

๑.  วิธีการพัฒนา  โรงเรียนไดดําเนินการดังนี้ 

  ๑.  จัดประชุมเพ่ือกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๒.  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

  ๓.  จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 

  ๔.  ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕.  มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  ๖.  มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๗.  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน คุณภาพภายใน 

  ๘.  จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  ๒.  ผลการพัฒนา  

   จากการพัฒนาและดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาทําใหได 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๒  ในระดับ ดีเยี่ยม 

           ๓.  แนวทางการพัฒนา 

    โรงเรียนควรมีการกํากับและติดตามตรวจสอบใหมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 อยางตอเนื่อง 
 

 

ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู (๑๐ คะแนน) 

ท่ี ตัวบงชี ้ ระดับท่ีได คาน้ําหนัก คะแนนท่ีได 
เทียบระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

 

 



๑๖๗ 

 

๑๓.๑ 

มีการสรางและพัฒนาแหลง

เรียนรูภายในสถานศึกษาและ

ใชประโยชนจากแหลงเรียนรู 

ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนและบุคลากร

ของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ี

เก่ียวของ 

๕ ๕ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 

๑๓.๒ 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู

ระหวางบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว 

ชุมชน และองคกรท่ีเก่ียวของ   

๕ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา โดยจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

-สงเสริมการเรียนรูสูโลกกวาง 

-เปดโลกกวางสูการเรียนรูท่ียั่งยืน 

-สัปดาหหองสมุด 

-หองสมุดมีชีวิต 

-จัดทําวารสารโรงเรียน 

-สงเสริมการอาน 

-สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

-พัฒนาหองสมุดกลุมสาระทุกกลุม 

-พัฒนากระบวนการเรียนรูและสงเสริมความเปนเลิศ 

-ศูนยกิจกรรมความรู KA 

-รอบรูกับบันทึกการฟง 

-บันทึกรายรับ-รายจาย 

-สัปดาหวิทยาศาสตร 

-สัปดาหคายคณิตศาสตร 

-สัปดาหวันสุนทรภู 

 

 



๑๖๘ 

 

-พัฒนาแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑภูมิบาน ภูมิเมือง 

-พัฒนาศูนยวัฒนธรรม  

-พัฒนาเว็บไซตและขอมูลสารสนเทศโรงเรียน 

-ติวเขมเต็มรอย 

-ตอบปญหาธรรมะกาวหนา 

-โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

-อบรมหลักสูตรสถานศึกษา 

-ประชุมผูปกครอง 

-กิจการและสงเสริมประชาธิปไตย 

-กิจกรรมวันสําคัญ 

-แลกเปลี่ยนเรียนรูศูนย AFS 

-กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

-โรงเรียนวิถีพุทธ 

-นิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานของบุคลากรโรงเรียน 

-ปฐมนิเทศนักเรียน 

-ปจฉิมนิเทศนักเรียน 

-พัฒนาครูสูมืออาชีพ 

-คายพุทธบุตร 

 

 ๑.  วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนมีการสราง สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  

ท้ังการสรางข้ึนมาใหมอยางหลากหลายและพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรูเดิมใหสามารถใชประโยชนได และผูเรียน บุคลากร 

ครอบครัว ชุมชนและผูท่ีเก่ียวของสามารถใชประโยชนจากแหลงเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและกาวทันเทคโนโลยีตลอดเวลา 

  ๒.  ผลการพัฒนา 

 

 



๑๖๙ 

 

   จากการพัฒนาแหลงเรียนรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดโครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลายครอบคลุมทุกฝาย/

งาน ทําใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถใชประโยชนจากแหลงเรียนรูไดมีประสิทธิภาพและคุมคา มี

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๓ ในระดับ ดีเยี่ยม 

๒.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

   โรงเรียนควรสํารวจแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนแหลงเรียนรูของโรงเรียน มีการบันทึกการใชแหลง

เรียนรู มีปายแหลงเรียนรูของโรงเรียนอยางชัดเจน และพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผูเรียน บุคลากร ชุมชน

สามารถใชประโยชนไดตลอดเวลา 

 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย  ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน  (๑๐ คะแนน) 

ท่ี ตัวบงชี ้ ระดับท่ีได คาน้ําหนัก 
คะแนนท่ี

ได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๔.๑ 

จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสรมิให

ผูเรยีนบรรลุเปาหมาย  ตามวิสยัทัศน 

ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๒ 

ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรยีน

บรรลเุปาหมาย ตามวิสัยทัศน 

ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนา โดยจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

- พัฒนาสงเสริมการอานดวยรูปแบบศูนยกิจกรรมความรู (KA) 

- รอบรูกับบันทึกการฟง 

- พัฒนาปรับปรุงงานดนตรีและดุริยางค เพ่ือการบริการและสงเสริมกิจกรรมดานดนตรี 

- สงเสริมพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

- คายอนุรักษสืบสานดนตรีและนาฏศิลปไทย 

- ยืดอก.....พกหอขาว 

- วัยใสใฝเรียนรู 

 

 



๑๗๐ 

 

- จิตสาธารณะ 

- คายพุทธบุตร 

 ๑.  วิธีการพัฒนา 

   โรงเรียนไดจัดกิจกรรม  โครงการตาง ๆ สงเสริมผูเรียนใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน  พันธกิจ 

และเปาประสงคของโรงเรียน  นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ยังมีการผสมผสานสาระความรู 

ตาง ๆ  รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา   เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับท้ัง

ความรูในเนื้อหาวิชา  และปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลัก 

ของศาสนาท่ีตนเองนับถือ และสรางคานิยมอันพึงประสงคใหกับนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับ อัตลักษณของโรงเรียน 

คือ  “ความประพฤตินําหนา  วิชาตามติด” 

  ๒.  ผลการพัฒนา 

   ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูมีความรู  มีความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม 

ท่ีพึงประสงค  เปนคนดี  มีระเบียบวินัย  สามารถนําหลักธรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวันได  ทําใหผูเรียนสามารถ 

ใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  ๓.  แนวทางการพัฒนา 

   โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนท้ังในดานวิชาการและความประพฤติท่ีหลากหลายข้ึน 

และมีการมอบขวัญและกําลังใจใหกับผูเรียนท่ีมีความรูความสามารถและความประพฤติท่ีดีเพ่ือเปนแบบอยาง 

ใหผูอ่ืนไดปฏิบัติตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม   

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ 

 

 



๑๗๑ 

 

                    สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  (๕ คะแนน)  

ท่ี ตัวบงชี ้ ระดับท่ีได คาน้ําหนัก 
คะแนนท่ี

ได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๕.๑ 

จัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเนน แนวทางการปฏริูปการศึกษา

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิสถานศึกษา

ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน     

๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๒ 

จัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเนน แนวทางการปฏริูปการศึกษา

เพ่ือพัฒนาและสงเสรมิสถานศึกษา

ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน     

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

รองรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 

โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

- การจัดกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสงเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียนดานตาง ๆ ท้ัง

ทางวิชาการและกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา 

 

 ๑.  วิธีการพัฒนา  

      โรงเรียนมีการประชุมโดยชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนโดยเล็งเห็นความสําคัญ  

ของกิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียนท้ังทางดานวิชาการและกิจกรรมโดยเฉพาะดานดนตรี  ซ่ึงเปน

กิจกรรมท่ีสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนและชุมชนตลอดจนทองถ่ินสรางความภาคภูมิใจ  

   โรงเรียนไดจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรซ่ึงใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ เชน  กิจกรรมเขารวม

แขงขันทักษะดานดนตรีใหนักเรียนใชพัฒนาความสามารถ จัดโครงการเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรู 

การใชชีวิตรวมกันสรางความมีระเบียบวินัย จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาโดยจัดเปน กิจกรรม

ชุมนุมและวิชาเลือกเพ่ิมเติม 

  ๒.  ผลการพัฒนา   

   จากการสงเสริมกิจกรรมของผูบริหารโรงเรียนและชุมชนทําใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงท้ังศักยภาพ และ

ความสามารถของตนเอง ท้ังยังเปนการสรางความมีระเบียบวินัยสรางความภาคภูมิใจและชื่อเสียงใหแกสถาบัน มีผลการประเมิน

คุณภาพมาตรฐานท่ี  ๑๕  ระดับ  ดีเยี่ยม 

  ๓.  แนวทางการพัฒนา 

 

 



๑๗๒ 

 

   โรงเรียนควรสงเสริมโดยจัดสรรงบประมาณเนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมตองใชทรัพยากรมาก 

ท้ังบุคลากรและนักเรียนโดยเฉพาะอุปกรณเครื่องดนตรีและกีฬา ซ่ึงมีราคาสูงและดูแลรักษาคอนขางยาก สงเสริมทักษะและ

โอกาสใหแกนักเรียนไดแสดงออกท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรในการประกวดและแขงขันความสามารถ 

๓.  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน/

จํานวนครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ดานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
๓๐ ๒๘.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมี

สุนทรียภาพ 

      ๕ ๔.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ      

      ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ 
๒๖๙๙ ๒๗๐๒ 

๙๙.๘๙ ๐.๕ ๐.๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ มีนํ้าหนัก สวนสูง และมสีมรรถภาพ  

      ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
๒๔๖๘ ๒๗๐๒ 

๙๑.๓๔ ๐.๕ ๐.๔๖ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ

ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหต ุและ

ปญหาทางเพศ 

๒๖๗

๘ 
๒๗๐๒ 

๙๙.๑๑ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๔  เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลา

แสดงออกอยางเหมาะสม 

๒๖๗

๒ 
๒๗๐๒ 

๙๘.๘๙ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๕  มมีนุษยสมัพันธท่ีดีและใหเกียรตผิูอ่ืน   ๒๖๗

๗ 
๒๗๐๒ 

๙๙.๐๗ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๖  สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดาน

ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป กีฬา/

นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๒๖๘๖ ๒๗๐๒ 

๙๙.๔๑ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๒  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมท่ีพึงประสงค 

   ๕ 

 

๔.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๗๓ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน/

จํานวนครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๒.๑  มีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ๒๖๙๓ ๒๗๐๒ ๙๙.๖๗ ๒ ๑.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๒  เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณ 
๒๖๔๒ ๒๗๐๒ 

๙๗.๗๘ ๑ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี

แตกตาง 
๒๖๕๕ ๒๗๐๒ 

๙๘.๒๖ ๐.๕ ๐.๔๙ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔  ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม 
๒๖๒๓ ๒๗๐๒ 

๙๗.๐๘ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๕  ช่ืนชมอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาซึ่งเปน

เอกลักษณของทองถ่ิน *** 

๒๖๕๐ ๒๗๐๒ 

๙๘.๐๘ ๐.๕ ๐.๔๙ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผูเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

   ๕ 

 

๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๑  มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ

ตางๆ รอบตัว      

๒๖๕๓ ๒๗๐๒ 

๙๘.๑๙ ๒ ๑.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๒  มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน  

และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรู

เพ่ิมเตมิ 

๒๗๓

๔ 
๒๗๐๒ 

๙๔.๖๓ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๓  เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน   

๒๗๓

๒ 
๒๗๐๒ 

๙๔.๑๒ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๓.๔  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนํา

นําเสนอผลงาน 

๒๗๙

๐ 
๒๗๐๒ 

๙๐.๓๔ ๑ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๗๔ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน/

จํานวนครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานท่ี ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการ

คิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค 

ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสม

เหตุผล           

   ๕ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และ

ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

๒๕๕๖ ๒๗๐๒ 

๙๔.๖๐ ๒ ๑.๘๙ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒  นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา

หรือวิธีการของตนเอง 
๒๕๓๙ ๒๗๐๒ 

๙๓.๙๗ ๑ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓  กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ

แกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 
๒๕๖๓ ๒๗๐๒ 

๙๔.๘๖ ๑ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๔  ความคิดรเิริ่ม และสรางสรรคผลงาน

ดวยความภาคภมูิใจ 

๒๖๑๒ ๒๗๐๒ ๙๖.๖๗ ๑ ๐.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ี

จําเปนตามหลักสูตร 

   ๕ ๔.๒๐ ๔ ดีมาก 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุม

สาระ เปนไปตามเกณฑ   

  ๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม

หลักสตูร เปนไปตามเกณฑ  

  ๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕.๓  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน เปนไปตามเกณฑ 

