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รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  อ าเภอลาดยาว จงัหวัดนครสวรรค ์

ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ที่ 5 ต าบล สระแก้ว อ าเภอ ลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์ 
รหัสไปรษณยี์ 60150  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  (นครสวรรค์-อุทัยธานี)  เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โทร: 056-271397 โทรสาร: 056- 271430  website: 
www.latyao.ac.th เนื้อท่ี 146 ไร่ 3 งาน เขตพ้ืนที่บริการ อ าเภอลาดยาว และอ าเภอใกล้เคียง  
 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้ประกาศตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2506 เดิมชื่อโรงเรียนลาดยาว ตั้งอยู่ใน
หมู่ที่ 5 ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งที่ดินจ านวน 9 ไร่ ด้านหลังอาคารโรงเรียนบ้าน
ลาดยาว (ปฐมสิทธิ์พิทยาคาร) อันเป็นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ 8044 ซึ่งเป็นแปลงเดียวกันกับที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอ
ลาดยาว ขึ้นทะเบียนไว้เมื่อ พ.ศ. 2464 ได้ท าการเปิดสอนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2506 โดยมี นายไพบูลย์  ชูเฉลิม 
เป็นครูใหญ่  ในปีแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน  ได้อาศยัอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านลาดยาวเป็นที่เรียน จ านวน 
1 ห้อง มีนักเรียน 28 คนและครู 4 คน  
          ปี 2507 ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษาได้  2  ห้องเรียน ด้วยเงินของ
ประชาชนที่มีจิตศรัทธาบริจาค เมื่อเสร็จจึงย้ายจากอาคารของโรงเรียนบ้านลาดยาว ไปอยู่ที่สร้างขึ้นใหม่และ
พัฒนาโรงเรียนเรื่อยมาโดยล าดับ 
          ปี 2509  โรงเรียนได้เงินงบประมาณต่อเติมอาคารเต็มรูป จ านวนเงิน 150,000 บาท 
          ปี 2510  ได้รับงบประมาณต่อเติมเป็น 2 ชั้น  
          ปี 2513  ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง โรงเรียนได้พิจารณาแล้วว่าสถานที่คับ
แคบ มีเพียง 7 ไร่เท่านั้น (โดยยึดหลักเกณฑ์การตั้งโรงเรียนจะต้องมีเนื้อที่ อย่างน้อย  15 ไร่ ) ทั้งนี้เพราะทาง
อ าเภอได้ขอที่ไปท าที่เก็บน้ าส าหรับการท าน้ าประปา 2 ไร่ การขยับขยายสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบการ
ต่อไปภายหน้า เมื่อมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนจะท าการขยายได้ยาก สมควรที่จะต้องเตรียมสถานที่แห่งใหม่เพ่ือ
ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน จึงเรียนปรึกษากับทางอ าเภอและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และลงความเห็นสมควรใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ต าบลหนองโขมง ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตามหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง ฉบับที่ 4105/ 2525 ระบุว่ามีเนื้อที่ทั้งหมด 2,316 ไร่ 86 ตารางวา โดยโรงเรียนได้รับ
อนุญาตจากจังหวัดให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนี้เพ่ือการศึกษาจ านวน 144 ไร่ ตรงบริเวณสนามเพราะสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 หน้าวัดสระแก้ว จึงเสนอเรื่องขอย้ายโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา โดยมีหลักการมอบอาคาร
ทั้งหมดและที่ดินเดิมให้แก่โรงเรียนบ้านลาดยาว กรมสามัญได้อนุมัติให้ย้ายใน ปี 2513 
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        ปี 2513  โรงเรียนจึงน างบประมาณการสร้างอาคารหลังแรกปลูกสร้างในที่ดินแปลงใหม่และบ้านพักครู  
2 หลัง ในเวลาต่อมาในระยะต่อมาเม่ือเสร็จสิ้นแล้วก็แบ่งนักเรียนมาเรียนที่โรงอาหาร 
        ปี 2514  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ของกรมสามัญศึกษาจ านวน 12 ห้องเรียน 
        ปี 2516 ได้รับงบประมาณต่อเติมอีก 4 ห้องเรียน เป็น 16 ห้องเรียน (อาคาร 1) เต็มตามรูปแบบ นับเป็น
อาคารเรียนหลังแรกในที่ดินแปลงใหม่ 
        ปี 2520  โรงเรียนได้เข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารโลกให้กู้เงินมาใช้ในการก่อสร้าง และส่งวัสดุอุปกรณ์การศึกษาจากธนาคารโลกให้กู้เงินมาใช้ในการก่อสร้าง 
และส่งวัสดุอุปกรณ์การศึกษามาให้โรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 11 ล้านบาท 
        ปี 2533  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม (ค.ม.ส.) และโครงการพัฒนาโรงเรียน
มัธยมในส่วนภูมิภาค  (ค.ม.ภ.) ได้พัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2533   
        ปี 2535 โรงเรียนได้ข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  
95 %  เข้าเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เงินบ ารุงการศึกษา และมีหนังสือยืมเรียนฟรี 
จัดการเรียนการสอน เป็น 10-6-6 / 3-3-3  มีนายก่อเกียรติ   ค าประกอบ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
        ปี 2536  ได้เปิดโรงเรียนสาขาโรงเรียนกิ่งอ าเภอแม่วงก์ 
        ปี 2538  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา 
พณิชยการ  1  ห้องเรียน 
        ปี 2546  จัดแผนการเรียน  10-9-8 / 4-4-4 / 1-1-1  รวม  42 ชั้นเรียน มี นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์   
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
           ปี 2548  จัดแผนชั้นเรียน  9-9-9 /4-4-4 / 1-1-1  รวม  42 ชั้นเรียน  มีจ านวนนักเรียน 1,612  คน  มี  
นายธวัชชัย ทองเจริญ   เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
           ป ี2551  จัดแผนชั้นเรียน  9-9-10/4-4-4 / 0-0-1   รวม  41 ชั้นเรียน  มีจ านวนนักเรียน 1,524 คน ม ี 
นายธวัชชัย ทองเจริญ   เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
           ปี 2552  จัดแผนชั้นเรียน  9-9-8 /5-4-4 รวม 39 ชั้นเรียน  มีจ านวนนักเรียน 1,651 คน มี  
นายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
           ปี 2553  จัดแผนชั้นเรียน  9-9-9 /5-5-4 รวม  41 ชั้นเรียน  มีจ านวนนักเรียน 1,739 คน  มี  
นายกมล วงศ์สุทธิ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
           ปี 2554 จัดแผนชั้นเรียน 8-9-9 /6-5-5 รวม 42 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียน 1,782 คน   มี  
นายกมล วงศ์สุทธิ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  

ปี 2555 จัดแผนชั้นเรียน  8-9-9 /6-5-5 รวม 42 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียน 1,742 คน   มี  
นายกมล วงศ์สุทธิ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  

ปี 2556 จัดแผนชั้นเรียน  8-8-8/6-6-6 รวม 42 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียน 1,676 คน  มี  
นายอรุณ รุ่งเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  

ปี 2557 จัดแผนชั้นเรียน 8-7-8 /5-6-6 รวม 40 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียน 1,637 คน  มี  
นายอรุณ รุ่งเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  

ปี 2558 จัดแผนชั้นเรียน 8-8-7 /5-5-6 รวม 39 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียน 1,545 คน  มี           
นายอรุณ รุ่งเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม   

ปี 2559 จัดแผนชั้นเรียน 9-8-8 /6-5-5 รวม 43 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียน 1,649 คน  มี            
นายอรุณ รุ่งเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม   
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ปี 2560 จัดแผนชั้นเรียน 9-9-8 /6-6-5 รวม 43 ชั้นเรียน มีจ านวนนักเรียน 1,604 คน  มี            
นายอรุณ รุ่งเรือง  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม จนถึงปัจจุบัน  
 

แผนที่โรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายอรุณ  รุ่งเรือง โทรศัพท์ 086-939-0106  e-mail 
aroon_9613@gmail.com  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนลาดยาว-
วิทยาคมตั้งแต่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี 4 เดือน 
  2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  1 คน ชื่อ นางชณิตา  ศิริชาติ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 099-262-7333  e-mail wimonjitsa_art@hotmail.com   รับผิดชอบกลุ่มงานบริหาร
บุคคล (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)  
    
3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2560) 
 

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 1,397 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,604 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 162 168 330 9 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 198 183 381 9 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 118 173 291 8 

รวม ม.ต้น 478 524 1,002 26 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 66 169 235 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 78 112 190 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 64 113 177 5 

รวม ม.ปลาย 208 394 602 17 

รวมทั้งหมด 686 918 1,604 43 

mailto:aroon_๙๖๑๓@gmail.com
mailto:wimonjitsa_art@hotmail.com
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่10  พฤศจิกายน ของปีการศึกษา 2560 ) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  1,393 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,600 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 9 161 168 323 35 

ม.2 9 198 182 380 42 

ม.3 8 115 168 283 35 

รวม 26 474 518 992  

ม.4 6 63 166 229 38 

ม.5 6 83 114 197 32 

ม.6 5 66 116 182 36 

รวม 17 212 396 608  

รวมทั้งหมด 43 686 914 1,600  

 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน = ……1……..: ……22…..… 
 

 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1

มธัยมศึกษาปีท่ี 2

มธัยมศึกษาปีท่ี 3

รวมชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4

มธัยมศึกษาปีท่ี 5

มธัยมศึกษาปีท่ี 6

รวมชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย

298

345

289

932

187

207

221

615

385

289

336

1010

189

177

180

546

328

375

277

980

222

190

172

584

ตารางเปรียนเทยีบจ านวนนักเรียนตามปีการศึกษา

ตารางเปรียบเทียบจ านวนนกัเรียน ปี 2560

ตารางเปรียบเทียบจ านวนนกัเรียน  ปี 2559

ตารางเปรียบเทียบจ านวนนกัเรียน ปี 2558
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 3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  1,600  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  1,250  คน คิดเป็นร้อยละ 78.13 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 44 คน   คิดเป็นร้อยละ 2.75 
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ………-….………คน   คิดเป็นร้อยละ…-…... 
 7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ……………….……-………………..…คน   คิดเป็นร้อยละ….-….. 
 8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ…-……คน   คิดเป็นร้อยละ….-.... 
 9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  4  คน   คิดเป็นร้อยละ 0.25 
 10) สถิติการขาดเรียน  59  คน   คิดเป็นร้อยละ  3.63 
 11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น .........-......... คน   คิดเป็นร้อยละ…-….. 
 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.3               จ านวน  176   คน   คิดเป็นร้อยละ  62.08  
   ม.6               จ านวน  140  คน  คิดเป็นร้อยละ  76.92    
 13) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 1,600  คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 
 14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  1,503  คน  คิดเป็นร้อยละ  93.94 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,503   คน  คิดเป็นร้อยละ 15.03   
 16) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 1,600   คน   
คิดเป็นร้อยละ 100 
 17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
1,303   คน  คิดเป็นร้อยละ  81.44 
 18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
1,113 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.56 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

  จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา 2560 2 74 2 7 6 

  

 ครูประจ าการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1 นางสาวกัญญา ข าดวง 38 15 ครูช านาญการ
พิเศษ 

พธ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 8/48 

2 นางอดิภา   ศรีพูล 52 33 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 9/54 

3 นางชฎาพร   แหงมงาม 57 37 ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 2/12 
4 นางอุไรวรรณ   สุทธิชาต ิ 42 12 ครูช านาญการ ค.บ. 

 
ภาษาไทย 

หลักสตูรและ
การสอน 

ภาษาไทย 5/30 

5 นางกาญกนก   ไชยฉิม 27 3 คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 3/18 
6 นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณ์  30 1 ครูผู้ช่วย ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย 4/24 

7 นางสาวณิชากร สมนึก  25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 6/36 
8 นายปิยะวัฒน์ เฉลิมวุฒิกุล 24 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 1/12 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
9 นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษา 32 8 ครูช านาญการ กศ.ม. คณิตศาสตร์

ศึกษา 
คณิตศาสตร ์ 5/30 

10 นางสาวมัทรี   โททอง 38 12 ครูช านาญการ ค.ม. หลักสตูรและ 
การสอน 

คณิตศาสตร ์ 3/18 

11 นางสาวกรชวัล  รุ่งรัตน ์ 34 10 ครูช านาญการ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 3/18 
12 นางสาวอนุสรา  จงอุดมชยักิจ 31 7 ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร ์ 7/42 

13 นายภูวดล   สายสุวรรณ 30 6 ครูช านาญการ ค.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 3/18 

14 นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสวิิทย ์ 35 5 คร ู วท.บ. สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร ์ 7/42 
15 นางสาวสิริพร พันธ ุ 28 5 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 4/24 
16 นางสาวบัณฑติา โพธิ์เสือ  26 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 5/30 
17 นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค 26 6 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 3/18 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
18 นางสมภัทร์ บุษบงค ์ 60 41 ครูช านาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา 1/8 

19 นายโยธิน ศาสตร์ศร ี 49 25 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

1/8 

20 นางชนม์พิศา ศาสตรศ์ร ี 41 18 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

1/30 

21 นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทกึ 49 25 ครูช านาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร ์
ศึกษา 

ชีววิทยา 1/8 

22 นายอนุวัตร ชังช่ัว 41 16 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ฟิสิกส ์ 1 

23 นายภูวนัย  สาหร่ายสุวรรณ ์ 36 9 ครูช านาญการ กศ.ม. วิทยาศาสตร ์
ศึกษา(ฟิสิกส์) 

ฟิสิกส ์ 4 

24 นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ 33 9 ครูช านาญการ วท.ม. พันธุศาสตร ์ ชีววิทยา 1/8 
25 นายเจรญิพงษ์  ชมภูนุช 30 5 คร ู วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์ 1/8 
26 นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี  33 5 คร ู วท.บ. เคม ี เคม ี 1/12 
27 นางวริสรา ทองรวม 35 8 ครูช านาญการ วท.บ. เคม ี เคม ี 2/18 
28 นางสาวขวญัทิพย ์วิทยารัตน์  34 6 ครู  ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 1/12  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
29 นางวารี รอดมา 49 24 ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1/12 
30 นางสาวเบญจมาศ เล็กรัตน ์ 37 14 ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1/12 
31 นางนัสธี แพรสีนวล 60 40 ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1/12 
32 นายสมเกียรติ  ส าเภารอด 43 14 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1/12 

33 นายวีรชาติ สายวงค ์ 33 8 ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 1/12 

34 นางสาวนพวรรณ  จันทรบาง 36 6 ครูช านาญการ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1/12 
35 นางสาวธนิดา     ทิพย์เสน 34 7 คร ู กศ.ม. หลักสตูรและ

การสอน 
ภาษาอังกฤษ 1/12 

36 นางสาวเขมจิรา   อินตระกูล 37 1 ครูผู้ช่วย  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ 1/12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
37 นางสัจจา วัดเกี้ยวพงษ ์ 56 31 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 5/30 

38 นางวรรณา  คงยุทธ 59 36 ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 10/60 
39 นางสุนทรา  วิมลพันธ ์ 51 23 ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 4/24 
40 นายอัตถสิทธิ ์ดอชนะ 30 3 คร ู กศ.บ. 