  ๔ ๒ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไป     

ตามเกณฑ 

  ๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเรียนมีทักษะในการ

ทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ    

ท่ีดีตออาชีพสุจริต   

   ๕ ๔.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๗๕ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน/

จํานวนครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๖.๑  วางแผนการทํางานและดําเนินการจน

สําเรจ็ 
๒๖๖๗ ๒๗๐๒ 

๙๘.๗๐ ๒ ๑.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๒  ทํางานอยางมีความสุข มุงมัน่พัฒนางาน 

และภมูิใจในผลงานของตนเอง 
๒๖๘๙ ๒๗๐๒ 

๙๙.๕๒ ๑ ๑ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๓  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ๒๖๗

๘ 
๒๗๐๒ 

๙๙.๑๑ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๔  มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจรติและหา

ความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๒๖๘

๗ 
๒๗๐๒ 

๙๙.๔๔ ๑ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

/จํานวน

ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๒. ดานการจัดการศึกษา ๕๐ ๔๙.๒๘ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

   ๑๐ ๙.๘๘ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๑  ครูมีการกําหนดเปาหมายคณุภาพผูเรยีน

ท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
๑๒๐ ๑๒๐ 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะหผูเรยีนเปนรายบุคคล 

และใชขอมูลในการวางแผนการจดัการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

๑๒๐ ๑๒๐ 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๗๖ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

/จํานวน

ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ผูเรยีน            

๗.๓  ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรูท่ี         

        ตอบสนองความแตกตางระหวาง 

บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา       
๑๒๐ ๑๒๐ 

๑๐๐ ๒ ๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๔  ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก

กับการนําบริบทและภมูิปญญาของ

ทองถ่ินมาบูรณาการในการจัด 

การเรยีนรู 

๑๑๕ ๑๒๐ 

๙๕.๘๓ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนน 

การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๑๑๕ ๑๒๐ 

๙๕.๘๓ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๖  ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข

ปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและ

คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 
๑๒๐ ๑๒๐ 

๑๐๐ ๑ ๑ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ 

และใชผลในการปรับการสอน 

๑๑๕ ๑๒๐ 

๙๕.๘๓ ๑ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๘  ครูประพฤตปิฏิบัตตินเปนแบบอยางท่ี

ดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศกึษา 
๑๒๐ ๑๒๐ 

๑๐๐.๐

๐ 
๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๙  ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ

มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๐๐.๐

๐ 

๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

   ๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๑  ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ

ความคิดรเิริม่ท่ีเนนการพัฒนาผูเรยีน 

  ๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๗๗ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

/จํานวน

ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๘.๒  ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวน

รวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัย เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการ

และการจัดการ                 

  ๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการ

การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

  ๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔  ผูบริหารสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

  ๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕  นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ

ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  ๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๖  ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรกึษาทาง

วิชาการและเอาใจใสการจดัการศกึษา

เต็มศักยภาพและเตม็เวลา 

  ๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ

ผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

   ๕ 

 

๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติ

หนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 

  ๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ

ติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผล

สําเรจ็ตามเปาหมาย 

  ๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๓  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาสถานศึกษา 

  ๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๗๘ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

/จํานวน

ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัด

หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง

รอบดาน 

   ๑๐ ๙.๖๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ

สอดคลองกับทองถ่ิน 

  
๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให

ผูเรยีนเลือกเรียนตามความถนัด

ความสามารถ และความสนใจ 

  

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ

ตอบสนองความตองการ ความสามารถ 

ความถนัด และ 

ความสนใจของผูเรียน 

  

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๔  สนับสนุนใหครูจดักระบวนการเรยีนรูท่ี

ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรปุ

ความรูไดดวยตนเอง 

  

๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๕  นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 

และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ

สอนอยางสม่ําเสมอ 

  

๔ ๒ ๑.๖๐ ๔ ดีเมาก 

๑๐.๖  จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน

ทุกคน 

  

๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๗  จัดกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน    

         ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และ 

         ภูมิปญญาซึ่งเปนเอกลักษณของ 

         ทองถ่ิน **** 

  

๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๗๙ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

/จํานวน

ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๐.๘  จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถ 

         และทักษะพ้ืนฐานในการทํางาน  

         เก่ียวกับงานอาชีพ เพ่ือการ 

         ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

         เศรษฐกิจพอเพียง *** 

  

๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามกีารจัด

สภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริม 

ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   ๑๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๑  หองเรยีน หองปฏิบัติการ อาคารเรยีน

มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย

ความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใช

การไดดสีภาพแวดลอมรมรื่น และมี

แหลงเรียนรูสาํหรับผูเรียน  

  ๕ ๔ ๔.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

  ๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๑.๓  จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรยีน

เรียนรูดวยตนเองและหรือเรยีนรูแบบ

มีสวนรวม 

  ๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

   ๕ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  ๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๒  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา    

  ๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๘๐ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

/จํานวน

ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๑๒.๓  จัดระบบขอมลูสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  ๔ ๑ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

  ๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๕   นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

  ๕ ๐.๕ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๖  จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

  ๕ ๑ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๓. ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑๐ ๑๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 

สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม

แหงการเรียนรู                         

   ๑๐ ๙.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

สถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง

เรียนรู ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา  การเรียนรูของ

ผูเรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา 

รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ 

  ๕ ๕ ๔.๐๐ ๕ ดีมเย่ียม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ

องคกรท่ีเก่ียวของ 

  ๕ ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

 

 



๑๘๑ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ 

จํานวน

นักเรียน/

ครูท่ีอยูใน

ระดับ ๓  

ขึ้นไป 

จํานวน

นักเรียน

/จํานวน

ครู

ท้ังหมด 

รอยละ/

ระดับท่ีได 

คา

น้ําหนกั 

คะแนน

ท่ีได 

เทียบ

ระดับ

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

๔. มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา   ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 

ปรัชญาและจุดเนนท่ีกําหนดขึ้น 

   ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม 

          ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

        วิสัยทัศน ปรัชญา และจดุเนน 

        ของสถานศึกษา  

  ๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๔.๒  ผลการดําเนินงานสงเสรมิให 

         ผูเรียนบรรลตุามเปาหมาย  

         วิสัยทัศน ปรัชญา และจดุเนน 

         ของสถานศึกษา  

  ๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๕. ดานท่ี ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น 

   ๕ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ 

         ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม 

         แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

  ๕ ๓ ๓.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๕.๒   ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 

         เปาหมาย  

  ๕ ๒ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

คาเฉลี่ยรวม    ๑๐๐ ๙๗.๑๕ ๕ ดีเย่ียม 

 

การสรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา (ใหพิจารณาจากคาเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐานหารดวยจํานวนมาตรฐานท้ังหมด) 

โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม มีคาเฉล่ีย ๙๗.๗๘ 

 

 



๑๘๒ 

 

ระดับคุณภาพ   ระดับ ๑     ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔   ระดับ ๕ 

          (ปรับปรุง)       (พอใช)          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม)   

 

๔.  ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 ๔.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น( ม.๑-ม.๖) ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลการเรียนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 
ร มส 

ผลการ

เรียน รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ เฉลี่ย ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๔๘๓ ๐ ๒๑ ๖๖ ๙๙ ๑๐๗ ๗๙ ๔๔ ๖๗ ๖ ๑ ๒.๕๘ ๑๐๐.๐๐ ๓๙.๓๔ 

คณิตศาสตร ๙๖๗ ๑ ๑๖๘ ๑๔๖ ๑๘๑ ๑๓๙ ๑๐๑ ๙๒ ๑๓๙ ๘ ๗ ๒.๓๖ ๙๙.๙๐ ๓๔.๓๓ 

วิทยาศาสตร ๙๖๙ ๓๕ ๑๔๖ ๑๔๓ ๑๖๕ ๑๓๒ ๑๑๙ ๘๕ ๑๔๔ ๕ ๕ ๒.๓๒ ๙๖.๓๙ ๓๕.๙๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑๙๓๗ ๕ ๑๐๐ ๒๐๓ ๔๐๕ ๒๕๒ ๒๓๕ ๑๕๕ ๕๘๒ ๓๔ ๕ ๒.๘๐ ๙๙.๗๔ ๕๐.๑๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๗๒ ๐ ๑๘ ๕ ๖ ๑๕ ๒๓ ๔๓ ๘๖๒ ๑๑ ๐ ๓.๘๕ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๔๗ 

ศิลปะ ๙๖๘ ๑ ๔๑ ๓๐ ๑๒๖ ๑๒๓ ๑๖๑ ๑๖๗ ๓๑๙ ๗ ๑๒ ๓.๐๙ ๙๙.๙๐ ๖๖.๘๔ 

การงานอาชพีฯ ๑๔๕๐ ๖ ๖๗ ๗๗ ๑๑๕ ๑๔๒ ๒๓๐ ๒๕๔ ๕๕๙ ๑๙ ๖ ๓.๑๖ ๙๙.๕๙ ๗๑.๙๓ 

ภาษาตางประเทศ ๑๔๕๕ ๒๓ ๒๑๐ ๑๙๔ ๒๑๖ ๑๙๑ ๑๖๙ ๑๑๘ ๓๓๔ ๑๒ ๐ ๒.๕๒ ๙๘.๔๒ ๔๒.๖๘ 

รวมทั้งหมด ๙๒๐๑ ๗๑ ๗๗๑ ๘๖๔ ๑๓๑๓ ๑๑๐๑ ๑๑๑๗ ๙๕๘ ๓๐๐๖ ๑๐๒ ๓๖ ๒.๘๔ ๙๙.๒๓ ๕๕.๒๒ 

รอยละ 
๑๐๐ ๐.๗๗ 

๘.๓

๘ 

๙.๓

๙ ๑๔.๒๗ ๑๑.๙๗ ๑๒.๑๔ ๑๐.๔๑ ๓๒.๖๗ 

๑.๑

๑ 

๐.๓

๙ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๔ คาเฉลี่ยรอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๑.๑๒ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 
 

                                  

 

 

 

 

 



๑๘๓ 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๔๖๗ ๙ ๗๔ ๖๘ ๘๔ ๖๖ ๗๐ ๔๕ ๕๑ ๓ ๖ ๒.๓๑ ๙๘.๐๗ ๓๕.๕๕ 

คณิตศาสตร ๙๔๘ ๒๗ ๒๓๑ ๑๖๖ ๑๖๘ ๑๒๖ ๗๑ ๗๕ ๘๔ ๒ ๙ ๒.๐๕ ๙๗.๑๕ ๒๔.๒๖ 

วิทยาศาสตร ๙๒๔ ๑๖๖ ๑๗๑ ๑๐๖ ๑๕๑ ๑๑๒ ๖๔ ๕๓ ๑๐๑ ๑๕ ๑๘ ๑.๘๓ ๘๒.๐๓ ๒๓.๕๙ 

สังคมศึกษาฯ ๑๘๕๙ ๒๖ ๑๔๗ ๑๓๖ ๓๔๓ ๓๖๕ ๒๖๔ ๑๙๗ ๓๘๑ ๒๕ ๒๕ ๒.๖๗ ๙๘.๖๐ ๔๕.๒๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๓๖ ๐ ๑๐๒ ๖ ๑๔ ๑๘ ๑๗ ๕๓ ๗๒๖ ๘ ๐ ๓.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๘๕.๐๔ 

ศิลปะ ๙๑๗ ๘ ๖๓ ๗๗ ๑๐๐ ๑๓๙ ๑๕๖ ๑๖๖ ๒๐๘ ๒๙ ๐ ๒.๘๔ ๙๙.๑๓ ๕๗.๘๐ 

การงานอาชพีฯ ๔๖๙ ๑๕ ๕๕ ๔๙ ๕๑ ๕๕ ๕๔ ๖๗ ๑๒๓ ๓ ๗ ๒.๖๘ ๙๖.๘๐ ๕๒.๐๓ 

ภาษาตางประเทศ ๙๓๔ ๘ ๑๕๘ ๑๐๘ ๑๑๓ ๑๔๑ ๑๒๙ ๙๔ ๑๘๓ ๕ ๕ ๒.๕๑ ๙๙.๑๔ ๔๓.๔๗ 

รวมทั้งหมด ๗๔๕๔ ๒๕๙ ๑๐๐๑ ๗๑๖ ๑๐๒๔ ๑๐๒๒ ๘๒๕ ๗๕๐ ๑๘๕๗ ๙๐ ๗๐ ๒.๕๘ ๙๖.๕๓ ๔๖.๐๔ 

รอยละ 
๑๐๐ 

๑.๕

๖ ๖.๐๑ 

๔.๓

๐ ๖.๑๕ ๖.๑๔ ๔.๙๕ ๔.๕๐ ๑๑.๑๕ 

๐.๕

๓ 

๐.๔

๑ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๕๘ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๖๔.๔๒ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 
ร มส 

ผลการ

เรียน รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ เฉลี่ย ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๙๕๐ ๙ ๙๕ ๑๓๔ ๑๘๓ ๑๗๓ ๑๔๙ ๘๙ ๑๑๘ ๙ ๗ ๒.๔๕ ๙๙.๐๕ ๓๗.๔๗ 

คณิตศาสตร ๑๙๑๕ ๒๘ ๓๙๙ ๓๑๒ ๓๔๙ ๒๖๕ ๑๗๒ ๑๖๗ ๒๒๓ ๑๐ ๑๖ ๒.๒๐ ๙๘.๕๔ ๒๙.๓๕ 

วิทยาศาสตร ๑๘๙๓ ๒๐๑ ๓๑๗ ๒๔๙ ๓๑๖ ๒๔๔ ๑๘๓ ๑๓๘ ๒๔๕ ๒๐ ๒๓ ๒.๐๘ ๘๙.๓๘ ๒๙.๙๐ 

สังคมศึกษาฯ ๓๗๙๖ ๓๑ ๒๔๗ ๓๓๙ ๗๔๘ ๖๑๗ ๔๙๙ ๓๕๒ ๙๖๓ ๕๙ ๓๐ ๒.๗๓ ๙๙.๑๘ ๔๗.๗๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙๐๘ ๐ ๑๒๐ ๑๑ ๒๐ ๓๓ ๔๐ ๙๖ ๑๕๘๘ ๑๙ ๐ ๓.๗๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๐.๓๖ 

ศิลปะ ๑๘๘๕ ๙ ๑๐๔ ๑๐๗ ๒๒๖ ๒๖๒ ๓๑๗ ๓๓๓ ๕๒๗ ๓๖ ๑๒ ๒.๙๗ ๙๙.๕๒ ๖๒.๔๔ 

การงานอาชพีฯ ๑๙๑๙ ๒๑ ๑๒๒ ๑๒๖ ๑๖๖ ๑๙๗ ๒๘๔ ๓๒๑ ๖๘๒ ๒๒ ๑๓ ๓.๐๔ ๙๘.๙๑ ๖๗.๐๗ 

ภาษาตางประเทศ ๒๓๘๙ ๓๑ ๓๖๘ ๓๐๒ ๓๒๙ ๓๓๒ ๒๙๘ ๒๑๒ ๕๑๗ ๑๗ ๕ ๒.๕๒ ๙๘.๗๐ ๔๒.๙๙ 

รวมทั้งหมด 
๑๖๖๕

๕ 
๓๓๐ ๑๗๗๒ ๑๕๘๐ ๒๓๓๗ ๒๑๒๓ ๑๙๔๒ ๑๗๐๘ ๔๘๖๓ ๑๙๒ ๑๐๖ ๒.๗๒ ๙๘.๐๒ ๕๑.๑๑ 

รอยละ ๑๐๐ 
๑.๙

๘ 
๑๐.๖๔ ๙.๔๙ ๑๔.๐๓ ๑๒.๗๕ ๑๑.๖๖ ๑๐.๒๖ ๒๙.๒๐ 

๑.๑

๓ 

๐.๖

๓ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๗๒ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๖๘.๑๒ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรยีน ๐-๔ 

 

 

 



๑๘๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๔๔๙ ๑๐ ๔๐ ๒๗ ๗๒ ๑๓๖ ๗๖ ๓๕ ๕๓ ๑ ๖ ๒.๕๑ ๙๗.๗๗ ๓๖.๕๓ 

คณิตศาสตร ๘๙๗ ๒ ๗๙ ๙๒ ๑๗๔ ๒๐๙ ๑๔๗ ๖๒ ๑๓๒ ๑ ๑๓ ๒.๕๓ ๙๙.๗๘ ๓๘.๐๒ 

วิทยาศาสตร ๘๙๘ ๓ ๑๑๖ ๖๕ ๑๑๘ ๑๖๗ ๑๙๘ ๑๓๕ ๙๖ ๕ ๖ ๒.๕๘ ๙๙.๖๗ ๔๗.๗๗ 

สังคมศึกษาฯ ๑๓๕๓ ๑๖ ๙๐ ๑๑๖ ๑๓๙ ๑๒๙ ๑๓๔ ๑๐๗ ๖๒๒ ๓ ๐ ๓.๐๕ ๙๘.๘๒ ๖๓.๗๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐๕ ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๖๙ ๑๐๖ ๑๙๒ ๕๒๘ ๑ ๐ ๓.๖๔ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๒๗ 

ศิลปะ ๙๐๒ ๗ ๖๑ ๗๓ ๗๑ ๙๘ ๒๑๘ ๑๑๑ ๒๖๓ ๔ ๑ ๒.๙๔ ๙๙.๒๒ ๖๕.๖๓ 

การงานอาชพีฯ ๘๙๗ ๑๘ ๑๘ ๑๖ ๔๗ ๘๕ ๑๑๑ ๑๐๕ ๔๙๗ ๓ ๑๑ ๓.๓๙ ๙๗.๙๙ ๗๙.๔๙ 

ภาษาตางประเทศ ๑๓๔๗ ๕๙ ๒๙๓ ๑๓๘ ๑๕๗ ๑๗๖ ๒๐๗ ๑๓๕ ๑๘๒ ๘ ๘ ๒.๒๘ ๙๕.๖๒ ๓๘.๙๐ 

รวมทั้งหมด ๗๖๔๘ ๑๑๕ ๖๙๗ ๕๒๗ ๗๘๘ ๑๐๖๙ ๑๑๙๗ ๘๘๒ ๒๓๗๓ ๒๖ ๔๕ ๒.๘๖ ๙๘.๕๐ ๕๘.๒๑ 

รอยละ ๑๐๐ 
๑.๕

๐ 
๙.๑๑ ๖.๘๙ ๑๐.๓๐ ๑๓.๙๘ ๑๕.๖๕ ๑๑.๕๓ ๓๑.๐๓ 

๐.๓

๔ 

๐.๕

๙   

 

 



๑๘๖ 

 

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๖ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๑.๖๑ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๔๒๔ ๓๓ ๑๐๗ ๕๘ ๕๕ ๗๘ ๖๑ ๒๓ ๙ ๒ ๑๘ ๑.๘๘ ๙๒.๒๒ ๒๑.๙๓ 

คณิตศาสตร ๘๔๔ ๒๗ ๒๐๙ ๑๓๗ ๑๔๕ ๑๑๗ ๘๔ ๕๓ ๗๒ ๘ ๓๕ ๒.๐๔ ๙๖.๘๐ ๒๔.๗๖ 

วิทยาศาสตร ๘๕๖ ๑๘ ๙๗ ๙๒ ๙๕ ๑๐๖ ๑๔๓ ๘๑ ๒๒๔ ๗ ๑๙ ๒.๖๙ ๙๗.๙๐ ๕๒.๓๔ 

สังคมศึกษาฯ ๑๗๑๓ ๓๓ ๘๙ ๗๕ ๑๑๘ ๙๒ ๑๖๐ ๑๕๑ ๙๙๕ ๒๐ ๑๓ ๓.๓๐ ๙๘.๐๗ ๗๖.๒๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๖๖ ๐ ๐ ๐ ๘ ๔๐ ๑๓๔ ๑๔๕ ๕๓๙ ๑๔ ๐ ๓.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๔๖ 

ศิลปะ ๕๓๕ ๘๑ ๒๘ ๓๕ ๕๐ ๘๒ ๘๘ ๕๕ ๑๑๖ ๔ ๐ ๒.๔๔ ๘๔.๘๖ ๔๘.๔๑ 

การงานอาชพีฯ ๘๖๐ ๔๑ ๗๔ ๓๒ ๕๑ ๕๓ ๙๑ ๑๐๘ ๔๑๐ ๙ ๑๘ ๓.๐๘ ๙๕.๒๓ ๗๐.๘๑ 

ภาษาตางประเทศ ๑๓๑๕ ๑๒๕ ๑๘๘ ๑๕๕ ๑๘๒ ๑๔๘ ๑๕๘ ๑๒๕ ๒๓๔ ๕ ๐ ๒.๒๘ ๙๐.๔๙ ๓๙.๓๒ 

 

 



๑๘๗ 

 

รวมทั้งหมด ๗๔๑๓ ๓๕๘ ๗๙๒ ๕๘๔ ๗๐๔ ๗๑๖ ๙๑๙ ๗๔๑ ๒๕๙๙ ๖๙ ๑๐๓ ๒.๗๘ ๙๕.๑๗ ๕๗.๔๕ 

รอยละ ๑๐๐ 
๒.๓

๘ 
๕.๒๖ ๓.๘๘ ๔.๖๗ ๔.๗๕ ๖.๑๐ ๔.๙๒ ๑๗.๒๖ 

๐.๔

๕ 

๐.๖

๗ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๗๘ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๖๙.๕๑ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๘๗๓ ๔๓ ๑๔๗ ๘๕ ๑๒๗ ๒๑๔ ๑๓๗ ๕๘ ๖๒ ๓ ๒๔ ๒.๒๑ ๙๕.๐๗ ๒๙.๔๔ 

คณิตศาสตร ๑๗๔๑ ๒๙ ๒๘๘ ๒๒๙ ๓๑๙ ๓๒๖ ๒๓๑ ๑๑๕ ๒๐๔ ๙ ๔๘ ๒.๓๐ ๙๘.๓๓ ๓๑.๕๙ 

วิทยาศาสตร ๑๗๕๔ ๒๑ ๒๑๓ ๑๕๗ ๒๑๓ ๒๗๓ ๓๔๑ ๒๑๖ ๓๒๐ ๑๒ ๒๕ ๒.๖๓ ๙๘.๘๐ ๕๐.๐๐ 

สังคมศึกษาฯ ๓๐๖๖ ๔๙ ๑๗๙ ๑๙๑ ๒๕๗ ๒๒๑ ๒๙๔ ๒๕๘ ๑๖๑๗ ๒๓ ๑๓ ๓.๑๙ ๙๘.๔๐ ๗๐.๗๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗๗๑ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๑๐๙ ๒๔๐ ๓๓๗ ๑๐๖๗ ๑๕ ๐ ๓.๖๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๘๓ 

 

 



๑๘๘ 

 

ศิลปะ ๑๔๓๗ ๘๘ ๘๙ ๑๐๘ ๑๒๑ ๑๘๐ ๓๐๖ ๑๖๖ ๓๗๙ ๘ ๑ ๒.๗๕ ๙๓.๘๘ ๕๙.๒๒ 

การงานอาชพีฯ ๑๗๕๗ ๕๙ ๙๒ ๔๘ ๙๘ ๑๓๘ ๒๐๒ ๒๑๓ ๙๐๗ ๑๒ ๒๙ ๓.๒๔ ๙๖.๖๔ ๗๕.๒๔ 

ภาษาตางประเทศ ๒๖๖๒ ๑๘๔ ๔๘๑ ๒๙๓ ๓๓๙ ๓๒๔ ๓๖๕ ๒๖๐ ๔๑๖ ๑๓ ๘ ๒.๒๘ ๙๓.๐๙ ๓๙.๑๑ 

รวมทั้งหมด 
๑๕๐๖

๑ 
๔๗๓ ๑๔๘๙ ๑๑๑๑ ๑๔๙๒ ๑๗๘๕ ๒๑๑๖ ๑๖๒๓ ๔๙๗๒ ๙๕ ๑๔๘ ๒.๘๒ ๙๖.๘๖ ๕๗.๘๔ 

รอยละ ๑๐๐ 
๓.๑

๔ 
๙.๘๙ ๗.๓๘ ๙.๙๑ ๑๑.๘๕ ๑๔.๐๕ ๑๐.๗๘ ๓๓.๐๑ 

๐.๖

๒ 

๐.๙

๗ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๒ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๐.๕๘ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๔๕๔ ๑๔ ๔๗ ๔๐ ๗๖ ๖๑ ๙๘ ๖๙ ๔๙ ๓ ๑ ๒.๕๒ ๙๖.๙๒ ๔๗.๕๘ 