ศศ.บ. 
การศึกษา

พัฒนาสังคม 
สังคมศึกษา 4/24 

41 นางสาวนภานันท์ ศรีธงชัย 40 4 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร ์ 6/36 
42 นายวานิช   ยาเพ็ชรน้อย 33 2 คร ู ศศ.บ นิเทศศาสตร ์ สังคมศึกษา 3/18 
43 นางสาวอนุศรา   พูลคุ้ม 32 4 คร ู ค.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ประวัติศาสตร ์ 9/54 

44 นายชวลิต   เลากสิกรรม 26 8 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 8/48 
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45 นางสาวชฏินี   จูเทศ 30 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 1/6 
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
46 นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทยั 37 12 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ศป.ม. มานุษยดุริยางค

วิทยา 
ดนตรไีทย 4/24 

47 นางยุพิน สมสวย 53 28 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. ศิลปหัตถกรรม ศิลปะ 5/30 

48 นายอภิรักษ ์กัลป์พันธ์ 45 23 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรีศึกษา 1/8 

49 นายถาวร ศรลีาศักดิ์  38 8 ครูช านาญการ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ  4/24 

50 นางสาวบุษรา อาบวาร ี 29 4 คร ู ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

นาฏศิลป์และ
การละคร 
บริหาร

การศึกษา 

นาฏศิลป ์ 5/30 

51 นายนิลรตัน์  พึ่งพา 34  คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี 2/12 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
52 นายปวงไทย ประสมพงษ ์ 56 27 ครูช านาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 4/24 
53 นางสาวศิริรัตน์ อภิญญานุวัฒน ์ 57 26 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 3/18 

54 นายชินพัฒน์  แก้วลายค า 33 10 ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

พลศึกษา 2/18 

55 นายปราโมทย์  พลูเกิด  38 9 คร ู ค.บ. พลศึกษา   พลศึกษา   2/30 
56 นางสาวอรทัย  บัวรอด 35 1 ครูผู้ช่วย วท.บ   สุขศึกษา สุขศึกษา 6/36 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
57 นางชลดา สมัครเกษตรการ 49 25 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ค.ม. การบริหาร

การศึกษา 
การงานอาชีพ 11/66 

58 นายวิรัตน์ ทรัพย์บญุธรรม 56 31 ครูช านาญการ ปวส. เกษตรกรรม เกษตร 1/8 
59 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ 60 38 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ค.บ. เกษตรศาสตร ์ เกษตร 5/30 

61 นางสาวปิยะดา แสงมณ ี 49 23 ครูช านาญการ บช.บ. 
กศ.ม. 

บริหารธรุกิจ 
การบัญชี 

การบริหาร
การศึกษา 

งานธุรกิจ 4/24 

62 นายศุภชัย พุ่มขจร 58 30 ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. 
กศ.ม. 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
การบริหาร
การศึกษา 

อุตสาหกรรม
ศิลป ์

1/8 

63 ว่าท่ีร้อยตร ี
ฉัตรมงคล  โพธิ์งาม 

49 18 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. 
ค.ม. 

อุตสาหกรรม
ศิลป ์

การบริหาร 
การการศึกษา 

อุตสาหกรรม 4/24 

64 นางทัศนีย์ เพิ่มภาค 55 31 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ. ศิลปกรรม
หัตถกรรม 

คหกรรม 3/18 
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*จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    74  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
*จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 74  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 นางสาวอโณชา เกษกรณ ์ 38 6 คร ู ศษ.ม. นวัตกรรมและ
หลักสตูร 

บรรณารักษ์ 3/18 

66 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ 43 20 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร ์ 10/60 

67 นางสาวเกสรี  แจ่มสกลุ 48 24 ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ. 
 

ค.ม. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
การบริหาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร ์ 4/24 

68 นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล 31 6 ครูช านาญการ วท.บ. 
 

ศศ.ม. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
การบริหาร

การศึกษาและ
ภาวะผู้น า 

คอมพิวเตอร ์ 5/30 

69 นายธนารัตน์  หงสเ์ม่น 29 3 คร ู ศศ.บ. 
บช.บ. 

ภาษาไทย 
การบัญชี 

งานธุรกิจ 1/8 

70 นายภราดร  บัวปอน 33 2 คร ู วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า การงานอาชีพ 1/8 

71 นางสาววริษา  ทรพัย์ส าราญ 34 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร ์ 8/48 

72 
นางสาวรัตนาภรณ ์ดิษฐ์ทอง 32 8 เดือน ครูผู้ช่วย วศ.บ 

วิศวกรรม
เกษตร 

เกษตร 
5/30 

73 
นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ ์ 39 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. 

คหกรรม
ศาสตร ์

การงานอาชีพ  
- 

74  นางเมตตา วงศ์สกลุเกยีรต ิ 34 5 คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

แนะแนว 6/36 
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พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายสุพัฒน์  ค าฤทธ์ิ 
(พนักงานราชการ) 

38 8 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร์ สพฐ 

2 นางสาวดุริยา พุมานนท์ 
(พนักงานราชการ) 

33 6 ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์
สากล 

ดนตรีสากล  สพฐ 

3 นางสาววิภา  กุมุท 
(ครูอัตราจา้ง) 

42 6 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป การงานอาชีพ อุดหนุนราย
หัวท่ีรัฐโอนให ้

4 Mr. Motesaka  Gideon  
Lyonga 
(ครูอัตราจา้งชาวต่างชาติ) 

33 5 B.Ed. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ระดม
ทรัพยากร 

5 Mr. Thomas Mungo Epie 
 (ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ) 

36 1 B.Ed. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ระดม
ทรัพยากร 

6 นางสาวเมรินทร์  ปกเกษ 
(ครูอัตราจา้ง) 

25 6 เดือน ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
เขตฯ ครูขั้น

วิกฤติ 
7 นายวันชัย   จูงาม 

(ครูอัตราจา้ง ครูผู้ทรงคณุค่า) 
61 40  ศษ.บ. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 

เขตฯ ครู
ทรงคุณค่าแห่ง

แผ่นดิน 
8 นางสาวกรรณิกา  ติยะสันต ์

(ครูอัตราจา้ง) 
29 5 วท.บ สาธารณสุข

ศาสตร ์
สุขศึกษา  เงินอุดหนุน

รายหัว 
9 นายพีระพงษ์  พิมพันธ์ 

(ครูอัตราจา้ง) 
33 2 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ คอมพิวเตอร ์ เงินอุดหนุน

รายหัว 
 
 

 วุฒิการศึกษาของบุคลากร 
 

บุคลากร ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท อ่ืน ๆ 
83 2 52 27 - 2 
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  สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 13 (เป็นครูในกลุ่มสาระศึกษาต่อบริหารการศึกษา) 

2. คณิตศาสตร์ 10 22 
3. วิทยาศาสตร์ 10 19 
4. ภาษาไทย 8 22 
5. ภาษาอังกฤษ 9 22 
6. สังคมศึกษา 9 21 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 21 
8. พลศึกษา 5 22 
9. ศิลปะ 6 20 

รวม 74  
 

5.  ข้อมูลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 33.59 48.05 15.89 33.34 46.82 43.33 36.48 
สังคมศึกษา 45.67 41.28 33.50 41.41 45.49 48.18 39.41 
ภาษาอังกฤษ 19.59 47.98 19.40 28.72 37.08 7.27 27.95 
คณิตศาสตร์ 43.09 42.29 33.58 30.57 52.03 20.91 38.09 
วิทยาศาสตร์ 67.91 41.61 28.28 42.44 40.23 59.40 46.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 54.06 61.67 57.97 82.58 71.30 77.27 65.19 
ศิลปะ 72.44 57.39 59.45 68.38 83.43 82.43 68.35 
การงานอาชีพฯ 61.67 60.47 35.52 43.06 64.20 91.52 75.11 

ผลรวมเฉลี่ย       49.66 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 16.82 
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แผนภูมิแสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 43.63 22.29 30.39 26.73 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.31 25.55 31.33 29.56 
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 48.77 26.55 32.47 30.14 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 45.65 20.26 25.20 31.60 21.85 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.77 23.99 29.24 34.01 27.11 
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยระดบัโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยระดบัจงัหวดั

ค่าเฉลี่ยระดบัสงักดั สพฐ

ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2557-2560 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2557-2560 
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จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

ดเียีย่ม ดี ผำ่น ไมผ่ำ่น

(คณุลกัษณะอนัพงึประสงค)์

จ ำนวน 

นักเรยีน

ทัง้หมด

จ ำนวน/รอ้ยละของนักเรยีนตำมระดบัคณุภำพ

มัธยมศกึษำปีที ่1

มัธยมศกึษำปีที ่2

มัธยมศกึษำปีที ่3

มัธยมศกึษำปีที ่4

มัธยมศกึษำปีที ่5

มัธยมศกึษำปีที ่6

รวม

เฉลีย่รอ้ยละ

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านว

น 
ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านว
น 

ร้อย
ละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 331 142 42.90 128 38.67 55 16.62 6 1.81 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 362 142 39.23 142 39.23 74 20.44 4 1.10 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 270 78 28.89 117 43.33 70 25.93 5 1.85 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 231 98 42.42 101 43.72 27 11.69 5 2.16 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 185 68 36.76 73 39.46 40 21.62 4 2.16 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 165 54 32.73 76 46.06 31 18.79 4 2.42 

รวม 1544 582   637   297   28   
เฉลี่ยร้อยละ   37.69 41.26 19.24 1.81 
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไมผ่่าน

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)

จ านวน 
นกัเรียน
ทัง้หมด

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคณุภาพ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1

มธัยมศึกษาปีท่ี 2

มธัยมศึกษาปีท่ี 3

มธัยมศึกษาปีท่ี 4

มธัยมศึกษาปีท่ี 5

มธัยมศึกษาปีท่ี 6

รวม

เฉลี่ยร้อยละ

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 331 127 38.37 143 43.20 53 16.01 7 2.11 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 362 136 37.57 148 40.88 69 19.06 8 2.21 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 270 68 25.19 131 48.52 65 24.07 9 3.33 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 231 90 38.96 105 45.45 20 8.66 16 6.93 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 185 64 34.59 81 43.78 29 15.68 10 5.41 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 165 49 29.70 76 46.06 28 16.97 12 7.27 

รวม 1544 534  684  264  62  
เฉลี่ยร้อยละ  34.59 44.30 17.10 4.02 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 331 331 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 362 361 99.72 1 0.28 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 270 269 99.63 1 0.37 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 231 231 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 185 185 100.00 0 0.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 165 164 99.39 1 0.61 

รวม 1544 1541   3   

เฉลี่ยร้อยละ   99.81 0.19 
 
 

    

 
  

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6

331
362

270

231

185
165

331
361

269
231

185
164

100.00 99.72 99.63 100.00 100.00 99.39

0 1 1 0 0 10.00 0.28 0.37 0.00 0.00 0.61

ผลการประเมินกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

จ านวน นกัเรียนทัง้หมด

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคณุภาพ (กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน) ผ่าน จ านวน

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคณุภาพ (กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน) ผ่าน ร้อยละ

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคณุภาพ (กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน) ไมผ่่าน จ านวน

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนตามระดบัคณุภาพ (กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน) ไมผ่่าน ร้อยละ
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 331 51 15.41 72 21.75 77 23.26 131 39.58 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 362 85 23.48 137 37.85 67 18.51 73 20.17 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 270 5 1.85 34 12.59 53 19.63 178 65.93 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 231 23 9.96 51 22.08 66 28.57 91 39.39 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 185 32 17.30 75 40.54 48 25.95 30 16.22 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 165 29 17.58 49 29.70 40 24.24 47 28.48 

รวม 1544 225   418   351   550   
100 14.57 27.07 22.73 35.62 
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ดมีำก ดี พอใช ้ ปรับปรุง

จ ำนวน

นักเรยีน

ทัง้หมด

ผลกำรประเมนิสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร

มัธยมศกึษำปีที ่1

มัธยมศกึษำปีที ่2

มัธยมศกึษำปีที ่3

มัธยมศกึษำปีที ่4

มัธยมศกึษำปีที ่5

มัธยมศกึษำปีที ่6
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
 

 
 
 
 

  

จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 331 40 12.08 120 36.25 111 33.53 60 18.13

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 362 67 18.51 126 34.81 94 25.97 75 20.72

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 270 32 11.85 45 16.67 59 21.85 134 49.63

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 231 30 12.99 51 22.08 84 36.36 66 28.57

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 185 51 27.57 50 27.03 34 18.38 50 27.03
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 165 32 19.39 22 13.33 65 39.39 46 27.88

รวม 1544 252 414 447 431

เฉลี่ยร้อยละ 100 16.32 26.81 28.95 27.91

ระดบัชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด

ผลกำรประเมนิสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรคิด

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ านวน
นกัเรียน
ทัง้หมด

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด

มธัยมศึกษาปีท่ี 1

มธัยมศึกษาปีท่ี 2

มธัยมศึกษาปีท่ี 3

มธัยมศึกษาปีท่ี 4

มธัยมศึกษาปีท่ี 5

มธัยมศึกษาปีท่ี 6
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

 
 

 

 

 

  

จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 331 15 4.53 118 35.65 133 40.18 65 19.64

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 362 25 6.91 108 29.83 115 31.77 114 31.49

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 270 1 0.37 54 20.00 130 48.15 85 31.48

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 231 0 0.00 61 26.41 121 52.38 49 21.21

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 185 11 5.95 53 28.65 76 41.08 45 24.32
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 165 33 20.00 65 39.39 47 28.48 20 12.12

รวม 1544 85 459 622 378

เฉลี่ยร้อยละ 100 5.51 29.73 40.28 24.48

ระดบัชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด

ผลกำรประเมนิสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ านวน
นกัเรียน
ทัง้หมด

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา

มธัยมศึกษาปีท่ี 1

มธัยมศึกษาปีท่ี 2

มธัยมศึกษาปีท่ี 3

มธัยมศึกษาปีท่ี 4

มธัยมศึกษาปีท่ี 5

มธัยมศึกษาปีท่ี 6
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

 
 

 

  

จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 331 286 86.40 0 0.00 0 0.00 45 13.60

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 362 318 87.85 11 3.04 17 4.70 16 4.42

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 270 219 81.11 25 9.26 7 2.59 19 7.04

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 231 143 61.90 63 27.27 12 5.19 13 5.63

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 185 115 62.16 44 23.78 13 7.03 13 7.03
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 165 115 69.70 22 13.33 11 6.67 17 10.30

รวม 1544 1196 165 60 123

เฉลี่ยร้อยละ 100 77.46 10.69 3.89 7.97

ระดบัชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด

ผลกำรประเมนิสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวิต

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จ านวน
นกัเรียน
ทัง้หมด

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต

มธัยมศึกษาปีท่ี 1

มธัยมศึกษาปีท่ี 2

มธัยมศึกษาปีท่ี 3

มธัยมศึกษาปีท่ี 4

มธัยมศึกษาปีท่ี 5

มธัยมศึกษาปีท่ี 6
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 
 

  

จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 331 124 37.46 168 50.76 19 5.74 20 6.04

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 362 9 2.49 215 59.39 39 10.77 99 27.35

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 270 126 46.67 33 12.22 66 24.44 45 16.67

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 231 93 40.26 88 38.10 13 5.63 37 16.02

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 185 41 22.16 140 75.68 1 0.54 3 1.62
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 165 36 21.82 48 29.09 44 26.67 37 22.42

รวม 1544 429 692 182 241

เฉลี่ยร้อยละ 100 27.78 44.82 11.79 15.61

ระดบัชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทั้งหมด

ผลกำรประเมนิสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
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ทัง้หมด

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

มธัยมศึกษาปีท่ี 1

มธัยมศึกษาปีท่ี 2

มธัยมศึกษาปีท่ี 3

มธัยมศึกษาปีท่ี 4

มธัยมศึกษาปีท่ี 5

มธัยมศึกษาปีท่ี 6
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ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

ระดบัชั้น 
จ ำนวน 
นกัเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนกัเรียน 

น ้ำหนกั ส่วนสูง ตำมเกณฑข์องกรมอนำมยัตำมระดบัคุณภำพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษำปีท่ี 1 335 266 79.40 69 20.60 