คณิตศาสตร ๙๐๑ ๑๐ ๑๕๒ ๑๕๐ ๑๖๘ ๑๒๗ ๙๘ ๕๗ ๑๓๙ ๕ ๕ ๒.๓๑ ๙๘.๘๙ ๓๒.๖๓ 

 

 



๑๘๙ 

 

วิทยาศาสตร ๘๗๑ ๔ ๘๒ ๑๐๙ ๑๖๒ ๑๗๗ ๑๔๘ ๙๘ ๙๑ ๘ ๐ ๒.๔๘ ๙๙.๕๔ ๓๘.๖๙ 

สังคมศึกษาฯ ๑๓๖๕ ๒ ๕๙ ๔๕ ๘๑ ๑๒๒ ๒๒๒ ๒๐๓ ๖๓๑ ๙ ๐ ๓.๒๙ ๙๙.๘๕ ๗๗.๓๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๐๙ ๐ ๐ ๗ ๑๒ ๑๔ ๓๓ ๗๓ ๗๗๐ ๒ ๐ ๓.๘๕ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๓๗ 

ศิลปะ ๙๑๑ ๑๑ ๒๖ ๑๘ ๓๙ ๘๘ ๑๒๘ ๑๓๑ ๔๗๐ ๑ ๐ ๓.๓๗ ๙๘.๗๙ ๘๐.๐๒ 

การงานอาชพีฯ ๙๐๘ ๐ ๕ ๑๗ ๓๒ ๔๔ ๖๓ ๙๑ ๖๕๖ ๓ ๑ ๓.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๒๑ 

ภาษาตางประเทศ ๑๓๖๖ ๔๑ ๒๑๖ ๑๘๐ ๒๑๒ ๑๓๗ ๑๗๖ ๑๐๖ ๒๙๘ ๔ ๐ ๒.๔๕ ๙๗.๐๐ ๔๒.๔๖ 

รวมทั้งหมด ๗๖๘๕ ๘๒ ๕๘๗ ๕๖๖ ๗๘๒ ๗๗๐ ๙๖๖ ๘๒๘ ๓๑๐๔ ๓๕ ๗ ๓.๐๑ ๙๘.๙๓ ๖๓.๗๓ 

รอยละ ๑๐๐ 
๑.๐

๗ 
๗.๖๔ ๗.๓๖ ๑๐.๑๘ ๑๐.๐๒ ๑๒.๕๗ ๑๐.๗๗ ๔๐.๓๙ 

๐.๔

๖ 

๐.๐

๙ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๓.๐๑ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๕.๒๗ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

ระดับผลการเรยีน 
ร มส 

ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

 

 



๑๙๐ 

 
สอบ 

ภาษาไทย ๔๔๑ ๑๙ ๗๔ ๓๐ ๔๘ ๘๑ ๖๖ ๔๖ ๗๗ ๑ ๘ ๒.๔๖ ๙๕.๖๙ ๔๒.๘๖ 

คณิตศาสตร ๘๗๔ ๒๓ ๑๖๗ ๑๖๑ ๑๖๒ ๘๕ ๖๗ ๔๖ ๑๖๓ ๐ ๒๖ ๒.๒๔ ๙๗.๓๗ ๓๑.๕๘ 

วิทยาศาสตร ๙๗๔ ๑๔ ๗๘ ๗๒ ๑๖๕ ๒๐๘ ๒๐๗ ๑๒๔ ๑๐๖ ๔ ๒ ๒.๕๘ ๙๘.๕๖ ๔๔.๘๗ 

สังคมศึกษาฯ ๑๓๔๑ ๔ ๒๙ ๖๐ ๕๕ ๙๖ ๑๙๖ ๒๐๙ ๖๙๒ ๔ ๑ ๓.๔๐ ๙๙.๗๐ ๘๑.๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๙๓ ๐ ๑ ๐ ๑๑ ๑๗ ๔๓ ๗๑ ๗๕๐ ๗ ๐ ๓.๘๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๗๕ 

ศิลปะ ๘๙๗ ๑๓ ๑๘ ๕๑ ๗๖ ๑๐๒ ๑๑๖ ๑๕๕ ๓๖๖ ๐ ๐ ๓.๑๘ ๙๘.๕๕ ๗๑.๐๑ 

การงานอาชพีฯ ๘๙๖ ๑๓ ๔๗ ๓๔ ๔๕ ๔๙ ๑๑๘ ๑๔๐ ๔๕๐ ๑ ๑ ๓.๓๐ ๙๘.๕๕ ๗๙.๐๒ 

ภาษาตางประเทศ ๑๑๘๑ ๒๑ ๑๘๕ ๘๙ ๑๖๘ ๑๒๙ ๑๔๗ ๑๒๕ ๓๑๗ ๖ ๒ ๒.๖๔ ๙๘.๒๒ ๔๙.๘๗ 

รวมทั้งหมด ๗๔๙๗ ๑๐๗ ๕๙๙ ๔๙๗ ๗๓๐ ๗๖๗ ๙๖๐ ๙๑๖ ๒๙๒๑ ๒๓ ๔๐ ๓.๐๐ ๙๘.๕๗ ๖๓.๙๙ 

รอยละ ๑๐๐ 
๐.๗

๐ 
๓.๙๕ ๓.๒๗ ๔.๘๑ ๕.๐๕ ๖.๓๒ ๖.๐๓ ๑๙.๒๔ 

๐.๑

๕ 

๐.๒

๖ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๓.๐๐ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๕.๐๐ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 



๑๙๑ 

 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๘๙๕ ๓๓ ๑๒๑ ๗๐ ๑๒๔ ๑๔๒ ๑๖๔ ๑๑๕ ๑๒๖ ๔ ๙ ๒.๔๙ ๙๖.๓๑ ๔๕.๒๕ 

คณิตศาสตร ๑๗๗๕ ๓๓ ๓๑๙ ๓๑๑ ๓๓๐ ๒๑๒ ๑๖๕ ๑๐๓ ๓๐๒ ๕ ๓๑ ๒.๒๘ ๙๘.๑๔ ๓๒.๑๑ 

วิทยาศาสตร ๑๘๔๕ ๑๘ ๑๖๐ ๑๘๑ ๓๒๗ ๓๘๕ ๓๕๕ ๒๒๒ ๑๙๗ ๑๒ ๒ ๒.๕๔ ๙๙.๐๒ ๔๑.๙๕ 

สังคมศึกษาฯ ๒๗๐๖ ๖ ๘๘ ๑๐๕ ๑๓๖ ๒๑๘ ๔๑๘ ๔๑๒ ๑๓๒๓ ๑๓ ๑ ๓.๓๔ ๙๙.๗๘ ๗๙.๕๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๘๐๒ ๐ ๑ ๗ ๒๓ ๓๑ ๗๖ ๑๔๔ ๑๕๒๐ ๙ ๐ ๓.๘๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๕๖ 

ศิลปะ ๑๘๐๘ ๒๔ ๔๔ ๖๙ ๑๑๕ ๑๙๐ ๒๔๔ ๒๘๖ ๘๓๖ ๑ ๐ ๓.๒๘ ๙๘.๖๗ ๗๕.๕๕ 

การงานอาชพีฯ ๑๘๐๔ ๑๓ ๕๒ ๕๑ ๗๗ ๙๓ ๑๘๑ ๒๓๑ ๑๑๐๖ ๔ ๒ ๓.๔๙ ๙๙.๒๘ ๘๔.๑๕ 

ภาษาตางประเทศ ๒๕๔๗ ๖๒ ๔๐๑ ๒๖๙ ๓๘๐ ๒๖๖ ๓๒๓ ๒๓๑ ๖๑๕ ๑๐ ๒ ๒.๕๔ ๙๗.๕๗ ๔๕.๙๐ 

รวมทั้งหมด 
๑๕๑๘

๒ 
๑๘๙ ๑๑๘๖ ๑๐๖๓ ๑๕๑๒ ๑๕๓๗ ๑๙๒๖ ๑๗๔๔ ๖๐๒๕ ๕๘ ๔๗ ๓.๐๑ ๙๘.๗๖ ๖๓.๘๖ 

รอยละ ๑๐๐ 
๑.๒

๔ 
๗.๘๑ ๗.๐๐ ๙.๙๖ ๑๐.๑๒ ๑๒.๖๙ ๑๑.๔๙ ๓๙.๖๙ 

๐.๓

๘ 

๐.๓

๑ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๓.๐๑ คาเฉลี่ยรอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๕.๑๔ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๔๕๘ ๓ ๒๗ ๔๓ ๑๐๓ ๙๐ ๙๘ ๕๐ ๔๔ ๖ ๖ ๒.๕๕ ๙๙.๓๔ ๔๑.๙๒ 

คณิตศาสตร ๗๖๘ ๑ ๗๑ ๘๙ ๑๕๑ ๑๕๑ ๑๔๕ ๗๐ ๙๐ ๕ ๑๔ ๒.๕๑ ๙๙.๘๗ ๓๙.๗๑ 

วิทยาศาสตร ๑๓๘๐ ๒๖ ๑๐๕ ๒๐๙ ๔๐๗ ๒๗๐ ๑๖๘ ๙๔ ๑๐๑ ๑๕ ๕ ๒.๒๘ ๙๘.๑๒ ๒๖.๓๐ 

สังคมศึกษาฯ ๑๓๘๔ ๒๙ ๖๖ ๕๓ ๖๗ ๑๑๓ ๑๘๒ ๑๔๘ ๗๒๖ ๑๗ ๐ ๓.๒๗ ๙๗.๙๐ ๗๖.๓๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๒๕ ๑๐ ๐ ๑ ๓ ๑๙ ๑๑๗ ๑๕๒ ๖๒๓ ๐ ๐ ๓.๗๑ ๙๘.๙๒ ๙๖.๔๓ 

ศิลปะ ๔๕๗ ๒๖ ๓๐ ๕๒ ๗๑ ๑๐๑ ๘๙ ๖๒ ๒๖ ๑๔ ๐ ๒.๓๙ ๙๔.๓๑ ๓๘.๗๓ 

การงานอาชพีฯ ๙๑๙ ๓๖ ๑๑๒ ๒๕ ๘๑ ๙๘ ๑๙๑ ๑๐๗ ๒๖๙ ๑๐ ๑๖ ๒.๘๑ ๙๖.๐๘ ๖๑.๗๐ 

ภาษาตางประเทศ ๑๓๓๘ ๑๕ ๘๗ ๑๐๘ ๑๔๑ ๑๘๔ ๒๗๘ ๒๒๑ ๓๐๔ ๕ ๕ ๒.๘๕ ๙๘.๘๘ ๖๐.๐๑ 

รวมทั้งหมด ๗๖๒๙ ๑๔๖ ๔๙๘ ๕๘๐ ๑๐๒๔ ๑๐๒๖ ๑๒๖๘ ๙๐๔ ๒๑๘๓ ๗๒ ๔๖ ๒.๘๔ ๙๘.๐๙ ๕๗.๐๘ 

รอยละ ๑๐๐ 
๑.๙

๑ 
๖.๕๓ ๗.๖๐ ๑๓.๔๒ ๑๓.๔๕ ๑๖.๖๒ ๑๑.๘๕ ๒๘.๖๑ 

๐.๙

๔ 

๐.๖

๐ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๔ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๑.๐๕ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๔๔๗ ๑๐ ๔๘ ๗๔ ๙๖ ๗๘ ๗๙ ๔๑ ๒๑ ๐ ๗ ๒.๒๖ ๙๗.๗๖ ๓๑.๕๔ 

คณิตศาสตร ๗๕๖ ๑๗ ๘๘ ๑๑๓ ๑๘๔ ๑๕๕ ๑๐๕ ๔๖ ๔๘ ๓ ๑๔ ๒.๒๒ ๙๗.๗๕ ๒๖.๓๒ 

วิทยาศาสตร ๑๓๘๙ ๗๑ ๑๗๖ ๑๙๑ ๒๐๔ ๒๒๒ ๒๐๗ ๑๓๙ ๑๗๙ ๔ ๑๑ ๒.๓๔ ๙๔.๘๙ ๓๗.๘๐ 

สังคมศึกษาฯ ๙๐๔ ๕๓ ๓๖ ๓๒ ๖๑ ๙๑ ๑๕๑ ๑๕๕ ๓๒๕ ๑๐ ๐ ๓.๐๒ ๙๔.๑๔ ๖๙.๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๘๙ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑๘ ๑๖๗ ๑๑๓ ๕๘๗ ๓ ๙ ๓.๗๑ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๕๓ 