มธัยมศึกษำปีท่ี 2 372 298 80.11 74 19.89 

มธัยมศึกษำปีท่ี 3 283 220 77.74 63 22.26 

มธัยมศึกษำปีท่ี 4 238 181 76.05 57 23.95 

มธัยมศึกษำปีท่ี 5 199 151 75.88 48 24.12 

มธัยมศึกษำปีท่ี 6 173 134 77.46 39 22.54 
รวม 1600 1250   350   

เฉล่ียร้อยละ 100 78.13 21.88 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 
5

มธัยมศึกษาปีท่ี 
6

จ านวน นกัเรียนทัง้หมด

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียน น า้หนกั สว่นสงู ตาม
เกณฑ์ของกรมอนามยัตามระดบัคณุภาพ ผ่าน 
จ านวน

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียน น า้หนกั สว่นสงู ตาม
เกณฑ์ของกรมอนามยัตามระดบัคณุภาพ ผ่าน ร้อย
ละ

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียน น า้หนกั สว่นสงู ตาม
เกณฑ์ของกรมอนามยัตามระดบัคณุภาพ ไมผ่่าน
จ านวน

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียน น า้หนกั สว่นสงู ตาม
เกณฑ์ของกรมอนามยัตามระดบัคณุภาพ ไมผ่่าน
ร้อยละ
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ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 

ระดบัชั้น 
จ ำนวน นกัเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ 

ผำ่น ไม่ผำ่น 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษำปีท่ี 1 335 335 100.00 0 0.00 

มธัยมศึกษำปีท่ี 2 372 372 100.00 0 0.00 

มธัยมศึกษำปีท่ี 3 283 283 100.00 0 0.00 

มธัยมศึกษำปีท่ี 4 238 238 100.00 0 0.00 

มธัยมศึกษำปีท่ี 5 199 199 100.00 0 0.00 

มธัยมศึกษำปีท่ี 6 173 173 100.00 0 0.00 

รวม 1600 1600   0   

เฉล่ียร้อยละ 100 100.00 0.00 
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จ านวน นกัเรียนทัง้หมด

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนสมรรถนะภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ ผ่าน จ านวน

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนสมรรถนะภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ ผ่าน ร้อยละ

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนสมรรถนะภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ ไมผ่่าน จ านวน

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนสมรรถนะภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ ไมผ่่าน ร้อยละ
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม        มีเนื้อที่          144     ไร่         
 อาคารเรียนถาวร                     จ านวน                       5      หลัง 
 ห้องเรียน                                     จ านวน                       46     ห้อง 

  ห้องแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
   ห้องศูนย์ภาษาไทย  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องศูนย์คณิตศาสตร์  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องสมุดวิทยาศาสตร์  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องศูนย์ ERIC   จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน   1  ห้อง 
   ห้องศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายไร้พรมแดน  จ านวน   1  ห้อง 
   ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องธนาคารโรงเรียน  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องแนะแนว   จ านวน     1  ห้อง 
   อาคารหลวงพ่อจ้อย  จ านวน     1  หลัง 
   อาคารพยาบาล    จ านวน     1  หลัง  
        แปลงสาธิตเกษตรกรรม  จ านวน     1  แปลง 

 ห้องกิจกรรมอ่ืนๆ    จ านวน   10  ห้อง 
     สนามกีฬา    
   สนามฟุตบอล    จ านวน      1  สนาม 
   สนามบาสเกตบอล   จ านวน        2 สนาม 
   สนามวอลเลย์บอล   จ านวน        2  สนาม 
   สนามตะกร้อ    จ านวน      1 สนาม  

 
7. ข้อมูลงบประมาณ 
 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 34,595,782.44 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 34,595,782.44 
เงินนอกงบประมาณ   3,998,300 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   1,457,943.10 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ 38,594082.44 รวมรายจ่าย 36,053,725.54 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ...-...ของรายรับ (โรงเรียนเป็นหน่วยเบิกตรงจาก
กรมบัญชีกลาง เงินเดือนของข้าราชการครูไม่ผ่านบัญชีงบประมาณของโรงเรียน) 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ   3.78   ของรายรับ 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ตั้งอยู่บนถนนสาย  ลาดยาว-หนองสังข์ ระหว่างกิโลเมตรที่  2  ตั้งอยู่เลขที่  
289 หมู่ที่ 5  ต าบลสระแก้ว   อ าเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์  รหัสไปรษณีย์  60150  หมายเลขโทรศัพท์   
056-271397  ต่อ 0 หมายเลขโทรสาร 056-271430 

ลักษณะชุมชน 
           ต าบลสระแก้ว  เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอลาดยาว เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2539 
ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีหมู่บ้าน ทั้งสิ้น  10  หมู่บ้าน ได้แก่  
  หมู่ 1 บ้านสวนขวัญ     
  หมู่ 2 บ้านสวนขวัญ    
  หมู่ 3 บ้านสวนขวัญกลาง      
  หมู่ 4 บ้านหนองโขมง  
  หมู่ 5 บ้านสระแก้ว   
  หมู่ 6 บ้านหนองจิกโคกช้าง   
   หมู่ 7 บ้านดงสีเสียด    
  หมู่ 8 บ้านดอนโม่   
  หมู่ 9 บ้านดอนโม่    
  หมู่ 10 บ้านดงประดาง 
 อาณาเขตต าบล 
  ทิศเหนือ        ติดต่อ ต าบลเนินขี้เหล็ก   อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 
  ทิศใต้          ติดต่อ ต าบลสร้อยละคร   อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ ต าบลหนองนมวัว   อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  
  ทิศตะวันตก    ติดต่อ ต าบลลาดยาว       อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ 
 สภาพทั่วไปของต าบลสระแก้ว 
                   สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ าท่วมขังเป็นบางพ้ืนที่ มีล าคลองไหลผ่าน    
  จ านวนประชากรของต าบล 

 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 7,650 คน เป็นชาย 3,650 คน เป็นหญิง 4,000 คน  
ส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ 

     อาชีพของประชากร 
 อาชีพหลัก ท านา 

อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป 
 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

       โอกาส    โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง องค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล และหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี ในการบริหารจัดการทางการศึกษา ชุมชน 
ปลอดจากเรื่องของยาเสพติดและการพนัน 

       ข้อจ ากัด    ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ท าให้สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนได้เพียงบางส่วน บางครอบครัวไปรับจ้างท างานต่างจังหวัด ทิ้งบุตรไว้อยู่
กับญาติ ท าให้เป็นภาระแก่โรงเรียนในด้านการปกครองและการเรียนของนักเรียน 
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9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุง 2560   
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10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

 1) ห้องสมุดมีขนาด 336 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  85,000  เล่ม การสืบค้นหนังสือและ
การยืม-คืน ใช้ระบบ PLS3  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 239 คน ต่อวัน  คิดเป็น
ร้อยละ 16.47 ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องศูนย์ภาษาไทย  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องศูนย์คณิตศาสตร์  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องสมุดวิทยาศาสตร์  จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องศูนย์ ERIC   จ านวน     1  ห้อง 
   ห้องศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน   1  ห้อง 
   ห้องศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายไร้พรมแดน  จ านวน   1  ห้อง 
   ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน     1  ห้อง 
   แปลงสาธิตเกษตรกรรม  จ านวน     1  แปลง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 342 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน 295 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 42 เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 1,000 คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ 62.50  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  342  เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. ห้องสมุดโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
3. สวนเกษตร 
4. ห้องศูนย์ภาษาไทย (น าปัญญา 111) 
5. ห้องบริการสื่อ ICT 

    ห้องศูนย์ ERIC    
    ห้องศูนย์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
    ห้องศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายไร้พรมแดน  
6. ห้องดนตรีไทย 
7. ห้องดนตรีสากล 
8. ห้องศิลปะ 
9. ห้องนาฏศิลป์ 
10. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ 
11. ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20  
20 
20 
20 
20 
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 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดสระแก้ว 
2. อบต.สระแก้ว 
3.  โรงพยาบาลลาดยาว 
4.  สถานีต ารวจภูธรลาดยาว 
5.  ที่ว่าการอ าเภอลาดยาว 
6.  ส านักงานเทศบาลต าบลลาดยาว 

ฯลฯ 

2 
2 
1 
1 
1 
1  

 
11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

 11.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู (ระบุชื่อ)   
นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ ครูผู้สอนภาษาไทย “ดีเด่น” 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ.นครสวรรค์ 

นางสาวณิชากร  สมนึก 
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 โครงการส่งเสริมและสืบทอด 
การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ฉ่อย) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

นายวรุฒ  สาครสิทธิ ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 โครงการส่งเสริมและสืบทอด 
การแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ฉ่อย) 

กระทรวงวัฒนธรรม 

นายนิลรัตน์  พึ่งพา 
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวงดนตรีเครื่องลม 
(wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ 
นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ ์
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ 
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวนพวรรณ จันทรบาง 
นางสาวธนิดา ทิพย์เสน  

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทอง  การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันภาพยนตร์สั้น  
ระดับ ม.4 –ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวณัฐปภัสร์   
ศรีตะลหฤทัย 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเดี่ยวขิม ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวณัฐปภัสร์  
ศรีตะลหฤทัย 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวณัฐปภัสร์   
ศรีตะลหฤทัย 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  ม. 4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายนิลรัตน์  พึ่งพา 
นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีเครื่องลม           
 (wind Ensemble) ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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นายถาวร  ศรีลาศักดิ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายถาวร  ศรีลาศักดิ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายถาวร  ศรีลาศักดิ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางยุพิน  สมสวย ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายชินพัฒน์  แก้วลายค า 
นายปราโมทย์  พลูเกิด 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬามวย  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  การแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวกัญญา  ข าดวง ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการอ่านท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะ  ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวกัญญา  ข าดวง 
นางอดิภา  ศรีพูล 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ - 37 - 

 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

นางชฎาพร  แหงมงาม ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางกาญกนก  ไชยฉิม ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางอดิภา  ศรีพูล 
นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวกัญญา  ข าดวง ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการอ่านท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ 
นางสาวพิมพ์ใจ  สุวรรณ์ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดงการแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์วรรณคดีไทย  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ 
ว่าท่ีร้อยตรีฉตัรมงคล โพธ์ิงาม 
นางสาวรัตนาภรณ ์ดิษฐ์ทอง 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล 
นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์  
(E–book) ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล 
นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
ม.1 - ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล 
นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลทองแดง 
การแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลทองแดง 
การแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟแวร์ ม.4 - ม.6   
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ 
นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.4- ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายพีระพงษ์  พิมพันธ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การตัดต่อวีดีโอ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน 

นายสุพัฒน์  ค าฤทธิ์ 
นายภราดร บัวปอน 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – 3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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นายโยธิน   ศาสตร์ศรี 
นางชนม์พิศา  ศาสตร์ศรี 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางวริสรา    ทองรวม 
นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์
ทึก 
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ ์
นางวริสรา    ทองรวม 
นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวเบญจวรรณ   
ธาดาธนบดี 
นายเจริญพงษ์  ชมภูนุช 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทึก 
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทึก 
นางสาวขวัญทิพย์  วิทยารัตน ์

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ ์
นางสาวขวัญทิพย์  วิทยารัตน ์

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น 
ม.4 - ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทึก 
นางสาวเบญจวรรณ  
ธาดาธนบด ี
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวนพวรรณ จันทรบาง ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม. 1 – ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวเขมจริา  อินตระกลู ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม. 4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม. 1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

Mr. Motesake Gideon 
Lyonga 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  
Multi Skills ระดับชั้น ม. 1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการ
พูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

Mr. Thomas Mungo Epie ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
Multi Skills ระดับชั้น ม. 4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวเขมจริา  อินตระกลู 
นายวีรชาติ  สายวงค์ 
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม. 4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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นายนิลรัตน์  พึ่งพา 
นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันวงดนตรีเครื่องลม 
(wind Ensemble) ระดับชั้นม. 1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ การแข่งขันการขับร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์  ประเภทชาย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศการแข่งขันการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประเภทชาย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอภิรักษ์  กัลป์พันธุ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศการแข่งขันการขับร้อง 
เพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศ การแข่งขันการขับร้อง 
เพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายถาวร  ศรีลาศักดิ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ระดับ ม. ต้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางยุพิน  สมสวย ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
ระดับ ม. ต้น 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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นางสาวบุษรา  อาบวารี ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1 – 3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวบุษรา  อาบวารี ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4 – 6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวบุษรา  อาบวารี ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับ 1 การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  
ระดับชั้น ม.4 – 6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายภูวดล สายสุวรรณ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอลิสา เกลียวสีนาค  ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวมัทรี โททอง  
นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษา  

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์  
นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้คณิตศาสตร์ไประยุกต์ใช้ ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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การแข่งขนังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นางสาวศิริพร พันธุ 
นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์  

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ 
นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย ์

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษา ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษา ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ 
นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย ์

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ 
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์  
 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันซูโดกุ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ระดับชั้น ม.4 – ม.6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

นางกาญกนก ไชยฉิม ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว 
PISA ระดับชั้น ม.4 – ม.6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางชฎาพร  แหงมงาม ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวกัญญา  ข าดวง ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันการอ่านท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะ  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวกัญญา  ข าดวง ครูผู้ควบคมุนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันการอ่านท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะระดับชั้น ม.4 - ม.6  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์ 
วรรณคดีไทย  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวกัญญา  ข าดวง 
นางอดิภา  ศรีพูล 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์ 
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางอดิภา  ศรีพูล 
นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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นางสาวกัญญา  ข าดวง ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวณิชากร  สมนึก ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.4 – ม.6  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางชฎาพร  แหงมงาม ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับ 4 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวณิชากร  สมนึก ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวณิชากร  สมนึก ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
อันดับ 6การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ว่าท่ีร้อยตรีฉตัรมงคล โพธิ์งาม ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – 3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4 – 6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแขง่ขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – 3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ 
นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4 – 6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4 – 6  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นางสาวอโนชา เกษกรณ์ ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –  6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวณัฐปภัสร์   
ศรีตะลหฤทัย 

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันเดี่ยวขิมระดับมัธยมศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ 
นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย ์

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขัน A-MATH  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 2   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ 
นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย ์

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงการแข่งขัน A-MATH  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ 
นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย ์

ครูผู้ควบคุมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขัน A-MATH  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

นักเรียน (ระบุชื่อ)   
เด็กชายสัจจานันท์ นภานวล
ละออง 
เด็กชายปฏภิาณ  พุ่มกล่อม 
เด็กชายกฤษฐาพร  สิทธิไกร 
เด็กหญิงชวรินทร์  สติปัญญา 
เด็กชายณัฐพันธุ์  ตรีสุทธิ 
เด็กชายณัฐศักดิ์  สุวรรณพงษ์ 
เด็กหญิงดวงฤทัย ทองกรม 
เด็กชายตณิณ์ ทรัพย์ศร ี
เด็กชายทัศนัย  เพ็ญสุข 
เด็กชายธนาพร  ชลาสินธุ ์
เด็กชายธนายุทธ  คงยุทธ 
เด็กชายปฏิภาณ คงคุ้ม 

เหรียญทอง 
การแข่งขันวงดนตรีเครื่องลม 
(wind Ensemble) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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นายธัญญะ หนูกลัด 
นางสาวพัณณิตา  
สมัครเขตกิจ 
นายอนุภัทร นงเนตร 

เหรียญทอง 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวทอแสง คูหาทอง 
นายธนโชติ พงษ์สาริกิจ 
นางสาวปภาวรินทร์ โกวิทย์  
นางสาวพัชรพร อ่อนวัน 
นายภาคภูมิ อ าภาพันธ์  

เหรียญเงิน การแข่งขันการประกวด
ภาพยนตร์สั้น  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงกุลญาพร สาธร 
เด็กหญิงวรกฤตา ไวยเขตกรณ ์
เด็กหญิงอนันตา พงษ์พัฒ 
เด็กหญิงภานุมาศ เกตุพิจิตร  
เด็กหญิงภิญญดา พรมศักดิ์  

เหรียญทอง 
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม. 1 – ม.3 

สพฐ 

นายภาคภูมิ อวิภาพันธ์ 
นายธนโชติ  พงษ์สาริกิจ 
นางสาวพัชรพร  อ่อนสัน 
นางสาวทอแสง  คูหาทอง 
นางสาวปภารินทร์  โกวิทย์ 

เหรียญเงิน  
การแข่งขันภาพยนตร์สั้น 
ระดับ ม.4 –ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงวรารัตน์  ชมพูนุช เหรียญทอง 
การแข่งขันเดี่ยวขิม  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กชายปิยวัฒน์  ภูครองจิต เหรียญทอง 
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาววรัญญา  เกิดสุวรรณ ์ เหรียญทอง 
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง  ม. 4 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กชายสัจจานันท์  
นภานวลละออง 
เด็กชายปฏิภาณ  พุ่มกล่อม 
เด็กชายกฤษฐาพร  สิทธิไกร 
เด็กหญิงชวรินทร์  
สติปัญญา 
เด็กชายณัฐพันธุ์  ตรีสุทธิ 
เด็กชายณัฐศักดิ์  สุวรรณพงษ ์
เด็กหญิงดวงฤทัย ทองกรม 
เด็กชายติณณ์ ทรัพย์ศรี 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันวงดนตรีเครื่องลม           
 (wind Ensemble) 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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เด็กชายทัศนัย  เพ็ญสุข 
เด็กชายธนาพร  ชลาสินธุ์ 
เด็กชายธนายุทธ  คงยุทธ 
เด็กชายปฏิภาณ คงคุ้ม 
นางสาวพัณณิณ  มะแม้น เหรียญเงิน 

การแข่งขันการขับร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายภาณุพงษ์  วงษ์ทองแดง เหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงปานทิพย์  พิลึก เหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายดุจปกรณ์  ค าฤทธิ์ เหรียญทอง 
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายชุติพนธ์  ดีเลิศ เหรียญทอง 
การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงทิม 
เด็กหญิงวริศรา  กาปัญญา 
เด็กหญิงลักษิกา  ชัยวิเศษ 
เด็กหญิงปนัดดา   
กลั่นกสิกรณ์ 
เด็กหญิงทัศนวรรณ  หิริโอ 
เด็กหญิงชลนิชา  เกตุพิจิตร 
เด็กหญิงชลธิชา   
มาลัยมาตร์ 
เด็กหญิงพัชราภา  เปรมสังข์ 
เด็กหญิงวนิดา  แก้วทรัพย์ 

เหรียญทอง 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬามวย  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายเจษฎา อัศจรรย์ 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นายพินิจ  นิลเนตร์ เหรียญทอง 
การแข่งขันการอ่านท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะ  ระดับชั้น ม.4 – ม.6  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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นางสาวฐิติมา  เนียมสุ่ม 
นางสาวบุษชบา  ยิ้มย่อง 
นางสาวเพ็ญภาณี   
เทียมจันทร์ 

เหรียญทอง 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์ 
วรรณคดีไทย  ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวสุภัชชา  อินทวัน เหรียญทอง 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวชลลดา   
ประเสริฐมาก 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงชวาลา  สวนสลา 
เด็กหญิงนฤมล  พรมศักดิ์ 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
กาพย์ยานี 11  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พูลพันธ์ เหรียญเงิน 
การแข่งขันการอ่านท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงแพรวา  ฤทธิ์เต็ม 
เด็กหญิงปาริชาติ  อินทนา
เด็กหญิงสุพิตรา  กัญหา 

เหรียญทองแดง 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์ 
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เดก็ชายมนัญชัย  บุญเนตร  
เด็กหญิงอัจริยา   บุปผา 
เด็กหญิงปิยวรรณ  
วรรณวงษ ์

เหรียญทอง 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงตุลยา พรมศักดิ์  
เด็กหญิงนรีกานต์ อุทกธาร 

เหรียญทอง 
การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์  
(E–book)  
ม.1 - ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กชายสุกฤษฎิ์ ภูบัวล ี 
เด็กหญิงจิตตานันทิ์  
บุตรพิพัฒน์กุล 

เหรียญเงิน 
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
ม.1 - ม.3  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงกมลวรรณ เกตุเทียน  
เด็กหญิงปวณี์สดุา หุ่นสุวรรณ  
เด็กหญิงอภิรดา อินทร 

ทองแดง 
การแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - ม.3  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาววรรณพร กุลฑลรัตน์  ทองแดง 
การแข่งขันประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟแวร์ ม.4 - ม.6   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวรัตนาภรณ์ ยมรัตน์ 
นางสาวเกสรา ก าไรทอง 

เหรียญเงิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น ม.4- ม.6  

นางสาวดวงแก้ว แสนเมืองชิน 
นางสาวเกศวดี ใจเก่งดี 

เหรียญเงิน 
การตัดต่อวีดีโอ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กชายณัฐวุฒิ พิลึก 
เด็กชายฤทธิเดช หมั่นเกตุ 
เด็กชายอดุลยศ หอมหวล 

เหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงเมธาวี    จุลมุสิก 
เด็กหญิงกนกวรรณ    สุพัตรา 
เด็กหญิงสุธิดา    สิงห์โตทอง 
 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3  
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 42 

เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เรือศรีจันทร์ 
เด็กหญิงธนพร   ธรรมชีวัน 
เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มข า 

เหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวมณรีัตน์   แยบกสิกจิ 
นางสาวมัณฑนา   อรุณ 
นางสาวอินทิรา   วงษ์ชมภู 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายระพี   ไทยข า 
เด็กชายกีรติ เยี่ยงยงค์  
เด็กหญิงอริศา ชื่นเจริญ  

เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show)  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายปกรสวัสดิ์ อินทกฤช  
เด็กชายธนภรณ์ ปั้นก้อน 
เด็กชายจักรกฤช พงษ์เพชร 

เหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายธนพล ฤทธิ์อ้น 
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่ิมข า  
  

เหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอนงค์ ลือหาร 
นางสาววนิตา ศรีบุญเพ็ง 
นางสาวจุฑาทิพย์  
เฉลิมชัยการ 

เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์  
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสิริกร เกิดศรี  
นางสาวกัญญาพัชร สมบูรณ์  

เหรียญทองแดง 
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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เด็กหญิงกุลญาพร สาธร เหรียญทอง 
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น 
ม. 1 – ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสุวิมล ทองพันชั่ง 
 

เหรียญทอง 
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น 
ม. 4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงกิดากานต์  พัสสาริกิจ 
 

เข้าร่วม 
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม. 1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงวรารัตน์ ชมภูนุช  
 

เข้าร่วมการแข่งขัน  
Multi Skills ระดับชั้น ม. 1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวศรารัตน์  บุญญะกา เข้าร่วมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้น ม. 4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสุวพิชชา ปาโมก   เข้าร่วมการแข่งขัน Multi Skills  
ระดับชั้น ม. 4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายกรวิชญ์ บุญมาเลิศ 
นางสาวประภัสสร เววา 
นางสาวสรารัตน์ บุญญะภา 
นางสาวสุวิมล ทองพันชั่ง 
นายชัยวัฒน์ พิมพ์พิพัฒน์  

เหรียญทองการแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม. 4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายสัจจานันท์  
นภานวลละออง 
เด็กชายปฏิภาณ  พุ่มกล่อม 
เด็กชายกฤษฐาพร  สิทธิไกร 
เด็กหญิงชวรินทร์  
สติปัญญา 
เด็กชายณัฐพันธุ์  ตรีสุทธิ 
เด็กชายณัฐศักดิ์  สุวรรณพงษ ์
เด็กหญิงดวงฤทัย ทองกรม 
เด็กชายติณณ์ ทรัพย์ศร ี
เด็กชายทัศนัย  เพ็ญสุข 
เด็กชายธนาพร  ชลาสินธุ์ 
เด็กชายธนายุทธ  คงยุทธ 
เด็กชายปฏิภาณ คงคุ้ม 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันวงดนตรีเครื่องลม 
(wind Ensemble) 
ระดับชั้นม. 1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายธนวัฒน์  คงยุทธ เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
การแข่งขันการขับร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์  ประเภทชาย   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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เด็กชายกิตติธัช  ค าแถง เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสรารัตน์  บุญญะกา เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสรารัตน์  บุญญะกา เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
การแข่งขันการขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงอาริศยา 
รอดคูณพิพัฒน์ 

เหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ระดับ ม. ต้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงปานทิพย์  พิลึก เหรียญทอง 
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
ระดับ ม. ต้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงวนิดา  แก้วทรัพย์ 
เด็กหญิงวิชรินทร์ ปกเกษ 
เด็กหญิงหัตกานต์  บุญมา 
เด็กหญิงชนิตา เสือภู 
เด็กหญิงพัชราภา  เปรมสังข์ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ระดับชั้น ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสิรภัทร  สงครามศรี 
นางสาวสุทัตตา เอกระ 
นางสาววรรณสา  แก้วถิ่นดง 
นางสาววิภาพร  ล าดวน 
นางสาวน้ าผึ้ง  บุญส่ง 
นางสาวจันทิมา  ค าสี 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  
ระดับชั้น ม.4 – 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอภิญญา พิมพ์ขันธ์ 
นางสาวสุทัตตา เอกระ 
นางสาววรรณสา  แก้วถิ่นดง 
นางสาววิภาพร  ล าดวน 
นางสาวน้ าผึ้ง  บุญส่ง 
นางสาวจันทิมา  ค าสี 

เหรียญทอง อันดับ 1 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  
ระดับชั้น ม.4 – 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงปิยะธิดา คงไทย เหรียญทองแดง 
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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นายภารดร นิยมลักษณ์ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายจิตติพัฒน  ผาลาด 
เด็กชายณัฐวัตร อิธิตา 
เด็กชายภูริทัต แก้วมรกต 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวชนากานต์ เวียงวัง
นางสาวณัฐณิชา รักกะสิวิทย ์
นางสาวทิพกร เหล่าคุ้ม 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงธัศนา เหล่ารอด 
เด็กหญิงอัญธิกา ไชยมาลา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1การ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายยุทธภูมิ ชะวาฤทธิ์ 
นายวชิรนันท์ พวงปัญญา 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายสุภาภรณ์  
เสนาะเสียง 

เหรียญทองแดง 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนกร อุ่นใจ เหรียญทองแดง 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายสุวพัชร ปรายกระโทก 
เด็กชายอริญชัย วงษ์ดรมา 

เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายธนพล เรียนฉิมพลี เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ 
 (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอุกฤษ เสือแสง เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2การ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวชลลดา  ประเสริฐมาก เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวสุภัชชา  อินทวัน เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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เด็กหญิงธัญวรัตน์  พูลพันธ์ เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการอ่านท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะ  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายพินิจ  นิลเนตร์ เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการอ่านท่องอาขยาน 
ท านองเสนาะระดับชั้น ม.4 - ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงแพรวา  ฤทธิ์เต็ม 
เด็กหญิงปาริชาติ  อินทนา 
เด็กหญิงสุพิตรา  กัญหา 

เหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์ 
วรรณคดีไทย  ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวฐิติมา  เนียมสุ่ม 
นางสาวบุษชบา  ยิ้มย่อง 
นางสาวเพ็ญภาณี  เทียมจันทร ์

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์ 
วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงชวาลา  สวนสลา
เด็กหญิงนฤมล  พรมศักดิ์ 

เหรียญทองชนะเลิศ 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายบุตรเทวา  บุตรอ่ า 
นางสาวพิมพิกา  ฟักขาว 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  
อินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กชายวิทวัส  ศรีนิล  
เด็กชายกฤษฎา  ศรีบรรเทา 

เหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอัมรินทร์  วะจีประสี เหรียญเงิน 
การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.4 – ม.6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวกัญญาณัฐ  
ศรีศักดิ์วรชัย 

เหรียญทองอันดับ 4 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงกวิสรา  จันทเภา ระดับเหรียญทองอันดับ 4 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงญาตาวี  นันทะแสน เหรียญทอง อันดับ 6 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   พรชัย 
เด็กหญิงวรรณิศา แจ่มจ ารัส 
เด็กชายวิศรุต  อินสุธา 

เหรียญทอง  
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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นางสาวรัตนาภรณ์ ยมรัตน์ 
นางสาวเกสรา ก าไรทอง 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ม.4 – 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงตุลยา พรมศักดิ์ 
เด็กหญิงนรีกานต์ อุทกธาร 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ระดับชั้น ม.1 - ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงกมลวรรณ เกตุเทียน  
เด็กหญิงปวีณ์สดุา หุ่นสุวรรณ  
เด็กหญิงอภิรดา อินทร 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทรัพย์สิน 
เด็กหญิงธนพร ทองประศรี 
เด็กหญิงณัฐนิชา นันทะเสน  

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวอัจฉรา หมั่นตลุง 
นางสาวประไพพร นรสิงห์ 
นางสาวคุณัญญา ประภัสสร 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม 
การอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –  6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาววรัญญา  เกิดสุวรรณ ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันเดี่ยวขิมระดับมัธยมศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายพีรวิชญ์   เชยจันทร์ 
 
 

เหรียญทอง การแข่งขัน A-MATH  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ  
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

นายธนพล เรียนฉิมพลี 
 

เหรียญทองแดง การแข่งขัน A-MATH  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เด็กชายสุวพัชร ปรายกระโทก เหรียญเงิน การแข่งขัน A-MATH  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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          10.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบความส าเร็จ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 การพัฒนาระบบบริหารงาน
และแผนงาน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
มีระบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการที่ดีมีความ
คล่องตัว ถูกต้อง 
รวดเร็ว แม่นย า และ
สามารถตรวจสอบได้ 
ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการได้รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบันและช่วยลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการประหยัด
งบประมาณ เกิดความ
คุ้มค่าในการบริหาร
จัดการ 

ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม 
- การพัฒนาระบบ
บริหารงานงบประมาณ 
การเงินและบัญชี 
- การพัฒนาระบบ
บริหารงานแผนงาน 
- การพัฒนาระบบ 
งานพัสดุ 
- การพัฒนาระบบ 
งานสวัสดิการ 
- การพัฒนาระบบงาน
ประกันอุบัติเหตุ 
- การศึกษาดูงาน 

1. ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานงบประมาณ 
2. ความส าเร็จของ
โครงการ 

2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
(จัดจ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา)  
เพ่ือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

ผลผลิต ( outputs )   
- นักเรียนผ่านเกณฑ์
ประเมินผลการเรียน 
ทุกรายวิชา  
- นักเรียนได้รับการสอน
จากครูที่มีความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
- โรงเรียนมีบุคลากร
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการ
สอนได้อย่างเต็มที่ เต็ม
ก าลังความสามารถ  
ผลลัพธ์ ( outcome )   
- ผู้เรียนมีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ ตามที่
โรงเรียนก าหนด 

ด าเนินการประกาศรับ
สมัครบุคลากรตรงตาม
ความต้องการ   
ของสถานศึกษาและ 
ด าเนินการจัดจ้าง 
 -  ครูผู้สอน  3  คน 
 -  ลูกจ้างชั่วคราว   
17  คน 
 
 

ด้านปริมาณ 
- ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน ร้อยละ 90 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  
ร้อยละ 90 
- ผู้เรียนได้รับการ
บริการจากบุคลากร
สนับสนุน ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ  
- ผู้เรียนมีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ ตามที่
โรงเรียนก าหนด 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
- ผู้เรียนได้รับการ
บริการ  เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
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ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
- ผู้เรียนได้รับการ
บริการ  เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