ศิลปะ ๔๓๗ ๑๗ ๓๔ ๑๒ ๓๙ ๓๗ ๗๐ ๘๐ ๑๔๘ ๒๐ ๐ ๒.๙๙ ๙๖.๑๑ ๖๘.๑๙ 

การงานอาชพีฯ ๑๐๓๕ ๘ ๑ ๑๔ ๑๗ ๖๗ ๑๑๓ ๑๘๙ ๖๒๖ ๖ ๑๔ ๓.๖๐ ๙๙.๒๓ ๘๙.๖๖ 

ภาษาตางประเทศ ๑๓๑๓ ๖๑ ๑๗๕ ๑๑๘ ๑๕๒ ๑๖๖ ๑๕๐ ๑๑๕ ๓๗๖ ๑๕ ๑๓ ๒.๖๑ ๙๕.๓๕ ๔๘.๘๒ 

รวมทั้งหมด ๗๑๗๐ ๒๓๗ ๕๕๘ ๕๕๔ ๗๕๗ ๘๓๔ ๑๐๔๒ ๘๗๘ ๒๓๑๐ ๖๑ ๖๘ ๒.๘๕ ๙๖.๖๙ ๕๙.๐๐ 

รอยละ ๑๐๐ 
๑.๖

๐ 
๓.๗๗ ๓.๗๔ ๕.๑๒ ๕.๖๔ ๗.๐๔ ๕.๙๓ ๑๕.๖๑ 

๐.๔

๑ 

๐.๔

๕ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๕ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๑.๒๒ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๙๐๕ ๑๓ ๗๕ ๑๑๗ ๑๙๙ ๑๖๘ ๑๗๗ ๙๑ ๖๕ ๖ ๑๓ ๒.๔๑ ๙๘.๕๖ ๓๖.๘๐ 

คณิตศาสตร ๑๕๒๔ ๑๘ ๑๕๙ ๒๐๒ ๓๓๕ ๓๐๖ ๒๕๐ ๑๑๖ ๑๓๘ ๘ ๒๘ ๒.๓๗ ๙๘.๘๒ ๓๓.๐๗ 

วิทยาศาสตร ๒๗๖๙ ๙๗ ๒๘๑ ๔๐๐ ๖๑๑ ๔๙๒ ๓๗๕ ๒๓๓ ๒๘๐ ๑๙ ๑๖ ๒.๓๑ ๙๖.๕๐ ๓๒.๐๗ 

สังคมศึกษาฯ ๒๒๘๘ ๘๒ ๑๐๒ ๘๕ ๑๒๘ ๒๐๔ ๓๓๓ ๓๐๓ ๑๐๕๑ ๒๗ ๐ ๓.๑๗ ๙๖.๔๒ ๗๓.๗๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๘๑๔ ๑๐ ๐ ๑ ๗ ๓๗ ๒๘๔ ๒๖๕ ๑๒๑๐ ๓ ๙ ๓.๗๑ ๙๙.๔๕ ๙๖.๙๗ 

ศิลปะ ๘๙๔ ๔๓ ๖๔ ๖๔ ๑๑๐ ๑๓๘ ๑๕๙ ๑๔๒ ๑๗๔ ๓๔ ๐ ๒.๖๘ ๙๕.๑๙ ๕๓.๑๓ 

การงานอาชพีฯ ๑๙๕๔ ๔๔ ๑๑๓ ๓๙ ๙๘ ๑๖๕ ๓๐๔ ๒๙๖ ๘๙๕ ๑๖ ๓๐ ๓.๒๓ ๙๗.๗๕ ๗๖.๕๑ 

ภาษาตางประเทศ ๒๖๕๑ ๗๖ ๒๖๒ ๒๒๖ ๒๙๓ ๓๕๐ ๔๒๘ ๓๓๖ ๖๘๐ ๒๐ ๑๘ ๒.๗๓ ๙๗.๑๓ ๕๔.๔๗ 

รวมทั้งหมด 
๑๔๗๙

๙ 
๓๘๓ ๑๐๕๖ ๑๑๓๔ ๑๗๘๑ ๑๘๖๐ ๒๓๑๐ ๑๗๘๒ ๔๔๙๓ ๑๓๓ ๑๑๔ ๒.๘๕ ๙๗.๔๑ ๕๘.๐๑ 

รอยละ ๑๐๐ 
๒.๕

๙ 
๗.๑๔ ๗.๖๖ ๑๒.๐๓ ๑๒.๕๗ ๑๕.๖๑ ๑๒.๐๔ ๓๐.๓๖ 

๐.๘

๘ 

๐.๗

๖ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๕ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๑.๑๓ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 



๑๙๕ 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๓๕๕ ๔๘ ๗๗ ๖๕ ๗๒ ๕๕ ๓๑ ๗ ๐ ๔ ๓ ๑.๖๒ ๘๖.๔๘ ๑๐.๗๐ 

คณิตศาสตร ๖๓๙ ๑ ๘ ๘๑ ๑๗๗ ๑๒๑ ๘๖ ๔๖ ๑๑๙ ๔ ๖ ๒.๖๓ ๙๙.๘๔ ๓๙.๒๘ 

วิทยาศาสตร ๙๒๗ ๒๓ ๖๙ ๑๐๒ ๑๘๕ ๑๗๓ ๑๔๑ ๑๑๖ ๑๑๘ ๙ ๐ ๒.๕๑ ๙๗.๕๒ ๔๐.๔๕ 

สังคมศึกษาฯ ๑๓๘๖ ๓๘ ๓๒ ๒๙ ๑๒๕ ๑๙๗ ๑๘๖ ๑๘๑ ๕๙๘ ๓ ๒ ๓.๑๘ ๙๗.๒๖ ๖๙.๖๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๑๕ ๒๑ ๓ ๐ ๘ ๙ ๔๗ ๑๑๓ ๕๑๔ ๐ ๐ ๓.๖๘ ๙๗.๐๖ ๙๔.๒๗ 

ศิลปะ ๓๔๒ ๐ ๑๔ ๔๐ ๖๑ ๕๒ ๔๗ ๒๙ ๙๙ ๑๒ ๐ ๒.๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๕๑.๑๗ 

การงานอาชพีฯ ๗๑๕ ๑๓ ๓๒ ๒๘ ๓๕ ๔๓ ๗๙ ๗๔ ๔๑๑ ๑ ๕ ๓.๓๔ ๙๘.๑๘ ๗๘.๘๘ 

ภาษาตางประเทศ ๑๐๖๗ ๒๖ ๒๗๑ ๑๐๘ ๑๔๒ ๗๙ ๑๑๗ ๙๓ ๒๓๑ ๑๓ ๒ ๒.๓๖ ๙๗.๕๖ ๔๑.๓๓ 

รวมทั้งหมด ๖๑๔๖ ๑๗๐ ๕๐๖ ๔๕๓ ๘๐๕ ๗๒๙ ๗๓๔ ๖๕๙ ๒๐๙๐ ๔๖ ๑๘ ๒.๘๕ ๙๗.๒๓ ๕๖.๖๗ 

รอยละ ๑๐๐ 
๒.๗

๗ 
๘.๒๓ ๗.๓๗ ๑๓.๑๐ ๑๑.๘๖ ๑๑.๙๔ ๑๐.๗๒ ๓๔.๐๑ 

๐.๗

๕ 

๐.๒

๙ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๕ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๑.๑๓ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๓๔๘ ๓๙ ๕๓ ๘๐ ๗๑ ๗๒ ๓๐ ๓ ๐ ๔ ๕ ๑.๗๑ ๘๘.๗๙ ๙.๔๘ 

คณิตศาสตร ๖๒๒ ๑๔ ๓๘ ๘๘ ๑๐๕ ๙๔ ๙๖ ๙๐ ๙๗ ๑๓ ๑๑ ๒.๕๘ ๙๗.๗๕ ๔๕.๕๐ 

วิทยาศาสตร ๙๑๐ ๔๐ ๑๐๘ ๑๒๓ ๒๑๓ ๑๖๑ ๑๒๙ ๖๘ ๖๘ ๗ ๒๓ ๒.๒๒ ๙๕.๖๐ ๒๙.๑๒ 

สังคมศึกษาฯ ๑๓๓๗ ๔๔ ๒๙ ๔๗ ๘๕ ๑๓๕ ๒๑๓ ๒๒๐ ๕๖๔ ๓๘ ๘ ๓.๒๐ ๙๖.๗๑ ๗๔.๕๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๘๓ ๑๔ ๐ ๒ ๙ ๓๖ ๙๖ ๑๑๔ ๔๑๒ ๑๗ ๖ ๓.๕๘ ๙๗.๙๕ ๙๑.๐๗ 

ศิลปะ ๓๔๘ ๑๔ ๔ ๒ ๔ ๑๗ ๙๔ ๘๖ ๑๒๗ ๒ ๐ ๓.๓๐ ๙๕.๙๘ ๘๘.๒๒ 

การงานอาชพีฯ ๗๕๘ ๑๓ ๒๐ ๑๙ ๖๔ ๕๕ ๘๓ ๙๗ ๔๐๗ ๑ ๒๔ ๓.๓๔ ๙๘.๒๘ ๗๗.๔๔ 

ภาษาตางประเทศ ๑๐๔๕ ๔๖ ๑๘๕ ๑๑๖ ๑๖๓ ๑๓๗ ๑๔๓ ๙๒ ๑๖๓ ๑๘ ๑๖ ๒.๓๓ ๙๕.๖๐ ๓๘.๐๙ 

รวมทั้งหมด ๖๐๕๑ ๒๒๔ ๔๓๗ ๔๗๗ ๗๑๔ ๗๐๗ ๘๘๔ ๗๗๐ ๑๘๓๘ ๑๐๐ ๙๓ ๒.๘๒ ๙๖.๓๐ ๕๗.๗๑ 

รอยละ ๑๐๐ 
๑.๘

๔ 
๓.๕๘ ๓.๙๑ ๕.๘๕ ๕.๘๐ ๗.๒๕ ๖.๓๑ ๑๕.๐๗ 

๐.๘

๐ 

๐.๗

๕ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๒ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๐.๔๓ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 



๑๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๗๐๓ ๘๗ ๑๓๐ ๑๔๕ ๑๔๓ ๑๒๗ ๖๑ ๑๐ ๐ ๘ ๘ ๑.๖๖ ๘๗.๖๒ ๑๐.๑๐ 

คณิตศาสตร ๑๒๖๑ ๑๕ ๔๖ ๑๖๙ ๒๘๒ ๒๑๕ ๑๘๒ ๑๓๖ ๒๑๖ ๑๗ ๑๗ ๒.๖๑ ๙๘.๘๑ ๔๒.๓๕ 

วิทยาศาสตร ๑๘๓๗ ๖๓ ๑๗๗ ๒๒๕ ๓๙๘ ๓๓๔ ๒๗๐ ๑๘๔ ๑๘๖ ๑๖ ๒๓ ๒.๓๖ ๙๖.๕๗ ๓๔.๘๔ 

สังคมศึกษาฯ ๒๗๒๓ ๘๒ ๖๑ ๗๖ ๒๑๐ ๓๓๒ ๓๙๙ ๔๐๑ ๑๑๖๒ ๔๑ ๑๐ ๓.๑๙ ๙๖.๙๙ ๗๒.๐๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๓๙๘ ๓๕ ๓ ๒ ๑๗ ๔๕ ๑๔๓ ๒๒๗ ๙๒๖ ๑๗ ๖ ๓.๖๓ ๙๗.๕๐ ๙๒.๗๐ 

ศิลปะ ๖๙๐ ๑๔ ๑๘ ๔๒ ๖๕ ๖๙ ๑๔๑ ๑๑๕ ๒๒๖ ๑๔ ๐ ๓.๐๖ ๙๗.๙๗ ๖๙.๘๖ 

การงานอาชพีฯ ๑๔๗๓ ๒๖ ๕๒ ๔๗ ๙๙ ๙๘ ๑๖๒ ๑๗๑ ๘๑๘ ๒ ๒๙ ๓.๓๔ ๙๘.๒๓ ๗๘.๑๔ 

ภาษาตางประเทศ ๒๑๑๒ ๗๒ ๔๕๖ ๒๒๔ ๓๐๕ ๒๑๖ ๒๖๐ ๑๘๕ ๓๙๔ ๓๑ ๑๘ ๒.๓๔ ๙๖.๕๙ ๓๙.๗๓ 

รวมทั้งหมด 
๑๒๑๙

๗ 
๓๙๔ ๙๔๓ ๙๓๐ ๑๕๑๙ ๑๔๓๖ ๑๖๑๘ ๑๔๒๙ ๓๙๒๘ ๑๔๖ ๑๑๑ ๒.๘๓ ๙๖.๗๗ ๕๗.๑๙ 

รอยละ ๑๐๐ 
๓.๒

๓ 
๗.๗๓ ๗.๖๒ ๑๒.๔๕ ๑๑.๗๗ ๑๓.๒๗ ๑๑.๗๒ ๓๒.๒๐ 

๑.๑

๗ 

๐.๘

๙ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๓ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๐.๗๘ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 