3 อบรมครูเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ผลผลิต ( outputs ) 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง/วิชาชีพ 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์  
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ ในการ
ท างานและการจัดการ
เรียนการสอน 
- การสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง/วิชาชีพ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา
การจัดการเรียน 
การสอน 

จัดอบรมสัมมนาให้กับ
บุคลากรโดยวิทยากรที่มี
ความรู้ จ านวน 2 วัน 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรม
สัมมนา  ในหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการ 
จัดการศึกษา 
 

ด้านปริมาณ  
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 100 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ  
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง/วิชาชีพ 
อย่างเต็มศักยภาพ 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา
การจัดการเรียน 
การสอน 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและการจัด 
การเรียนการสอน 
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4 ศึกษาดูงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ผลผลิต ( outputs ) 
- ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนา ด้วย
การศึกษาดูงานสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและการจัดการ
เรียนการสอน 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
- ครูน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและการจัด 
การเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและสร้างเสริม
บุคลากรให้มีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

การศึกษาดูงานของ
บุคลากรโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม 
จ านวน 3 วัน 
 

ด้านปริมาณ   
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  จ านวน  
102  คน ได้รับการ
พัฒนาด้วยการศึกษาดู
งานและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและการจัด 
การเรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ  
- ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับ 
การพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
- ครูน าความรู้มาใช้ใน
การจัดการเรียน 
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาและสร้างเสริม
บุคลากรให้มีขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 

5 สร้างขวัญและก าลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ผลผลิต ( outputs ) 
- การสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากร 
ในโรงเรียน 
- แรงจูงใจให้บุคลากร
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
- บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงานให้มี
ศักยภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

การจัดซื้อของขวัญ 
วันเกิด ของขวัญ 
ในการแสดงความยินดี
หรือของเยี่ยมบุคลากร
ตามเวลา โอกาสอันควร 
มอบของขวัญแก่
บุคลากรตามโอกาส 
 

ด้านปริมาณ  
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  
102  คน  ได้รับ
สวัสดิการใน เรื่อง 
การเยี่ยมไข้ของตนเอง
และบุคคลใกล้ชิด  
การคลอดบุตร  
การอวยพรวันเกิด  
การแสดงความยินดี 
ในโอกาสต่างๆ และ
แสดงความเสียใจ 
ของบุคลากร 
ด้านคุณภาพ  
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญ
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- บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีแรงจูงใจ 
ในการพัฒนางาน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

6 ส่งเสริมและพัฒนางาน
บุคลากร 

ผลผลิต ( outputs ) 
- การบริหาร ส านักงาน
บริหารงานบุคคลมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ือปรับปรุงและส่งเสริม
ด้านการพัฒนา 
- บุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
มีวัสดุ-อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นได้ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน     
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
-การปฏิบัติงาน งาน
ส านักงาน 
มีประสิทธิภาพ 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
- บุคลากรมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน 
บังเกิดผลดี 
ต่อทางราชการ 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ตามระยะความจ าเป็น 
ดูแลรักษาวัสดุ- 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ให้มีความพร้อม 
ในการใช้งาน 
 

ด้านปริมาณ     
มีวัสดุ-อุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ใช้ในการ
ด าเนินงานส านักงาน
บริหารบุคคล          
ด้านคุณภาพ        
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  โรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
ไดพั้ฒนางานตาม
บทบาทและหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
เกิดประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน 
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7 ส่งเสริมและพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผลผลิต ( outputs ) 
- ส่งเสริมให้ครูประจ า
ชั้นบุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครองชุมชน
หน่วยงานและองค์กร
ภายนอก 
- มีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- สร้างความตระหนัก
และความเข้าใจกับ
บุคลากรในการ
ด าเนินงานตามตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็น
กระบวนการและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
- นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้ง
ทางด้านร่างกายอารมณ์
สังคมและสติปัญญา 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนสามารถด าเนิน
กิจกรรมในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนและชุมชนมี
การสานสัมพันธ์อันดี มี
ความเข้าใจตรงกันและ
ร่วมมือดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
- นักเรียนได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง และได้รับการ 

การวิเคราะห์สภาพ
ความพร้อมพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียน 
สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจกับบุคลากร
ในโรงเรียน ด าเนินการ
ตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ 
จัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

ด้านปริมาณ  
- นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและ
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมอย่างทั่วถึง 
- นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา
ป้องกันแก้ไขปัญหา 
ทั้งด้านการเรียนรู้และ
ความสามารถพิเศษ 
- นักเรียนร้อยละ 80  
ได้รู้จักตนเอง สามารถ
ปรับตัวมีทักษะทางด้าน
สังคมและอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข 
ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและการดูแล
อย่างทั่วถึงจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง และได้รับ 
การพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
- สร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ครู ผู้ปกครอง
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ครูที่ปรึกษาตระหนัก
และเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
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  พัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

  

8 จัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ผลผลิต (Outputs) 
- โรงเรียนมีภูมิทัศน ์
ที่สวยงาม สะอาดร่มรื่น 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียนโรงเรียน 
มีอาคารเรียน-อาคาร
ประกอบ สภาพมั่นคง 
แข็งแรง สะอาด
ปลอดภัย เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครู
และนักเรียน 
- โรงเรียนมีการบริการ
สื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและการเรียน
การสอนของครู 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- ครูผู้สอนจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุขในการจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และ
มีความสุขในการเรียน 
ชุมชนมีแหล่งบริการ 
ทางการศึกษาส าหรับ 
บุตรหลาน ที่มีความ
พร้อมและมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

ด้านปริมาณ  
- พ้ืนที่บริเวณสนาม
หญ้า สวนหย่อมภายใน
และภายนอกบริเวณ
โรงเรียน และพ้ืนที่ทั่ว
โรงเรียน ได้รับการดูแล 
บ ารุงรักษา ตกแต่ง
เพ่ิมเติมให้สวยงาม
สะอาด 
- อาคารเรียน-อาคาร
ประกอบทุกหลังใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพ
มั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย 
- ครูและนักเรียนได้ใช้
บริการด้านสื่อและ
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่
และเพียงพอ 
- ครูและนักเรียน 
รวมทั้งชุมชนมีความพึง
พอใจในการใช้อาคาร
เรียน-อาคารประกอบ
สถานที่และแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ความสุขในการ 
จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
- นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่าง
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เต็มตามศักยภาพของ
นักเรียน 

9 พัฒนางานธุรการ 
สารบรรณ 

ผลผลิต ( outputs) 
- โรงเรียนมีระบบงาน
งานธุรการสารบรรณ 
ที่ทันสมัย ถูกต้อง  
ทันต่อเหตุการณ์ 
- บุคลากรได้รับทราบ
งานที่ต้องปฏิบัติได้
รวดเร็วและสามารถ
จัดส่งงานได้ตามเวลา 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการงานต่าง ๆ 
ได้รวดเร็ว 
- โรงเรียนมีการติดต่อ
งานทั้งภายในและ
ภายนอกได้รวดเร็ว  
เป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ด้านปริมาณ  
งานธุรการสารบรรณ
สามารถบริหารระบบ 
ได้คล่องตัว รวดเร็ว 
บุคลากรภายในโรงเรียน 
รับข่าวสารได้เป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
- โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการในงานธุรการ 
สารบรรณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนสามารถ
ให้บริการงานธุรการ 
สารบรรณบุคลากร
ภายในโรงเรียนและ
ชุมชน ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

10 พัฒนา 
งานโสตทัศนศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาระบบงาน 
โสตทัศนศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและ 
เป็นระบบ 
- เพ่ือจัดหาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
พัฒนางาน 
โสตทัศนศึกษา 
- เพ่ือซ่อมแซมสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
และโสตทัศนูปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม 
ใช้งาน 

ด าเนินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

งานโสตทัศนศึกษา 
มีสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
และโสตทัศนูปกรณ์
สมัยใหม่ที่พร้อม 
ใช้งานและ 
มีความทันสมัย 
 

11 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน - เพ่ือจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โรงเรียน 

ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและกิจกรรม 
- ออกแบบวารสาร 

มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ของโรงเรียน
ผ่านทางวารสาร  
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- เพ่ือเผยแพร่บริการ
ข้อมูลข่าวสารของฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของโรงเรียน 

- จัดท าและจัดพิมพ์
วารสาร 

อย่างต่อเนื่อง และเป็น
ระบบ 
 

12 งานห้องพยาบาล   ผลผลิต (outputs)    
ให้บริการการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นกับ
นักเรียนและบุคลากร 
ที่เจ็บป่วยพร้อมส่งต่อ
นักเรียนไปรักษาต่อที่
สถานีอนามัยหนองโขมง
และโรงพยาบาล
ลาดยาว รวมทั้งจัดท า
เอกสารเผยแพร่ข่าวสาร
ด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิต 
ผลลัพธ์ (outcome) 
นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียน 
ลาดยาววิทยาคม  
มีสุขนิสัยสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี 

ด าเนินการจัดชื้อยา
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
ปฐมพยาบาล 
นักเรียนทุกคนได้รับการ
ชั่งน้ าหนักและวัด
ส่วนสูง 
และส่งเสริมให้นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
ตรวจสุขภาพฟัน 

ด้านปริมาณ   
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดีอย่างมี
ความสุขมากกว่า 85% 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนปลอดจาก
โรคภัยต่าง ๆ และ
สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันได้ 
อย่างมีความสุข 
 

13 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลผลิต ( outputs )   
เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และการเรียนรู้
ของนักเรียน ครู 
บุคลากรในโรงเรียน 
และสมาชิกในชุมชน
ภายใต้การบริหาร
จัดการของโรงเรียน 
ผลลัพธ์ ( outcome )  
นักเรียน ครู บุคลากร 
ในโรงเรียนและสมาชิก
ในชุมชน มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีนักเรียน  
ครู บุคลากรและชุมชน
ได้รับความรู้ ทักษะ 

ด าเนินกจิกรรมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ    
 

ด้านปริมาณ  
นักเรียน 1,600 คน  
มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตและสังคม
แวดล้อมที่ดี 
นักเรียน 1,600 คน 
และผู้ปกครอง มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีข้ึน 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีนักเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียน
เป็นผู้มีสุขภาพอนามัย 
ที่ดี เพื่ออาศัยศึกษาและ
ท างาน     
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ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ
ที่ถูกต้องในการดูแล 

14 คุ้มครองผู้บริโภค ผลผลิต (outputs)    
เพ่ือจัดตั้งชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค ในโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 
ผลลัพธ์ (outcome) 
เพื่อฝึกอบรมนักเรียน 
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการจัดกิจกรรม
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
และสามารถให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่เพื่อนนักเรียน 
ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิ
ผู้บริโภค และการ
แก้ปัญหา เมื่อถูกละเมิด
สิทธิผู้บริโภคและ 
จัดกิจกรรม 
ประกวดวาดภาพ 
ค าขวัญ เรียงความและ
แข่งขันตอบปัญหา
เก่ียวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

ด้านปริมาณ    
ผู้เรียน จ านวน  
1,600  คน 
ด้านคุณภาพ    
นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในกิจกรรม
คุ้มครองผู้บริโภค 
สามารถน าความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และ
เผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน 

15 รักการออม 
กับธนาคารโรงเรียน 

ผลผลิต (Outputs) 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคน 
ได้ร่วมกิจกรรมการออม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- เพ่ือสร้างนิสัยนักเรียน
ให้รู้จักการประหยัด 
อดออม 
- เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ใน
การท างาน สามารถ
น าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 
และมีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ สุจริต 

ด าเนินกิจกรรม 
การออมกับธนาคาร
โรงเรียน 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนทุกคนมีนิสัย 
รักการประหยัดอดออม 
คิดเป็นร้อยละ 100  
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนมีนิสัย 
รักการประหยัดอดออม 
รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
- นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในการ
ท างาน สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 

16 โรงเรียนสัมพันธ์ชุมชน 
 

- เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ ให้บริการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชุมชน 

ด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
- เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ ให้บริการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับชุมชนร้อยละ 80 
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- เพ่ือให้บุคลากรของ
สถานศึกษา 
มีความสัมพันธ์ประสาน
ความร่วมมืออันดีกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เอกชน 
และสถาบันต่างๆ 
- เพ่ือให้บุคลากรของ
โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ที่เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม 

- เพ่ือให้บุคลากร 
ของสถานศึกษา 
มีความสัมพันธ์ประสาน
ความร่วมมืออันดี 
กับบุคคล ครอบครัว 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- เพ่ือให้สถานศึกษา 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ให้บริการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับชุมชน 
- เพ่ือให้บุคลากรของ
สถานศึกษา 
มีความสัมพันธ์ประสาน
ความร่วมมืออันดี 
กับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน 

17 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม มีการ
ประชุม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
ได้เข้าร่วมการประชุม  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 
2 ครั้ง 

ด าเนินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

ด้านปริมาณ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
ได้เข้าร่วมการประชุม  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 
2 ครั้งหรือ ร้อยละ 70 
ด้านคุณภาพ  
คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม ได้มี
การก ากับการด าเนิน
กิจการของสถานศึกษา 

18 การส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และคุณภาพ
ผู้เรียนด้วย ICT 

ผลผลิต (outputs) 
- นักเรียนมีห้อง 
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
และเพียงพอกับ 
ความต้องการของ
นักเรียน 
- นักเรียนมี 

ด าเนินงานตามโครงการ ด้านปริมาณ 
นักเรียนมีห้องแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย และ
เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน
และมีเครื่อง
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เครื่องคอมพิวเตอร์และ
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
กับความต้องการ 
ของนักเรียน 
ผลลัพธ์ (outcome) 
- นักเรียนได้ฝึกทักษะ
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
มีการจัดการเรียน 
การสอนให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา  
และทันต่อโลก 
ยุคโลกาภิวัตน์ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์สูงขึ้น 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์และวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ 
กับความต้องการ 
ของนักเรียน 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนได้ฝึกทักษะ
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
มีการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษา 
และทันต่อโลก 
ยุคโลกาภิวัตน์ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์สูงขึ้น 
นักเรียนมีเจตคติที่ดี 
ต่อการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

19 โรงอาหารสะอาด ปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน 

ผลผลิต ( outputs ) 
- เพ่ือให้โรงเรียนมี
อาหารสะอาด  
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
- เพ่ือให้นักเรียน 
มีพฤติกรรม 
การรับประทานอาหาร
อย่างมีความสุข 
- เพ่ือให้โรงอาหาร 
ของโรงเรียนสะอาด  
ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
ผลลัพธ์ (outcome) 
นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
ไม่ป่วยเป็นโรคที่เกิด
จากอาหารไม่สะอาด 
 

ด าเนินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนและบุคลากร
รับประทานอาหาร 
ที่สะอาดปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน   
ร้อยละ 90 
- นักเรียนและบุคลากร
มีสุขภาพที่แข็งแรง 
ทั้งร่างกายและจิตใจ   
ร้อยละ  85 
- มีวัสดุและอุปกรณ์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการใช้บริการใน 
โรงอาหารร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน  บุคลากร และ
ผู้ปกครอง  รับประทาน
อาหารที่สะอาด  
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
อย่างมีความสุข 
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20 พัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้   

เพ่ือบริการงานด้าน 
การจัดท าเอกสารและ
สื่อวัสดุอุปกรณ์แก่ครู
และนักเรียนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส ารวจสื่อวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือเตรียมรองรับ 
การให้บริการแก่ครู 
และบุคลากรในฝ่าย 
ต่าง ๆ และบริการ  
Copy Print จากสื่อ
เอกสารที่ครูแต่ละ 
กลุ่มสาระฯ แต่ละฝ่าย
ต้องใช้ประกอบ 
การจัดการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
ครูและนักเรียนมีสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนาการเรียน 
การสอนเป็นไปตา
กระบวนการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ 
ด้านคุณภาพ 
การบริหารงานหลักสูตร
สถานศึกษาและ 
งานวิชาการในด้าน 
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

21 พัฒนาส านักงานวิชาการ เพ่ือจัดซื้อจัดหาและ
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ของส านักงานวิชาการ 
ให้มีคุณภาพการใช้งาน
ที่ดี มีประสิทธิภาพ  
มีจ านวนเพียงพอ 
ต่อการใช้งาน และมี
ความคล่องตัวในการ
ท างานของส านักงาน
วิชาการ 

ส ารวจวัสดุครุภัณฑ์ใน
ส านักงานวิชาการ 
ที่ต้องการจัดซื้อจัดหา
และด าเนินการจัดซื้อ
จัดหา และซ่อมแซม
ตามรายการ 

ด้านปริมาณ 
วัสดุครุภัณฑ์มีจ านวน
เพียงพอ และอยู่ใน
สภาพการใช้งานได้ดี 
ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในส านักงาน
วิชาการ ด าเนินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล           
ต่อการท างาน 

22 พัฒนางานทะเบียน - เพ่ือให้งานทะเบียน 
ที่เก่ียวข้องกับการ 
ออกเอกสาร การรับรอง
ผลการเรียน การจบ
หลักสูตร การจัดเก็บ
ข้อมูล การตรวจสอบ
ข้อมูลมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนของโรงเรียน 
โดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 
 

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
- จดัซื้อจัดจ้างท าวัสดุ-
ครุภัณฑ์ส านักงาน  
- ติดตามผลการเรียน  
- จัดท าเอกสารงาน
ทะเบียน 
- จัดท าระบบข้อมูลงาน
ทะเบียน   
 

ด้านปริมาณ 
- มีเอกสารงานทะเบียน 
ครบทุกระดับชั้น  
การจัดท า จัดจ้าง จัดซื้อ 
เอกสารงานทะเบียน ได้
ครบทุกระดับชั้น  
- บุคลากรให้ความ
ร่วมมือกับงานทะเบียน
โรงเรียนคิดเป็น 
ร้อยละ 100  
- สามารถตรวจสอบ 
ข้อมูลด้านทะเบียน
นักเรียนได้ ร้อยละ 100 
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ด้านคุณภาพ 
การให้บริการด้าน 
งานทะเบียนโรงเรียน  
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
การจัดเก็บรวบรวม 
ระบบงานทะเบียน  
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
เอกสารเกี่ยวกับ
ทะเบียนนักเรียน  
มีความถูกต้อง และ 
มีความเหมาะสม 

23 พัฒนางานวัดผลประเมินผล - เพ่ือสร้างระบบ
เครือข่าย ในการบันทึก
ข้อมูลนักเรียน 
ด้านวัดผลประเมินผล  
- เพ่ือเก็บข้อมูลผล 
การเรียนของนักเรียน
รายบุคคลให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สะดวกต่อการค้นหา 
- เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
และเจตคติที่ดีให้กับ
ผู้ปกครองเรื่องการ
รายงานผลการเรียน 
ของนักเรียน 

ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

ด้านปริมาณ 
คอมพิวเตอร์ในงาน
วัดผลประเมินผล 
จ านวน 1 เครื่อง  
มีเอกสาร 
งานวัดประเมินผล 
และแฟ้มเพ่ือเก็บข้อมูล
ผลการเรียน 
ของนักเรียน จ านวน 
800 แฟ้ม 
ด้านคุณภาพ 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
วัดผลมีการเชื่อมต่อ
เครือข่ายระบบ
โปรแกรม Student 
อย่างสมบูรณ์ 

24 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามกฎ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2553  
เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพ ภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและ 
รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่                       

เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามกฎ
กระทรวงฯ พ.ศ. 2553  
ให้พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและ
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 

- การจัดซื้ออุปกรณ์
ส าหรับจัดท า 
ห้องประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและ
จัดท าแฟ้มเอกสาร
ประกอบเอกสารอ้างอิง
ให้ครู  
- นิเทศติดตาม 
- สรุปรายงานผล  
 

เชิงปริมาณ 
ห้องประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา/
จ านวนเอกสาร
ประกอบ/เอกสารอ้างอิง
เพ่ือรับการประเมิน 
ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
เชิงคุณภาพ 
ห้องประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
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มีเอกสารประกอบและ
เอกสารอ้างอิงเพ่ือรับ
การประเมินตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
ที่มีจ านวนเพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพในการ
น าเสนอเพ่ือรับการ
ประเมินตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามระบบ
ประกันคุณภาพฯ 

25 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

ผลผลิต ( outputs ) 
เพ่ือให้สถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษา 
ใช้ในการเรียนการสอน 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
เพ่ือให้สถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และความต้องการ 
ของท้องถิ่น 
 

ด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ จัดท า
ตารางสอน เอกสาร
มอบหมายงานการสอน  
- จัดประชุมทบทวน 
การพัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม  
 

ด้านปริมาณ 
สถานศึกษามีหลักสูตร
การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ครบทกุกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ทุกระดับชั้น
ของการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ  
สถานศึกษาได้ปรับปรุง
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามความ
เปลี่ยนแปลงทางด้าน
วิชาการต่างๆ  
ทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

26 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

- เพ่ือให้มีการจัดท า 
และผลิตสื่อการสอน 
ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 
ในทุกกลุ่มสาระฯ 
- เพ่ือกระตุ้นให้รู้จักการ
น า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้
ผสมผสานกับสื่ อการ
เรียนการสอน เพ่ือสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ  
- เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจและ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียน

ครูผู้สอนและนักเรียนได้
มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
การเรียนรู้ในรูปแบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภทคลิปวิดีโอ 
การสอนในทุก 
กลุ่มสาระฯ 

เชิงปริมาณ 
ครูผลิตสื่อการสอนใน
รูปแบบ คลิปวิดีโอการ
สอน (Video Clip)  ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างน้อยกลุ่มสาระละ 
2 คลิป รวม 16 คลิป 
เชิงคุณภาพ 
มีสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภท คลิปวิดีโอ 
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การสอนที่มกีารโต้ตอบ
มากขึ้น 

การสอน ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มี
ความเหมาะสม 

27 การนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ผลผลิต (Outputs) 
ครูและบุคลากร 
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูและบุคลากร 
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง  
 

ด าเนินงานตามแผนของ
โครงการ 

ด้านปริมาณ 
- ครูและบุคลากร 
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ร้อยละ 100 
- ครูและบุคลากร 
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 
- ครูและบุคลากร 
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมมีการจัดท าสื่อ
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี  
ร้อยละ 100 
- ครูและบุคลากร 
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมมีการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ  
- ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
- ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการ 
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วางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
- ครูมีการวัดและ
ประเมินผล 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

28 ส่งเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สู่มืออาชีพ 

1. เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการท าวิจัย 
ในชั้นเรียน  การสาธิต 
แสดงผลงาน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. เพื่อเผยแพร่ผลงาน
การเรียนรู้ที่เป็นแนว
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 

- จัดอบรมแนวการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice)  แก่
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจัดท าแนว
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice)  
- จัดการประกวดการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice)      
  - คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียน 

-  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมี
การท าวิจัยในชั้นเรียน  
อย่างน้อย  1  เรื่อง 
-  คณะครูและบุคลา
การทางการศึกษาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้มี
การสาธิต แสดงผลงาน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างน้อย  1  เรื่อง 
ต่อกลุ่มสาระ 
-   คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีโอกาส
ได้เผยแพร่ผลงานการ
เรียนรู้ที่เป็นแนวการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice)  อย่างน้อย  
1  เรื่องต่อกลุ่มสาระ 

29 โรงเรียนคู่พัฒนาระหว่าง
โรงเรียนมัธยมศึกษาของ
ประเทศไทยและสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ครั้งที่ 3 

- เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาเกีย่วกับ
ประชาคมอาเซียน  
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน ให้มีทักษะ
ที่เหมาะสม 

รับสมัครนักเรียน 
คัดเลือกตัวแทนนักเรียน 
10 คน ติดต่อสื่อสาร 
กับโรงเรียนคู่พัฒนา 
SMA Negeri 9 
Malang-Indonesia 
อบรมให้ความรู้ 

ด้านปริมาณ  
ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม จ านวน  
10 คน นักเรียน จ านวน 
20 คน 
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- เพ่ือส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ของเยาวชน 

แก่นักเรียนและ
ครอบครัว host  
ครูในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
และอบรมให้ความรู้ 
แก่บุคลากรครู 
ทั้งโรงเรียน เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย 

ด้านคุณภาพ 
1.  บุคลากรในโรงเรียน 
มีความตระหนักและ
พร้อมรับกับการ 
ก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
2.  นักเรียน มีศักยภาพ
และมีทักษะที่เหมาะสม 
สอดรับกับการปรับตัว
และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 
3.  นักเรียนได้รับโอกาส
เดินทางไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  กับโรงเรียนใน
ประเทศคู่พัฒนา 
(อินโดนีเซีย)  

30 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการกิจกรรม  
“การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน” 

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ให้นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความสามารถในทาง
วิชาการศิลปะการแสดง 
และทักษะด้านวิชาชีพ 
- เพ่ือจัดเวทีให้นักเรียน
ได้เข้าแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น
ตามโอกาส 
 

กิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
คัดเลือกนักเรียนที่มี
ความรู้ความสามารถ 
- ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันตามรายการ วัน
เวลาและสถานที่ที่
ก าหนด 
- ติดตามผลการแข่งขัน 
การประกาศ 
รายชื่อนักเรียนที่ได้เป็น
ตัวแทน 
กิจกรรมระดับภาค 
- นักเรียนที่ได้เป็น
ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาของโรงเรียน
และครูผู้ฝึกซ้อม 
- ครูและนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันระดับภาค
ตามรายการ วันเวลา 
และสถานที่ที่ก าหนด 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนของโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
- คัดเลือกนักเรียนทุก
คนที่มีความสามารถ
ดีเด่นในกิจกรรมทาง
วิชาการ ศิลปะ 
การแสดง และทักษะ
ด้านวิชาชีพ เข้าร่วม
แข่งขันในเวที  
ระดับเขตพ้ืนที่  
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนเกิดการ
พัฒนาตนเอง 
ให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ
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- กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน ติดตาม
ประกาศผลการแข่งขัน 

ด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ สามารถน าไปใช้
ในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งเป็นผล 
มาจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียน และมีโอกาส
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน  

31 กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ  
OPEN HOUSE 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลในหลักสูตร 
ด้านการจัดการเรียน 
การสอนที่โรงเรียน 
ได้เปิดสอนให้แก่
นักเรียน บุคลากร  
และผู้ที่สนใจ 
ได้รับทราบข้อมูล 

2. เพ่ือจัดให้มีเวทีในการ
แสดงผลงานของครูและ
นักเรียนในประเด็น 
ที่เก่ียวกับการผลิต
นวัตกรรมไปใช้ในด้าน
ต่าง ๆ แก่บุคลากร
ภายในโรงเรียนและ 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์
โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแก่
บุคคลทั่วไปในท้องถิ่น 

- ประชุมหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระหัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
เพ่ือร่วมกันวางแผน 
และด าเนินการ 
จัดกิจกรรม 
ตามวันเวลาและสถานที่ 
ที่ก าหนด 

-   นั ก เรี ยน ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุ ก คน ขอ ง โ ร ง เ รี ย น
ลาดยาววิทยาคมได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเปิดโลก
วิชาการ Open House  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้  
8 กลุ่มสาระ และ 1 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของครู 
และนักเรียน ตลอดจน
ความสามารถ 
ในด้านต่างๆ ประกอบ 
การจัดนิทรรศการ 

32 ทัศนศึกษานักเรียน 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 
 

จัดกิจกรรม 
ทัศนศึกษา 
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ผลผลิต (Outputs) 
เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมทุกคน
ได้เขา้ร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- เพ่ือให้นักเรียนได้น า
ความรู้จากการ 
ทัศนศึกษาไปปรับใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 
- เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขและ 
มีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรม
การทัศนศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมทุกคน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัศนศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้
และรูจ้ักการน าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ 
 

33 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่ 

ผลผลิต (Outputs) 
เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1-3  
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
- เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และทักษะจาก
การอยู่ค่ายพักแรมฯ 
- เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ และความ
สามัคคี อยูร่่วมกันได้
อย่างมีความสุข 
- เพ่ือให้นักเรียน 
มีทัศนคติที่ดีต่อการ 
อยู่ค่ายพักแรมฯ 

จัดกิจกรรม 
เข้าค่ายพักแรม 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้
และทักษะ มีวินัย  
ความรับผิดชอบ  
ความเสียสละ และ
ความสามัคคี อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข  
และมีทัศนคติที่ดีต่อการ 
อยู่ค่ายพักแรมฯ 
 

34 พัฒนายกระดับผลการสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) 

1. เพ่ือยกระดับผลการ
สอบทางการศึกษา
แห่งชาติ 

1. เก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ผลการสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ

- ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
สอบทางการศึกษา
แห่งชาติ   (O-Net)  
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ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 5 วิชาหลัก 
คือ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  
สังคมศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนตาม
ความสามารถ ความ
สนใจ และความถนัด 

และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทกุกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
2. จัดท าเอกสาร 
3. จัดติวเตอร์            
(O-Net)  ระดับชั้น ม.3 
และ ม.6      

ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 5 วิชาสูงขึ้น 
ร้อยละ 3 
- ค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ 5 วิชา สูงขึ้น 
 

35 ส่งเสริมและพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

ผลผลิต  (Outputs) 
- ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในด้าน
วิชาทัศนศิลป์   
- ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในด้าน
วิชาดนตรี   
- ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในด้าน
วิชานาฏศิลป์  
ผลลัพธ์  (Outcome) 
- นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมมี
ทักษะในด้าน 
วิชาทัศนศิลป์ 
- นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมมี
ทักษะในด้านวิชาดนตรี  
- นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมมี
ทักษะในด้าน 
วิชานาฏศิลป์ 

ด าเนินการตามแผน 
การด าเนินงาน 

ด้านปริมาณ 
ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
- ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
- ผู้เรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับการฝึกปฏิบัติใน
การเรียนรู้ 
ของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ 

36 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

ผลผลิต (Outputs) 
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในงาน
ช่างสาขาต่างๆ  

ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ด้านปริมาณ  
- ผู้เรียนร้อยละ 80  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ 
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 ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
มีทักษะในงานช่าง  
และงานอาชีพ  
ร้อยละ 80 

ด้านคุณภาพ  
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ดีขึ้นผู้เรียนสามารถน า  
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ 
- ผู้เรียนมีวัสดุส าหรับ
ฝึกปฏิบัติ 
ในการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

37 การนิเทศติดตามการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

ผลผลิต (Outputs) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูและบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
ได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
 

ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ด้านปริมาณ 
- ครูและบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง ร้อยละ 100 
- มีแผนการจัดการ
เรียนรู้    ร้อยละ 100 
- มีการจัดท าสื่อ
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี ร้อยละ 100 
- มีการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ  
- ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 
- ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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- ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