๑๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๔๑๕ ๒๗ ๘๔ ๖๙ ๕๐ ๓๕ ๓๖ ๕๑ ๖๓ ๑ ๐ ๒.๒๐ ๙๓.๔๙ ๓๖.๑๔ 

คณิตศาสตร ๗๐๘ ๓ ๑๕ ๖๖ ๑๒๕ ๑๑๓ ๑๑๖ ๑๐๔ ๑๖๖ ๒ ๐ ๒.๘๖ ๙๙.๕๘ ๕๔.๕๒ 

วิทยาศาสตร ๑๐๐๔ ๓ ๑๓๓ ๑๐๒ ๑๓๘ ๑๕๙ ๒๐๘ ๑๕๔ ๑๐๗ ๓ ๓ ๒.๕๔ ๙๙.๗๐ ๔๖.๗๑ 

สังคมศึกษาฯ ๑๖๓๙ ๖ ๑๐๓ ๑๓๔ ๒๔๙ ๒๙๖ ๒๗๓ ๑๔๕ ๔๓๓ ๔ ๐ ๒.๘๑ ๙๙.๖๓ ๕๑.๙๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๓๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๗๒ ๗๕๖ ๒ ๐ ๓.๙๕ ๑๐๐.๐๐ 
๑๐๐.๐

๐ 

ศิลปะ ๔๑๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๐๓ ๕๓ ๒๕๘ ๑ ๐ ๓.๖๘ ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๕๒ 

การงานอาชพีฯ ๙๕๔ ๕ ๓๑ ๒๐ ๕๘ ๗๙ ๑๓๑ ๑๓๗ ๔๙๓ ๑ ๗ ๓.๓๗ ๙๙.๔๘ ๗๙.๗๗ 

ภาษาตางประเทศ ๑๒๔๖ ๑๗ ๑๒๔ ๑๗๐ ๒๓๓ ๒๓๔ ๑๖๔ ๑๑๖ ๑๘๘ ๑ ๑ ๒.๔๗ ๙๘.๖๔ ๓๗.๕๖ 

 

 



๑๙๙ 

 

รวมทั้งหมด ๗๒๑๖ ๖๑ ๔๙๐ ๕๖๑ ๘๕๓ ๙๑๘ ๑๐๓๗ ๘๓๒ ๒๔๖๔ ๑๕ ๑๑ ๒.๙๔ ๙๙.๑๕ ๖๐.๐๕ 

รอยละ ๑๐๐ 
๐.๘

๕ 
๖.๗๙ ๗.๗๗ ๑๑.๘๒ ๑๒.๗๒ ๑๔.๓๗ ๑๑.๕๓ ๓๔.๑๕ 

๐.๒

๑ 

๐.๑

๕ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๙๔ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๓.๔๙ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๔๐๖ ๔ ๙๗ ๕๗ ๗๑ ๖๓ ๕๔ ๒๘ ๓๒ ๒ ๕ ๒.๑๔ ๙๙.๐๑ ๒๘.๐๘ 

คณิตศาสตร ๖๙๔ ๒ ๗๖ ๙๘ ๑๔๙ ๑๑๘ ๘๕ ๖๓ ๑๐๓ ๔ ๘ ๒.๔๕ ๙๙.๗๑ ๓๖.๑๗ 

วิทยาศาสตร ๙๘๓ ๗ ๙๐ ๒๓๐ ๒๐๐ ๑๕๘ ๑๒๒ ๘๘ ๘๘ ๓ ๑๐ ๒.๓๐ ๙๙.๒๙ ๓๐.๓๒ 

สังคมศึกษาฯ ๑๖๒๘ ๗ ๗๕ ๑๐๙ ๑๖๒ ๒๗๒ ๒๔๒ ๒๓๐ ๕๓๑ ๒๔ ๐ ๓.๐๑ ๙๙.๕๗ ๖๑.๖๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐๙ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๔ ๑๒๑ ๒๓๑ ๔๓๘ ๑๗ ๐ ๓.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๖๕ 

ศิลปะ ๔๐๗ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๒๐ ๙๘ ๗๖ ๒๐๒ ๐ ๐ ๓.๕๔ ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๓๘ 

 

 



๒๐๐ 

 

การงานอาชพีฯ ๙๓๔ ๕ ๑๑ ๑๕ ๕๔ ๕๑ ๑๔๑ ๑๘๐ ๔๗๗ ๓ ๑๐ ๓.๔๖ ๙๙.๔๖ ๘๕.๔๔ 

ภาษาตางประเทศ ๑๒๒๖ ๑๕ ๘๒ ๓๒๔ ๓๓๗ ๑๖๙ ๑๕๗ ๗๑ ๗๑ ๖ ๕ ๒.๑๘ ๙๘.๗๘ ๒๔.๓๙ 

รวมทั้งหมด ๗๐๘๗ ๔๐ ๔๓๑ ๘๓๔ ๙๘๘ ๘๖๕ ๑๐๒๐ ๙๖๗ ๑๙๔๒ ๕๙ ๓๘ ๒.๘๓ ๙๙.๔๔ ๕๕.๔๔ 

รอยละ ๑๐๐ 
๐.๒

๘ 
๓.๐๑ ๕.๘๓ ๖.๙๑ ๖.๐๕ ๗.๑๓ ๖.๗๖ ๑๓.๕๘ 

๐.๔

๑ 

๐.๒

๖ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๓ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๐.๖๗ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรียน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรยีนของนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

                              

กลุมสาระการเรียนรู 

จํานวน

นร.ที่ 

เขา

สอบ 

ระดับผลการเรยีน 

ร มส 
ผลการ

เรียน 

เฉลี่ย 

รอยละ รอยละ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ ๑-๔ ๓-๔ 

ภาษาไทย ๘๒๑ ๓๑ ๑๘๑ ๑๒๖ ๑๒๑ ๙๘ ๙๐ ๗๙ ๙๕ ๓ ๕ ๒.๑๗ ๙๖.๒๒ ๓๒.๑๖ 

คณิตศาสตร ๑๔๐๒ ๕ ๙๑ ๑๖๔ ๒๗๔ ๒๓๑ ๒๐๑ ๑๖๗ ๒๖๙ ๖ ๘ ๒.๖๖ ๙๙.๖๔ ๔๕.๔๔ 

วิทยาศาสตร ๑๙๘๗ ๑๐ ๒๒๓ ๓๓๒ ๓๓๘ ๓๑๗ ๓๓๐ ๒๔๒ ๑๙๕ ๖ ๑๓ ๒.๔๒ ๙๙.๕๐ ๓๘.๖๐ 

 

 



๒๐๑ 

 

สังคมศึกษาฯ ๓๒๖๗ ๑๓ ๑๗๘ ๒๔๓ ๔๑๑ ๕๖๘ ๕๑๕ ๓๗๕ ๙๖๔ ๒๘ ๐ ๒.๙๑ ๙๙.๖๐ ๕๖.๗๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๖๔๓ ๐ ๐ ๑ ๔ ๑๔ ๑๒๗ ๓๐๓ ๑๑๙๔ ๑๙ ๐ ๓.๘๑ ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๘๔ 

ศิลปะ ๘๒๓ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๒๒ ๒๐๑ ๑๒๙ ๔๖๐ ๑ ๐ ๓.๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๙๙ 

การงานอาชพีฯ ๑๘๘๘ ๑๐ ๔๒ ๓๕ ๑๑๒ ๑๓๐ ๒๗๒ ๓๑๗ ๙๗๐ ๔ ๑๗ ๓.๔๒ ๙๙.๔๗ ๘๒.๕๗ 

ภาษาตางประเทศ ๒๔๗๒ ๓๒ ๒๐๖ ๔๙๔ ๕๗๐ ๔๐๓ ๓๒๑ ๑๘๗ ๒๕๙ ๗ ๖ ๒.๓๓ ๙๘.๗๑ ๓๑.๐๓ 

รวมทั้งหมด 
๑๔๓๐

๓ 
๑๐๑ ๙๒๑ ๑๓๙๕ ๑๘๔๑ ๑๗๘๓ ๒๐๕๗ ๑๗๙๙ ๔๔๐๖ ๗๔ ๔๙ ๒.๘๘ ๙๙.๒๙ ๕๗.๗๖ 

รอยละ ๑๐๐ 
๐.๗

๑ 
๖.๔๔ ๙.๗๕ ๑๒.๘๗ ๑๒.๔๗ ๑๔.๓๘ ๑๒.๕๘ ๓๐.๘๐ 

๐.๕

๑ 

๐.๓

๔ 

  

ผลการเรยีนเฉลีย่ ๒.๘๘ คาเฉลีย่รอยละและผลการเรยีนเฉลีย่ 

ผลการเรยีนเฉลีย่รอยละ ๗๒.๐๙ คิดจากนักเรียนที่ไดรบัผลการเรยีน ๐-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔.๒   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับชาติ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตร 

ฐาน 

คะแนน

สูงสุด 

คะแนน

ตําสุด 
มัธยฐาน ฐานนิยม 

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 

ควร

ปรับปรุง

อยางย่ิง 

ควร

ปรับปรงุ 
พอใช 

ปาน

กลาง 

คอน

ขางดี 
ดี 

ดี

มาก 

ดี

เย่ียม 

ภาษาไทย ๔๔๗ ๔๓.๕๙ ๘.๖๒ ๖๗.๐๐ ๑๕.๐๐ ๔๔.๐๐ ๔๕.๐๐ ๐ ๓ ๕๖ ๑๕๐ ๑๘๖ ๔๙ ๓ ๐ 

คณิตศาสตร ๔๔๗ ๓๐.๙๓ ๑๐.๗๒ ๗๙.๒๐ ๖.๔๐ ๒๘.๘๐ ๒๕.๖๐ ๒ ๓๒ ๒๑๔ ๑๕๔ ๔๐ ๓ ๒ ๐ 

วิทยาศาสตร ๔๔๖ ๓๗.๑๓ ๑๒.๑๓ ๘๐.๐๐ ๑๒.๐๐ ๓๖.๐๐ ๓๔.๐๐ ๐ ๗๓ ๒๐๔ ๑๐๔ ๕๐ ๑๔ ๑ ๐ 

สังคมศึกษา ๔๔๖ ๔๖.๔๓ ๑๐.๙๘ ๗๘.๐๐ ๑๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๔๖.๐๐ ๐ ๕ ๔๔ ๑๙๐ ๑๕๓ ๕๐ ๔ ๐ 

 

 



๒๐๒ 

 
ภาษาอังกฤษ ๔๔๗ ๒๗.๗๘ ๘.๑๖ ๖๒.๐๐ ๘.๐๐ ๒๖.๐๐ ๒๖.๐๐ ๑ ๔๘ ๒๙๗ ๘๘ ๑๐ ๓ ๐ ๐ 

 

 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตร ฐาน 

คะแนน

สูงสุด 

คะแนน

ตําสุด 
มัธยฐาน ฐานนิยม 

จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 

ควร

ปรับปรุง

อยางย่ิง 

ควร

ปรับปรุง 
พอใช 

ปาน

กลาง 

คอนขาง

ดี 
ดี ดีมาก ดีเย่ียม 

ภาษาไทย ๔๐๙ ๔๕.๘๙ ๑๓.๑๕ ๘๐.๐๐ ๑๔.๐๐ ๔๕.๕๐ ๓๙.๕๐ ๐ ๑๐ ๖๓ ๑๓๕ ๑๒๓ ๗๑ ๘ ๐ 

คณิตศาสตร ๔๐๙ ๒๑.๖๕ ๘.๐๓ ๖๒.๐๕ ๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๑๗.๕๐ ๔ ๒๖ ๒๘๑ ๙๑ ๖ ๒ ๐ ๐ 