38 พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

ผลผลิต (Outputs) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีการจัด
พัฒนาบุคลากร โดยการ
เข้ารับ การอบรมและ
การไปศึกษาดูงาน 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูและบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
ได้รับการพัฒนา  
โดยการเข้ารับการอบรม 
และการไปศึกษาดูงาน 
อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 
ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ด้านปริมาณ 
ครูและบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
ได้รับการพัฒนา 
โดยการเข้ารับการอบรม 
และการไปศึกษาดูงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ  
ครูได้รับการพัฒนา โดย
การเข้ารับการอบรม
และการไปศึกษาดูงาน 
ครูสามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการเข้ารับการ
อบรมและการไปศึกษา
ดูงาน มาพัฒนา
ปรับปรุง 

39 พัฒนาการเรียน 
การสอนวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผลผลิต ( outputs ) 
- เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
วิชาสุขศึกษา และ 
พลศึกษา 
- เพ่ือพัฒนาทางด้าน
การเรียนและทักษะ
ทางด้านกีฬา 
- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีระเบียบวินัยรู้จักกฎ
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
- เพ่ือให้มีวัสดุ-อุปกรณ์
ในการผลิตสื่อ และใช้ใน
ส านักงานกลุ่มสาระฯ 
 

ด าเนินกิจกรรมตามแผน
และจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ 
และวัสดุส านักงาน 
 

ด้านปริมาณ  
- นักเรียนร้อยละ 95  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ 
- นักเรียนร้อยละ 80  
มีการพัฒนาทักษะด้าน
กีฬา และมีสุขลักษณะ
บุคลิกภาพที่ดี 
- ครูและนักเรียนร้อยละ 
95 มีสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านกีฬา 
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ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- นักเรียนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
- นักเรียนมีสุนทรียภาพ  
มีทักษะพ้ืนฐาน 
ด้าน กีฬา 
- นกัเรียนมีระเบียบวินัย 
รู้จักกฎกติกา รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย 
- มีวัสดุส านักงาน และ
สื่ออุปกรณ์การเรียน
อย่างเพียงพอ 

ดีขึ้น มีสุขภาพทางกาย
ที่แข็งแรง 
- นักเรียนมีระเบียบวินัย 
รู้จักกฎกติกา รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย 
ครูและนักเรียนมีสื่อ 
การเรียนการสอน
พอเพียง 
 

40 พัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ผลผลิต ( outputs ) 
- เพ่ือให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
การจัดการเรียนรู้และ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ 
- เพ่ือให้ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
- เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการสอบ  
O-NET สูงขึ้นอย่าง
น้อย 3% 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
และ 4 ได้คะแนน 
 O-net หรือ NT สูงขึ้น
อย่างน้อย 3% 
- นักเรียนมีผลการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

ด า เ นิ นกิ จกร รมตาม
โครงการ 
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
ใช้ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทาง  
คณิตศาสตร์ 
ค่ายคณิตศาสตร์ 
 

ด้านปริมาณ  
ร้อยละ  80  ของครูใน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มี
งานครบตามเป้าหมาย 
ร้อยละ  20  ของ
นักเรียนมีผล 
การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น
กว่าเดิม 
ด้านคุณภาพ 
ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
สามารถสอน
คณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
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20% และจ านวน
นักเรียนที่ติด 0,ร 
 วิชาคณิตศาสตร์ 
ลดน้อยลงกว่าเดิม 
- ผู้สอนผลิตสื่อ 
การสอน อย่างน้อย  
1 ชิ้น ต่อ 1 ปีการศึกษา 

41 ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ผลผลิต ( outputs ) 
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมมี
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้น 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนในสื่อสาร
และการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

ด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ 
- การจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ/
และการซ่อมบ ารุง 
 - การผลิตสื่อนวัตกรรม 
 - กิจกรรมวัน 
Christmas Day 
 - กิจกรรม English 
Camp เป็นต้น 

ด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม 
จ านวน 1,540  คน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการสอบวัดผล
ทางการศึกษาแห่งชาติ
สูงขึ้น 

42 เสริมสร้างและพัฒนา 
การเรียนการคิดของ
นักเรียน 
 

- เพ่ือให้นักเรียนและครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์และสารเคมี 
ใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนเพียงพอกับ
ความต้องการ 
- เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และน า
ความรู้ที่ได้จากการใช้
สื่อ วัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมี 
- เพ่ือให้มีการจัด/ ซ่อม
บ ารุงวัสดุ  อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ / สื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และสารเคมี 
กิจกรรมการจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์  
- กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์(วัสดุ
อุปกรณ์ส านักงาน 
ของกลุ่มสาระ) 
-กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงห้องสมุด
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมนิเทศภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

- ครูและนักเรียน 
ร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในการ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
และสารเคมีในการ 
ฝึกทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง 
- ครูและนักเรียนทุกคน
ได้ใช้สื่อและนวัตกรรม 
- ครูและนักเรียน 
ร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในการ
จัดท าโครงงานการจัด
นิทรรศการ  
การแข่งขันและการ
ทดสอบจากภายใน
โรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก 
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เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 
 

-  นักเรียนร้อยละ 80 
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

43 พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาไทย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครู 
ได้พัฒนาตนในการ
ออกแบบการเรียนรู้ 
ได้อย่างหลากหลาย  
เต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ และเกิด
ประสิทธิผล 
3. เพ่ือพัฒนาห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียน
คุณภาพ 

-จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และวัสดุส านักงาน 

-  ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
มีแผนการจัดการเรียนรู้
ครบทุกคน 
- ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีสื่อ/
นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
อย่างน้อย คนละ   
1 รายการ/ปี 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีสื่อ
ทัศนูปกรณ์  และ 
ป้ายนิเทศประจ า
ห้องเรียน จ านวน  
6 ห้อง 

44 ส่งเสริมการอ่าน 
สืบสานงานภาษาไทย 

ผลผลิต (Output)  
- เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การอ่านเขียนสะกดค า
ของนักเรียน 
อย่างถูกต้อง 
- เพ่ือให้นักเรียนรู้คุณค่า
ภาษาไทย ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ภาษาไทย 
- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและ
ได้รับประสบการณ์ตรง  
 

ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านเขียนสะกดค า
อย่างถูกต้อง 
- จัดพิธีร าลึกสุนทรภู่ 
- จัดกิจกรรม 
ค่ายภาษาไทย    
 

ด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมทุกคน
ได้รับการฝึกทักษะ 
การอ่านเขียนสะกดค า 
ได้เข้ารว่มกิจกรรม 
ร าลึกสุนทรภู่ กิจกรรม
ค่ายภาษาไทย  
รวมทั้งสิ้น 200 คน 
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนมีทักษะ 
การอ่านเขียนสะกดค า
ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ได้รับความรู้ทักษะ
ภาษาไทยจาก 
ฐานการเรียนรู้ 
ของกิจกรรมโครงการ
และ 
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ผลลัพธ์ (Out comes) 
- นักเรียนมีทักษะในการ
อ่านเขียนสะกดค า 
อย่างถูกต้อง 
- นักเรียนรู้ถึงคุณค่า 
ของภาษาไทย ตระหนัก
ถึงความส าคัญ 
ของภาษาไทย และ
อนุรักษ์ภาษาให้คงอยู่  
- นักเรียนวางแผนการ
ท างานและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้มี
ความคิดสร้างสรรค์  
กล้าตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสม 

ได้ประสบการณ์ตรง  
มีความสุขในกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 
 

45 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(ภาษาไทย) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัย 
รักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
และแหล่งเรียนรู้และ 
สื่อต่างๆ รอบตัว 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษา 
หรือวิธีการของตน  
ได้อย่างเป็นระบบและ
สมเหตุสมผล 
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จัก 
การวางแผนการท างาน  
มีความสุข มุ่งมั่น 
พัฒนางาน  

- จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะนักเรียน และน า
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานอื่นๆ 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการแข่งทักษะ
ทักษะภาษาไทยเพ่ือเข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานอื่น อย่างน้อย 
5 รายการ 
-  นักเรียนมีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด  
ร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมการแข่งทักษะ
ทักษะภาษาไทย  ได้รับ
รางวัล ระดับ 
เหรียญทอง  อย่างน้อย  
3  รายการ 
- นักเรียนมีผล 
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มีความภูมิใจในผลงาน
ตนเอง และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

การประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ตาม
หลักสูตรและผลการ
ทดสอบระดับชาติ
เพ่ิมข้ึน 

46 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

ผลผลิต ( outputs ) 
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- นักเรียนติด 0 ร มส. 
ไม่เกินร้อยละ 5 และมี
ระดับผลการเรียน 3 
เพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันใน
กิจกรรมต่างๆ เพิ่มข้ึน 
- นักเรียนน าคุณธรรม
จริยธรรม ไปปฏิบัติใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

ด าเนินกิจกรรมวัน
ส าคัญ กิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนร่วมท าบุญ 
ในโอกาสต่างๆ 
กิจกรรมสอบธรรม
ศึกษาชั้นตรี โท เอก 
กิจกรรมน านักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ เป็นต้น 

ด้านปริมาณ    
ผู้เรียนจ านวน  
1,544 คน 
ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
มีผลสัมฤทธิ์วิชาสังคม
ศึกษาฯ เพิ่มขึ้น 
- นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งาม และน าแนวทาง
ปฏิบัติแบบพอเพียงไป
ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
- ครูพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่หลากหลาย 

47 อาเซียนศึกษา ผลผลิต ( outputs )  
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
เข้าร่วมกิจกรรม   
ผลลัพธ์ ( outcome )            
 นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75  มีความรู้
เกี่ยวกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ 

ด าเนินกิจกรรมสัปดาห์
อาเซียนประกวดแข่งขัน
ตอบค าถามเกี่ยวกับ
อาเซียน  ป้ายนิเทศ  
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
อาเซียน  และการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์
อาเซียนจากวัสดุ 
เหลือใช้   

ด้านปริมาณ      
นักเรียนจ านวน   
1,544 คน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75  
 มีความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ 

48 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

- เพ่ือให้นักเรียน
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมได้เข้าร่วม

ด าเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรม 

ด้านปริมาณ 
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กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 
- เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ตระหนักและมีเจตคติ 
ที่ดีต่อกิจกรรม 
ของโรงเรียน 
- เพ่ือให้นักเรียน 
ได้มีทักษะ และ
ประสบการณ์จากการ
ท ากิจกรรมต่างๆ  
ของโรงเรียน 
- เพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงาน 
ของกลุ่มกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

- นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมทุกคน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนมีความ
ตระหนักและมี 
เจตคติที่ดีต่อกิจกรรม
ของโรงเรียน  
- นักเรียนมีทักษะและ 
ประสบการณ์จากการ
ท ากิจกรรมต่างๆ  
ของโรงเรียน 
- กลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานของกลุ่ม 

49 พัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

ผลผลิต (Outputs) 
- เพ่ือให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
ของโรงเรียน 
- เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการ
สอนลูกเสือ- 
เนตรนารีของโรงเรียน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และทักษะจาก
การเรียนกิจกรรม 
วิชาลูกเสือ 
- เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย 
มีความรับผิดชอบ ความ
เสียสละ และความ
สามัคคี อยูร่่วมกันได้ 
อย่างมีความสุข 
- เพ่ือให้นักเรียน 
มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม
การเรียนการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 
- โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการ
สอนลูกเสือ-เนตรนารี 
ด้านคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับความรู้
และทักษะจากการเรียน
กิจกรรมวิชาลูกเสือ 
- นักเรียนมีวินัย ความ
รับผิดชอบ  
ความเสียสละ และ
ความสามัคคี อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 
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50 พัฒนาคุณภาพนักเรียน  
(งานกิจกรรมนักศึกษา 
วิชาทหาร ) 

- เพ่ือให้นักเรียนใช้วิชา
ทหารมาพัฒนา
บุคลิกภาพให้เป็นผู้น า  
มีระเบียบวินัย  มีความ
อดทนอดกลั้น  
รักหมู่คณะ มีความ
เสียสละต่อส่วนรวม 
- เพ่ือใช้วิชาทหาร
ปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ 
เทิดทูน ยึดมั่น สถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
- เพ่ือใช้วิชาทหารปลูก
ฝึกให้นักเรียน เป็นผู้มี
สุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์  
มีความอดทน อดกลั้น 
ต่อสภาพแวดล้อม 
ที่ยากล าบาก 
- เพ่ือให้นักเรียน 
มีประสบการณ์ตรง 
จากการท ากิจกรรม 
และเรียนรู้การใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
ได้อย่างมีคุณภาพ 

จัดท าแผน และปฏิทิน
ปฏิบัติกิจกรรมให้
สอดคล้องกับนโยบายฯ 
และโครงการด าเนินงาน
ตามโครงการและ
กิจกรรม 
 

ด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่เป็นนักศึกษา 
วิชาทหารของโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
100 คน  
ด้านคุณภาพ  
นักเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร  
ได้ศึกษา และฝึกฝน 
วิชาทหาร แล้วสามารถ
พัฒนาตนเอง ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

51 ส่งเสริมและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมแนะแนว 

ผลผลิต ( outputs ) 
- เพ่ือพัฒนาการจัด
ระเบียนสะสมของ
นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
- เพ่ือพัฒนาระบบ 
การให้บริการ
สารสนเทศ 
ให้ทันสมัย 
- เพ่ือพัฒนาระบบการ
ให้บริการ การให้
ค าปรึกษาและการติดตาม 
แก่นักเรียนที่มีปัญหา 
ด้านต่าง ๆ 

ด าเนินกิจกรรม 
ตามโครงการ 
  – กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ  
  - กิจกรรมเปิดโลกการ
เรียนรู้...สูร่ั้ว
มหาวิทยาลัย 
  - กิจกรรมแรงเสริม  
เพ่ิมก าลังใจ   
  - การจัดซื้อ/จัดหา
วัสดุ/และการซ่อมบ ารุง 

ด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม  
ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนของโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม ได้ใช้
บริการของงาน 
แนะแนวและน าผลที่ได้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม  
- นักเรียนสามารถเลือก 
สายการเรียน  
คณะสาขาวิชา 
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ผลลัพธ์ ( outcome ) 
- เพ่ือพัฒนาระบบการ
ให้บริการรวบรวมข้อมูล
ของงานแนะแนว 

ที่เหมาะสม 
กับความถนัด 
ความสามารถ 
ของตนเอง 

52 หนังสือน่าอ่าน - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้  รักการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  และรู้จัก
แก้ไขปัญหา 
อย่างมีระบบ 
- เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากร คร ูแสวงหา
ความรู้และน าเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ น ามา
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน 
 

- น าเสนอโครงการต่อ
ฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติ
จัดท าโครงการ 
- ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดร้อยละ 80 
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเข้าใช้
บริการห้องสมุด  
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนแสวงหาความรู้  
รักการอ่าน คิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  และรู้จัก
แก้ไขปัญหาอย่างมี
ระบบ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแสวงหาความรู้
และน าเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ น ามาพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 

53 ห้องสมุดขุมความรู้ ผลผลิต ( Outputs) 
- เพ่ือพัฒนาบรรยากาศ
ภายในบริเวณโรงเรียน
ให้เป็นบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ 
- เพ่ือพัฒนาให้ห้องสมุด 
เป็นเสมือนบ้าน 
ผลลัพธ์ ( Outcome) 
- ห้องสมุดเป็นฐานการ
เรียนรู้ที่มั่นคงและยั่งยืน 
- นักเรียนมีสนใจเข้าใช้
บริการภายในห้องสมุด
มากขึ้น 

- น าเสนอโครงการต่อ
ฝ่ายบริหาร 
เพ่ืออนุมัติจัดท า
โครงการ 
-ด าเนินการตาม
โครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
ที่ดีและมีคุณภาพ 
ห้องสมุดมีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ 
 