วิทยาศาสตร ๔๐๙ ๓๒.๐๑ ๖.๓๘ ๕๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๓๑.๐๐ ๓๔.๐๐ ๐ ๔๑ ๒๖๘ ๙๑ ๙ ๑ ๐ ๐ 

สังคมศึกษา ๔๐๙ ๓๘.๗๗ ๖.๖๙ ๖๐.๐๐ ๑๘.๐๐ ๓๙.๐๐ ๓๙.๐๐ ๐ ๑ ๖๑ ๒๑๔ ๑๒๒ ๑๒ ๐ ๐ 

ภาษาอังกฤษ ๔๐๙ ๒๑.๘๗ ๕.๔๕ ๔๔.๐๐ ๗.๐๐ ๒๑.๐๐ ๒๑.๐๐ ๐ ๑๕ ๓๓๑ ๖๒ ๒ ๐ ๐ ๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๔.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับทองถิ่น 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

 

 



๒๐๓ 

 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีได

ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

คณิตศาสตร - - - - - - - 

ภาษาไทย - - - - - - - 

วิทยาศาสตร - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - 

สังคมศึกษา ฯ - - - - - - - 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

สาระวิชา 
จํานวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

รอยละ 

จํานวนรอยละของนักเรียนท่ีได

ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ด ี

คณิตศาสตร - - - - - - - 

ภาษาไทย - - - - - - - 

วิทยาศาสตร - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - 

สังคมศึกษา ฯ - - - - - - - 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๔ 

 

 

 

๔.๔  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลกัษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔๘๘ ๓๑๙ ๖๕.๓๗ ๑๖๕ ๓๓.๘๑ ๔ ๐.๘๒ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๕๐๔ ๒๓๑ ๔๕.๘๓ ๕๙ ๑๑.๗๑ ๒๒๔ ๔๔.๔๔ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔๖๑ ๒๘๑ ๖๐.๙๕ ๙๘ ๒๑.๒๖ ๘๑ ๑๗.๕๗ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๗๐ ๒๕๔ ๕๔.๐๔ ๑๖๑ ๓๔.๒๖ ๕๕ ๑๑.๗๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๓๕๐ ๒๓๕ ๖๗.๑๔ ๙๑ ๒๖.๐๐ ๒๔ ๖.๘๖ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒๐ ๒๓๒ ๕๕.๒๔ ๑๐๐ ๒๓.๘๑ ๘๘ ๒๐.๙๕ ๐ ๐ 

รวม ๒,๖๙๓ ๑๕๕๒ ๕๗.๖๓ ๖๗๔ ๒๕.๐๓ ๔๗๖ ๑๗.๖๘ ๐ ๐ 

   

๔.๕  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

 

 

ระดับชั้น 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอานคิดวิเคราะหและเขียน) 

จํานวน

นักเรียน 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี  ๑ ๓๕๙ ๗๒.๓๘ ๑๒๓ ๒๔.๘๐ ๑๔ ๒.๘๒ - - ๔๙๖ 

มัธยมศึกษาปท่ี  ๒ ๒๗๐ ๕๔.๗๗ ๑๘๑ ๓๙.๐๒ ๑๒ ๒.๕๙ - - ๔๖๓ 

มัธยมศึกษาปท่ี  ๓ ๓๙๑ ๘๒.๓๒ ๖๔ ๑๓.๔๗ ๒๐ ๔.๒๑ - - ๔๗๕ 

มัธยมศึกษาปท่ี  ๔ ๒๙๙ ๖๓.๒๑ ๑๕๑ ๓๑.๙๒ ๒๓ ๔.๘๖ - - ๔๗๓ 

มัธยมศึกษาปท่ี  ๕ ๒๐๑ ๕๔.๙๒ ๑๔๙ ๔๐.๗๑ ๑๖ ๔.๓๗ - - ๓๖๖ 

มัธยมศึกษาปท่ี  ๖ ๒๒๙ ๕๓.๓๘ ๑๔๕ ๓๓.๘๐ ๕๕ ๑๒.๘๒ - - ๔๒๙ 

 

 



๒๐๕ 

 

รวม ๑,๗๔๙ ๖๓.๔๗ ๘๑๓ ๓๐.๖๒ ๑๔๐ ๕.๒๘ - - ๒,๗๐๒ 

 

 

 

๔.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ระดับชั้น 
จํานวน 

นร.ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔๘๓ ๔๕๔ ๙๔.๒๐ ๒๘ ๕.๘๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๔๔๘ ๔๒๒ ๙๔.๒๐ ๒๖ ๕.๘๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔๕๐ ๔๕๐ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๓๗ ๔๑๓ ๙๔.๗๕ ๒๔ ๕.๒๕ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๓๕๕ ๓๕๕ ๑๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๑๔ ๔๐๘ ๙๘.๕๕ ๖ ๑.๔๕ 

รวม ๒,๖๐๗ ๒๕๒๓ ๙๖.๗๘ ๘๔ ๓.๒๒ 
        

 

  

๔.๗  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ๕  ดาน  

          ๑.  ดานความสามารถในการส่ือสาร 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการสื่อสาร) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔๙๖ ๒๖๔ ๕๓.๒๓ ๑๖๗ ๓๓.๖๗ ๖๕ ๑๓.๑๐ ๐ ๐ 

 

 



๒๐๖ 

 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๔๖๓ ๒๕๖ ๕๕.๒๙ ๑๕๓ ๓๓.๐๕ ๕๔ ๑๑.๖๖ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔๗๕ ๒๗๘ ๕๘.๕๓ ๑๓๔ ๒๘.๒๑ ๖๓ ๑๓.๒๖ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๗๓ ๒๙๖ ๖๒.๕๘ ๙๙ ๒๐.๙๓ ๗๘ ๑๖.๔๙ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๓๖๖ ๒๕๔ ๖๙.๔๐ ๕๖ ๑๕.๓๐ ๕๖ ๑๕.๓๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒๙ ๒๘๗ ๖๖.๙๐ ๘๓ ๑๙.๓๕ ๕๙ ๑๓.๗๕ ๐ ๐ 

รวม ๒,๗๐๒ ๑,๖๓๕ ๖๐.๕๑ ๖๙๒ ๒๕.๖๑ ๓๗๕ ๑๓.๘๘ ๐ ๐ 

 

 

                 ๒.  ดานความสามารถในการคิด 

 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(ดานความสามารถในการคิด) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔๙๖ ๖๕ ๑๓.๑๐ ๓๐๘ ๖๒.๑๐ ๑๒๓ ๒๔.๘๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๔๖๓ ๗๘ ๑๖.๘๕ ๒๔๐ ๕๑.๘๔ ๑๔๕ ๓๑.๓๒ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔๗๕ ๙๓ ๑๙.๕๘ ๑๘๔ ๓๘.๗๔ ๑๙๘ ๔๑.๖๘ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๗๓ ๘๘ ๑๘.๖๐ ๒๓๑ ๔๘.๘๔ ๑๕๔ ๓๒.๕๖ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๓๖๖ ๑๒๓ ๓๓.๖๑ ๑๙๘ ๕๔.๑๐ ๔๕ ๑๒.๓๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒๙ ๑๓๔ ๓๑.๒๔ ๒๖๖ ๖๒.๐๐ ๒๙ ๖.๗๖ ๐ ๐ 

รวม ๒,๗๐๒ ๕๘๑ ๒๑.๕๐ ๑๔๒๗ ๕๒.๘๑ ๖๗๔ ๒๕.๖๘ ๐ ๐ 
 

            

๓. ดานความสามารถในการแกปญหา 

 

 

 

 



๒๐๗ 

 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(ความสามารถในการแกปญหา) 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔๙๖ ๑๕๘ ๓๑.๘๕ ๒๒๓ ๔๔.๙๖ ๑๑๕ ๒๓.๑๙ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๔๖๓ ๑๖๒ ๓๔.๙๙ ๒๖๒ ๕๖.๕๙ ๓๙ ๘.๔๒ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔๗๕ ๑๓๔ ๒๘.๒๑ ๒๗๖ ๕๘.๑๑ ๖๕ ๑๓.๖๘ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๗๓ ๒๑๓ ๔๕.๐๓ ๒๑๗ ๔๕.๘๘ ๔๓ ๙.๐๙ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๓๖๖ ๑๙๗ ๕๓.๘๓ ๑๓๕ ๓๖.๘๙ ๓๔ ๙.๒๙ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒๙ ๑๗๖ ๔๑.๐๓ ๒๓๐ ๕๓.๖๑ ๒๓ ๕.๓๖ ๐ ๐ 

รวม ๒,๗๐๒ ๑๐๔๐ ๓๘.๔๙ ๑๓๔๓ ๔๙.๗๐ ๓๑๙ ๑๑.๘๑ ๐ ๐ 

 

  ๔.  ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(ความสามารถในการใชทักษะชีวิต) 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔๙๖ ๑๔๐ ๒๘.๒๓ ๒๘๙ ๕๘.๒๗ ๖๗ ๑๓.๕๑ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๔๖๓ ๑๓๙ ๓๐.๐๒ ๒๗๑ ๕๘.๕๓ ๕๓ ๑๑.๔๕ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔๗๕ ๑๗๘ ๓๗.๔๗ ๒๖๓ ๕๕.๓๗ ๓๔ ๗.๑๖ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๗๓ ๑๒๘ ๒๗.๐๖ ๓๐๐ ๖๓.๔๒ ๔๕ ๙.๕๑ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๓๖๖ ๑๙๒ ๕๒.๔๖ ๑๕๕ ๔๒.๓๕ ๑๙ ๕.๑๙ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒๙ ๒๗๖ ๖๔.๓๔ ๑๓๒ ๓๐.๗๗ ๒๑ ๔.๙๐ ๐ ๐ 

รวม ๒,๗๐๒ ๑๐๕๓ ๓๘.๙๗ ๑๗๘๕ ๖๖.๐๖ ๒๓๙ ๘.๘๕ ๐ ๐ 

 

 



๒๐๘ 

 

 

 ๕.  ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นร.

ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(ความสามารถในการใชเทคโนโลยี) 

ดีเยี่ยม ด ี ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๔๙๖ ๒๒๓ ๔๔.๙๖ ๒๑๗ ๔๓.๗๕ ๕๖ ๑๑ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๔๖๓ ๘๘ ๑๙.๐๑ ๓๑๒ ๖๗.๓๙ ๖๓ ๑๔ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔๗๕ ๑๑๕ ๒๔.๒๑ ๒๗๑ ๕๗.๐๕ ๘๙ ๑๙ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๔๗๓ ๑๒๒ ๒๕.๗๙ ๒๗๘ ๕๘.๗๗ ๗๓ ๑๕ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๓๖๖ ๑๐๙ ๒๙.๗๘ ๒๒๑ ๖๐.๓๘ ๓๖ ๑๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๔๒๙ ๑๒๗ ๒๙.๖๐ ๒๗๙ ๖๕.๐๓ ๒๓ ๕ ๐ ๐ 

รวม ๒,๗๐๒ ๗๘๔ ๒๙.๐๒ ๑๕๗๘ ๕๘.๔๐ ๓๔๐ ๑๓ ๐ ๐ 

 

ตอนที่ ๔ 

 

สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช 

 

๑.  สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

  ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๑.  ดานคุณภาพผูเรียน  อยูในเกณฑดีมาก      

   ๒.  ดานการจัดการศึกษา  อยูในเกณฑ  ดีเยี่ยม  

 

 



๒๐๙ 

 

   ๓.  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู อยูในเกณฑ  ดีเยี่ยม   

   ๔.  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  อยูในเกณฑ  ดีเยี่ยม   

   ๕.  ดานมาตรการสงเสริม  อยูในเกณฑ  ดีเยี่ยม   

  โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 

ชือ่โครงการ / กิจกรรม ปจจัยสนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ 1. ฝายบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 

2. มีคูมือและแนวทางการดําเนินงานอยางเปนระบบสามารถ

ปฏิบัติงานไดคลองตัว 

3. ไดรับความรวมมือและความรับผิดชอบจากคุณครูทุกทาน 

2. สงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 1. ฝายบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 

2. ไดรับการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการจัดซ้ือ จัดหา

สื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

3. จัดอบรมเพ่ิมความรูและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการ

สอนของคุณครู 

4. คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ 

5. มีการดําเนินงานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน การ

สังเกตการสอน การนิเทศภายใน  การตรวจแผนการจัดการ

เรียนรู การทบทวนระบบ ซ่ึงสามารถนําแนวทางมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดียิ่ง 

3.แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1. มีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบการทํางานท่ีชัดเจน 

2. ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

4. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการท่ีเกิดข้ึนเปนเอกสาร 

5. ประเมินผลดําเนินการหลังจากท่ีทําโครงการเสร็จสิ้น 

4. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 1. การสนับสนุนจากฝายบริหาร และบุคลากรในโรงเรยีน  

2. มีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบการทํางานท่ีชัดเจน 

3. มีการมอบหมายหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับบุคคลท่ีเขา

รับผิดชอบ 

4. ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



๒๑๐ 

 

5. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

6. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการท่ีเกิดข้ึนเปนเอกสาร 

7. ประเมินผลดําเนินการหลังจากท่ีทําโครงการเสร็จสิ้น 

5. พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพสิ่งแวดลอม 1. การสนับสนุนจากฝายบริหารและบุคลากรในโรงเรียน  

2. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ เชน ผูปกครองและชุมชน 3. 

มีการจัดสรรงบประมาณ พอเพียง ชัดเจน  

4. การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีการกํากับ ติดตามอยางมี

ระบบ 

6. สงเสริมสุขภาพอนามัย 1. การสนับสนุนจากฝายบริหารและบุคลากรในโรงเรียน  

2. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  

3. มีการจัดสรรงบประมาณพอเพียง ชัดเจน  

4.การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีการกํากับ ติดตามอยางมี

ระบบ 

7. บริการชุมชนและประชาสัมพันธ 1. การสนับสนุนจากฝายบริหารและบุคลากรในโรงเรียน  

2. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ เชน ผูปกครองและชุมชน 3. 

มีการจัดสรรงบประมาณ พอเพียง ชัดเจน  

4.การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีการกํากับ ติดตามอยางมี

ระบบ 

8. ศาสน ราษฎร รัฐพิธี สงเสริมคานิยมท่ีดีของไทย 1. การสนับสนุนจากฝายบริหาร และบุคลากรในโรงเรยีน  

2. โครงการมีรูปแบบและวิธีการดําเนินกิจกรรมท่ีชัดเจนและ

ตอเนื่องมาโดยตลอด 

3. นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

4. ไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอก 

2. มีพระธรรมวิทยากรมาสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

3. คุณครูและนักเรียนมีความเลื่อมใสศรัทธาตามหลักคําสอน

ของศาสนา 

9. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 1. การสนับสนุนจากฝายบริหาร และบุคลากรในโรงเรยีน  

2. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ เชน ผูปกครองและชุมชน  

3. โครงการมีรูปแบบและวิธีการดําเนินกิจกรรมท่ีชัดเจนและ

ตอเนื่องมาโดยตลอด 

 

 



๒๑๑ 

 

4. มีการจัดสรรงบประมาณ พอเพียง ชัดเจน  

5. การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีการกํากับ ติดตามอยางมี

ระบบ 

10. พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบยั่งยืน 1. การสนับสนุนจากฝายบริหาร และบุคลากรในโรงเรยีน  

2. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ เชน ผูปกครองและชุมชน 3. 

มีการจัดสรรงบประมาณ พอเพียง ชัดเจน  

4. การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีการกํากับ ติดตามอยางมี

ระบบ 

11. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณแบบสมดุล 1. การสนับสนุนจากฝายบริหาร และบุคลากรในโรงเรยีน  

2. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ เชน ผูปกครองและชุมชน  

3. มีการจัดสรรงบประมาณ พอเพียง ชัดเจน  

4. การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีการกํากับ ติดตามอยางมี

ระบบ 

12. พัฒนาแผนงานและระบบสารสนเทศ 1. การสนับสนุนจากฝายบริหารและบุคลากรในโรงเรียน  

2. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ  

3. มีการจัดสรรงบประมาณ พอเพียง ชัดเจน  

4. การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีการกํากับ ติดตามอยางมี

ระบบ 

13. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 1. การสนับสนุนจากฝายบริหาร และบุคลากรในโรงเรยีน  

2. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ พอเพียง ชัดเจน  

4. การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีการกํากับ ติดตามอยางมี

ระบบ 

14. สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล  1. ฝายบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 

2. โครงการมีรูปแบบและวิธีการดําเนินกิจกรรมท่ีชัดเจนและ

ตอเนื่องมาโดยตลอด 

3. นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 

4. ไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงานภายนอก 

5. ไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันเปนเครื่องรับรอง

คุณภาพ 
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15. นอกกลุมสาระ พัฒนาทักษะชีวิต   1. ฝายบริหารใหความสําคัญและสนับสนุน 

2. นักเรียนมีความสนใจ ใหความรวมมืออยางเต็มท่ี 

3. ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง 

4. มีแรงจูงใจท่ีตรงกับความตองการของนักเรียน เชน การ

แสดงออกทางความสามารถในการรวมกิจกรรมในโครงการ 

 

โครงการ / กิจกรรมท่ีไมประสบผลสําเร็จ 

ชือ่โครงการ / กิจกรรม สาเหต ุ

1. กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ (โครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของ

ผูเรียน) 

เครื่องดนตรีในวงมีราคาสูงมาก โรงเรียนไมมีงบประมาณเพียง

พอท่ีจะจัดซ้ือครบได  

 

๒.  จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 

 ๑.  ดานคุณภาพผูเรียน 

  จุดเดน  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  ไดแกดานความเมตตากรุณา  โอบออมอารี   มี

ความประหยัดใชทรัพยากรอยางคุมคา  กตัญูกตเวที  ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม  มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ

มาตรฐาน  ม่ันใจ  กลาแสดงออก ราเริงแจมใส  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ชอบศิลปะ  นาฏศิลป  ดนตรีและกีฬา  

  จุดท่ีควรพัฒนา  ดานระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ  มีผูเรียนบางสวนท่ียังขาดวินัยในการเดินแถว  การ

ปองกันตนจากอุบัติภัยและการดูแลสุขภาพ  สุขนิสัยท่ีดี  โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน  ขาดการฝกให

ผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดแบบองครวม  สรุปความคิดไดและฝกการทํางานใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน   

 ๒.  ดานการจัดการศึกษา 

               จุดเดน  โรงเรียนไดสงเสริมสนับสนุนใหครูดําเนินการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  เพ่ือนําผลมาใชในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู  โดยกําหนดเปาหมายท้ังดานความรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดหาและสรางสื่อท่ีเหมาะสมสอดคลองกับตัวชี้วัด  โดยนําภูมิ
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ปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด  ใหมีการจัดประเมินผลท่ีหลายหลายเพ่ือใหสอดคลองกับ

พัฒนาการและความแตกตางของผูเรียน  รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบ  และนําผลมาใชประกอบในการวางแผนการจัดการเรียนรู อยางเต็มความสามารถเพ่ือชวยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงข้ึน  ผูบริหาร 

มีความรูความสามารถ  มีภาวะผูนํา  มีวิสัยทัศน  มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานโดยหลักการมีสวนรวม  มุงม่ันอุทิศตน

บริหารเพ่ือประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ  เชน หนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย  จัดระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางดีเปนระบบและนําชุมชนเขามารวมพัฒนา  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนระบบไดมาตรฐานท่ีดี 

     จุดท่ีควรพัฒนา  โรงเรียนควรกําหนดแผนพัฒนาครูท้ังระบบในระดับโรงเรียน  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหครูได

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เชน แผนการอบรมพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยาง

ตอเนื่อง  แผนการอบรมพัฒนาสูโรงเรียนมาตรฐานสากล  เปนตน 

 ๓.  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  จุดเดน  โรงเรียนมีการสราง สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ท้ังการสราง

ข้ึนมาใหมอยางหลากหลายและพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรูเดิมใหสามารถใชประโยชนได และผูเรียน บุคลากร ครอบครัว ชุมชน

และผูท่ีเก่ียวของสามารถใชประโยชนจากแหลงเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและกาวทันเทคโนโลยีตลอดเวลา 

     จุดท่ีควรพัฒนา  โรงเรียนควรสํารวจแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนแหลงเรียนรูของโรงเรียน มีการบันทึก

การใชแหลงเรียนรู มีปายแหลงเรียนรูของโรงเรียนอยางชัดเจน และพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผูเรียน 

บุคลากร ชุมชนสามารถใชประโยชนไดตลอดเวลา 

 

 ๔.   ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

  จุดเดน  โรงเรียนไดจัดกิจกรรม  โครงการตาง ๆ สงเสริมผูเรียนใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน  พันธกิจและเปาประสงค

ของโรงเรียน  นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ยังมีการผสมผสานสาระความรูตาง ๆ  รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม  

คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา   เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับท้ังความรูในเนื้อหาวิชา  และปลูกฝง

ความมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนเองนับถือ  

     จุดท่ีควรพัฒนา  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนท้ังในดานวิชาการและความประพฤติท่ีหลากหลายข้ึนและ

มีการมอบขวัญและกําลังใจใหกับผูเรียนท่ีมีความรูความสามารถและความประพฤติท่ีดีเพ่ือเปนแบบอยางใหผูอ่ืนไดปฏิบัติตาม 
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 ๕.   ดานมาตรการสงเสริม 

   จุดเดน  โรงเรียนมีการประชุมโดยชมุชนมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนโดยเล็งเห็นความสําคัญของ

กิจกรรมท่ีสงเสริมศักยภาพและความสามารถของนักเรียนท้ังทางดานวิชาการและกิจกรรมโดยเฉพาะดานดนตรี ซ่ึงเปนกิจกรรม

ท่ีสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนและชุมชนตลอดจนทองถ่ินสรางความภาคภูมิใจ 

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรซ่ึงใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ เชน กิจกรรมเขารวมแขงขันทักษะ

ดานดนตรีใหนักเรียนใชพัฒนาความสามารถ จัดโครงการเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการใชชีวิตรวมกันสรางความมีระเบียบวินัย 

จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาโดยจัดเปนกิจกรรมชุมนุมและวิชาเลือกเพ่ิมเติม 

   จุดท่ีควรพัฒนา  โรงเรียนควรสงเสริมโดยจัดสรรงบประมาณเนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมตองใชทรัพยากรมาก

ท้ังบุคลากรและนักเรียนโดยเฉพาะอุปกรณเครื่องดนตรีและกีฬา ซ่ึงมีราคาสูงและดูแลรักษาคอนขางยาก สงเสริมทักษะและ

โอกาสใหแกนักเรียนไดแสดงออกท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรในการประกวดและแขงขันความสามารถ 

 

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 สถานศึกษาเปนโรงเรียนขนาดใหญมาก  มีบุคลากร  ผูเรียนหลากหลาย  มีจุดเดนท่ีจะนํามาพัฒนา      ใหโดดเดน

เปนหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนแบบอยางท่ีดีของโรงเรียนอ่ืน 

ในอําเภอในจังหวัดได  สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหโดดเดนดานทักษะวิชาการ  ดานดนตรีสากลและดนตรี

พ้ืนเมือง  ดานการใหความรวมมือท่ีดีจากชุมชนและโดยเฉพาะการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

ในการใชสื่อ  IT สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ  เชน  คอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  อยางสมบูรณท่ีสุดในอนาคต 

 สถานศึกษาสามารถใชศักยภาพของบุคลากรท่ีหลากหลาย  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพรอม  ศักยภาพของชุมชนท่ี

พรอมเขามาบูรณาการและกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน  และใหมีเปาหมายท่ีสูงข้ึนโดยใชหลักการเทียบเคียงกับสถานศึกษาท่ีมีการ

ปฏิบัติเปนเลิศ  โดยเฉพาะมีผลการทดสอบระดับชาติหรือคะแนน O - net  ท่ีอยูในระดับ  ๑๐๐  โรงเรียนแรกเปนจุด

เทียบเคียง  และเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ซ่ึงจังหวัดบุรีรัมยสามารถใชโรงเรียนประจําจังหวัดเปนจุด

เทียบเคียงไดเปนอยางดี 

 

๔.  ความตองการและการชวยเหลือ 

 ดานอาคารเรียน  โตะ เกาอ้ี  ดานบุคลากร  สนามกีฬา  และดานสื่อการเรียนการสอน 
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