54 การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

ผลผลิต (outputs) 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

ด าเนินกิจกรรมปลูกฝัง
ความรักชาติ ศาสนา 
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ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดย
มุ่งเน้นคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย
และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลลัพธ์ (outcome)    
นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม จะมี
พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีอยู่ในสังคม
และชุมชนได้อย่างปกติ
สุขมากกว่า 85% 

พระมหากษัตริย์ 
สถานศึกษารักษา 
ศีล 5 อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ม.1-6 
และกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านปริมาณ 
ผู้เรียนจ านวน   
1,544  คน 
ด้านคุณภาพ  
- นักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์จะ
สามารถพัฒนาในทาง
คุณธรรม และจริยธรรม 
ในทางท่ีดีขึ้น   
- รู้จักการเสียสละ มีจิต
สาธารณะ สามารถน า
หลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
85% 

55 ส่งเสริมและพัฒนางาน
กิจการนักเรียน 

 ผลผลิต ( outputs ) 
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
มีระเบียบวินัยตามที่
โรงเรียนก าหนด 
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีมารยาทงามตาม
แบบไทยที่ถูกต้อง
เหมาะสมแก่วัย 
ผลลัพธ์ (outcome)  
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
มีระเบียบวินัย มี
มารยาทไทย  
ยิ้ม ไหว้ มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้อื่น 
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
สืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามซ่ึงเอกลักษณ์ของ
ชาติไทยด้านมารยาท 
และน ามาพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งสามารถเผยแพร่
แก่บุคคลอ่ืน 
ได้อย่างถูกต้อง 

ด าเนินกิจกรรม จัดท า
คู่มือนักเรียน 
จัดท าสมุดประวัติ
นักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริม
มารยาทไทย 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด 
กิจกรรมรณรงค์ 
การขับขี่ปลอดภัยและ
กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 

  ด้านปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน 
มีระเบียบวินัยตามที่
โรงเรียนก าหนด  
- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีมารยาท
งามตามแบบไทยที่
ถูกต้องเหมาะสมแก่วัย 
ด้านคุณภาพ 
- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน มีระเบียบวินัย 
มีมารยาทไทย ยิ้ม ไหว้ 
มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น 
 - ร้อยละ 90 ของ

นักเรียนสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามซึ่ง
เอกลักษณ์ของชาติไทย
ด้านมารยาท และน ามา
พัฒนาตนเอง รวมทั้ง
สามารถเผยแพร่แก่
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บุคคลอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง    

56 ส่งเสริมและพัฒนางานสภา
นักเรียน 

ผลผลิต ( outputs ) 
 -  นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมร้อยละ 
75 รู้จักสิทธิหน้าที่อัน
พึงกระท าของตน 
ที่เหมาะสมกับสังคม 
และ สามารถปฏิบัติตน
ได้อย่างเหมาะสมตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
ผลลัพธ์ ( outcome )  
 - นักเรียนร้อยละ 75 
เข้าใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
รู้จักใช้สิทธิ เสรีภาพ  
ความเสมอภาค  และ
หน้าที่ของตนเอง
นักเรียนมีคารวธรรม  
สามัคคีธรรม  ปัญญา
ธรรม และนักเรียน
สามารถอยู่รวมกันได้
อย่างมีความสุข 

ด าเนินกิจกรรมสภา
นักเรียน กิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน กิจกรรม
อบรมสภานักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริม 
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
กิจกรรมรณรงค์ 
การเลือกตั้งในชุมชน 
กิจกรรมวันเอดส์โลก 
กิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะ 
ของสภานักเรียน 

ด้านปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 75 
สามารถปฏิบัติตนตาม
วิถีประชาธิปไตย 
- นักเรียนร้อยละ 75  
มีคารวธรรมสามัคคี
ธรรมและปัญญาธรรม 
- นักเรียนร้อยละ 75 
อยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้
อย่างมีความสุข 
- นักเรียนมีความ 
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไปร้อยละ 75 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตนตามวิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
คือคารวะธรรมสามัคคี
ธรรมปัญญาธรรม 

 
11.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559) 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 3 ระดับ ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3 ระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 ระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 3 ระดับ ดี 

สรุปภาพรวม 3 ระดับ ดี 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
 

      โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 18-20  เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2557  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตามตัวบ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้ 
 

            ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มัธยมศึกษา 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.09 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 8.95 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.56 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.46 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.20 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.60 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.90 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัสน์ 
พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 80.76 ดี 
 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 80.76 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง   ไม่รับรอง 
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ข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 

1) ด้านการจดัการศึกษา 
1. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมรรถภาพทางกาย 

ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง จิตใจร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ หรือนันทนาการ ทุกคนไม่มีปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เข้าร่วมกิจกรรมของ
สถานศึกษาด้วยความสนใจ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีมาก 

2. สถานศึกษามีการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการ 
จัดตั้งสถานศึกษา และอัตลักษณ์ คือ “ยิ้ม ไหว้ มีน้ าใจ แต่งกายเรียบร้อย” ผลการด าเนินงานเกิดผลกระทบที่ดีต่อ
สถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

3. สถานศึกษาพัฒนาตามจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ดนตรีเด่น ได้สร้าง
ชื่อเสียง 

ให้โรงเรียนลาดยาววิทยาคมเป็นที่รู้จักของสถานศึกษาโดยทั่วไป เนื่องจากสถานศึกษาได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้
สมัครเข้าแข่งขันความสามารถด้านดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลอย่างต่อเนื่องตลอดปี ผลการด าเนินงานเกิดผล
กระทบที่ดีต่อชุมชน ท้องถิ่น และได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา  

4. สถานศึกษามีผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาคือ โครงการจัดการศึกษา
พิเศษ 

ให้กับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและด้อยโอกาสทางการศึกษา เพ่ือแก้ปัญหาการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น และ
ปัญหาความยากจนของผู้ปกครอง ผลการด าเนินงานสามารถเป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหา
ในสถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษาได้ 

2)  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      1.  สถานศึกษาด าเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่ง 
งานเป็น  4 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียน  และกลุ่มบริหารทั่วไป  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมบริหารจัดการตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรทุกฝ่ายมีความตระหนักและร่วมกันจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้มี
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้  สถานศึกษามีการวางแผนด้านภูมิทัศน์ในการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ
อย่างเป็นระบบ  มีการพัฒนาอาคารต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  และจัดสภาพแวดล้อมให้มีพ้ืนที่สีเขียวโดยปลูก
และดูแลรักษาต้นไม้ทั่วบริเวณ 
       2. สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึ กษา  
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยการให้เรียนรู้จากการอบรม  สั่งสอนและให้ลงมือปฏิบัติจริง  ด้วยกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามที่มาตรฐานและหลักสูตรสถานศึกษา
ก าหนดและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ใฝ่รู้  มีสุนทรียภาพทางศิลปะ  ดนตรีและกีฬา มีคุณธรรมพ้ืนฐาน  สุภาพ 
ประหยัด  ช่วยเหลือ  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  คิดเป็น  ท าเป็น  รู้จักใช้
เทคโนโลยีเพ่ือนพัฒนาตนเอง  มีผลกระทบที่ดีต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) 

3)  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ไม่มี 
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4)  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่ครอบคลุมภารกิจ  
โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดท าแผนพัฒนาและด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  15  มาตรฐาน  รวมทั้งมีผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ซึ่งในช่วงปี
การศึกษา 2553 – 2555 สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานประกับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1)  ด้านผลการจัดการศึกษา 
      1. ผู้เรียนร้อยละ 16.02  ยังไม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ร้อยละ 16.57 ยังมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมท้ังในและนอกสถานศึกษาไม่เพียงพอ 
      2. ผู้เรียนร้อยละ 12.29  มีการเรียนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง  และร้อยละ 26.02  ไม่มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
จากการดู  การฟัง  การลงมือปฏิบัติ  และการทัศนศึกษา 
      3. ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไป  ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ร้อยละ 19.75  เนื่องจากครูผู้สอนยังจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดไม่ต่อเนื่อง และยังออกแบบเครื่องมือการประเมินผู้เรียนในด้านการคิดไม่
หลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ มีคุณภาพระดับพอใช้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ มีคุณภาพระดับ
ต้องปรับปรุง  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูยังไม่เน้นให้ผู้เรียน
ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบการบรรยาย  
ครูยังไม่มีแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมนผู้เรียนยังไม่หลากหลาย 
 2)  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ไมมี่ 
 3)  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      สถานศึกษาน าข้อมูลผลการประเมินของครูแต่ละคนมาพัฒนา ครูยังไม่เป็นระบบและขาดความ
ต่อเนื่อง  มีครูร้อยละ 11.39 ยังไม่ชัดเจนในการออกแบบเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการน าข้อมูลผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริม
และพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 4)  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไม่มี 
 

 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน  ครูและบุคลากร ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบล  ส านักงานเทศบาล และหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีในการ
บริหารจัดการทางการศึกษาและงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา  ตลอดจนภาพโดยรวมของชุมชนมีความ
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เข้มแข็งปลอดจากสิ่งเสพติดและการพนัน  ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสม่ าเสมอ  
สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชน การคมนาคมสะดวก 
 

อุปสรรค 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด บางครอบครัวไป
รับจ้างท างานต่างจังหวัด ทิ้งบุตรไว้อยู่กับญาติ  ท าให้เกิดปัญหาในการก ากับดูและพฤติกรรม  ส่ งผลกระทบต่อ
ความประพฤติและการเรียนของผู้เรียนเป็นอย่างมาก  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรี  ท าให้การช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของผู้เรียนไม่ต่อเนื่อง  เนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจในการจัด
การศึกษา 
 
13.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกับคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
 

 1) ด้านผลการจัดการศึกษา 
    1.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอยู่แล้ว  แต่สถานศึกษาควรเข้มงวด
ในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเรื่องการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม และขนม ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และควร
รายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกายของผู้เรียนบางคนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อนามัยชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
โภชนาการโดยแนะน าให้จัดอาหารที่มีคุณค่าในท้องถิ่น  ราคาไม่แพง  สามารถผลิตได้เอง  มีสารอาหารครบ 5 หมู่  
เพ่ือให้ลูกหลานรับประทานเป็นประจ า 
    1.2 สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้เป็นลูกที่ดีขอพ่อแม่โดยการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง เพ่ือท า
ความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ การฝึกฝนให้บุตรหลานสนใจการเรียน  ช่วยท างานบ้าน ท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ขณะอยู่ที่บ้าน ให้มีนิสัยขยัน มุ่งมั่นมานะในการเรียน และประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
และควรมีการมอบหมายการบ้านให้ผู้เรียนน ามาท าที่บ้านหรือท ากิจกรรมที่บ้าน  โดยประสานความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองเป็นประจ า  มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลและปรับปรุงผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ครูท าการ
ตรวจการบ้านอย่างสม่ าเสมอ  และควรฝึกฝนให้ผู้เรียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษาให้
ผู้เรียนมีจิตอาสา  ในการรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา  เช่น  การมอบหมายบริเวณให้ผู้เรียนดูแล รักษา
ความสะอาด  บริเวณในและนอกห้องเรียน  ให้ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  นอกสถานศึกษา เช่น ช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น 
 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 ด้านการจัดการศึกษา 
          จุดเด่น 
 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
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          จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๒. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ใน 

สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๓. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๔. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ :    3   ด ี
 
1. กระบวนการพัฒนา 

 

              โรงเรียนลาดยาววิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้ เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่  
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
แบบใช้กระบวนการคิด ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมพัฒนานักเรียนรอบด้าน 
เริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ร่วมมือกันในระดับสายชั้น การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ การ
ใช้ค าถามถามเพ่ือพัฒนาความความคิดของผู้เรียน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเอง 
ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านการคิด และการส่งเสริมการอ่านด้วยกิจกรรมรักการอ่าน 
ห้องสมุดขุมปัญญา การเข้าค่ายเพ่ือพัฒนานักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย
การเข้าค่ายคุณธรรม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่งเสริม
ด้านอาชีพและการศึกษาต่อ ด้วยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จากนักเรี ยนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนก าลัง
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในจังหวัดนครสวรรค์ การฝึกงานของนักเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียนด้วยความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงพยาบาลลาดยาว สถานีต ารวจภูธรลาดยาว 
เป็นต้น และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
   ในด้านการสนับสนุนส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ และส่งเสริมการรัก
ความเป็นไทยแก่ผู้เรียน ได้จัดท ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ดังนี้ การประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง การ
จัดค่ายคุณธรรม กิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น 
วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง การท าบุญในวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้มีส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาต่อชุมชน 
ด้วยการเข้าร่วมงานประเพณีของอ าเภอลาดยาว งานแห่เจ้าพ่อแม่เจ้าแม่ลาดยาว การจัดกิจกรรมระบบดูแล
นักเรียนเพ่ือคัดกรอง และเยี่ยมบ้านนักเรียน งานสภานักเรียน เพ่ือด าเนินตามระบบประชาธิปไตย และส่งเสริม
ภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามของผู้เรียนด้วยกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ประธานสี และจัดตั้งคณะท างานของ
สภานักเรียน และคณะท างานสี 
               กิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ด้วยการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อด้วยการวัด
ความรู้ความสามารถ และการจัดกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวบนพื้นฐานความ
แตกต่าง และส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม กับโรงเรียน มาลัง 9 ประเทศอินโดนีเซีย 
    กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ และจิตอาสา ด้วยการจัดกิจรรมชุมนุมที่หลากหลาย 
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การจราจรโดยวิทยากรจากสถานีต ารวจภูธร การจัดกิจกรรมร่วมกับขนส่งอ าเภออ านวยความสะดวกนักเรียน 
ในการท าใบขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ดนตรีและนันทนาการ    
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 2. ผลการด าเนินงาน 
 

ด้านความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

 
 

ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
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จ ำนวนนักเรยีนทัง้หมดผลกำรประเมนิสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร

มัธยมศกึษำปีที ่1

มัธยมศกึษำปีที ่2

มัธยมศกึษำปีที ่3

มัธยมศกึษำปีที ่4

มัธยมศกึษำปีที ่5

มัธยมศกึษำปีที ่6
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ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 33.59 48.05 15.89 33.34 46.82 43.33 36.48 
สังคมศึกษา 45.67 41.28 33.50 41.41 45.49 48.18 39.41 
ภาษาอังกฤษ 19.59 47.98 19.40 28.72 37.08 7.27 27.95 
คณิตศาสตร์ 43.09 42.29 33.58 30.57 52.03 20.91 38.09 
วิทยาศาสตร์ 67.91 41.61 28.28 42.44 40.23 59.40 46.71 
สุขศึกษาและพลศึกษา 54.06 61.67 57.97 82.58 71.30 77.27 65.19 
ศิลปะ 72.44 57.39 59.45 68.38 83.43 82.43 68.35 
การงานอาชีพฯ 61.67 60.47 35.52 43.06 64.20 91.52 75.11 

ผลรวมเฉลี่ย       49.66 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 16.82 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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แผนภูมิแสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 43.63 22.29 30.39 26.73 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.31 25.55 31.33 29.56 
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 48.77 26.55 32.47 30.14 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 45.65 20.26 25.20 31.60 21.85 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.77 23.99 29.24 34.01 27.11 
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
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3. จุดเด่น 
 

 นักเรียนมีความสามารถในอ่าน คิดวิเคราะห์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มผีลการเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปพัฒนา
เพ่ิมข้ึน และนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แสดงให้ถึงความส าเร็จของการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
 
4. จุดควรพัฒนา 

 

     ทักษะในการสื่อสารของนักเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสามารถวัดทักษะ 
การสื่อสารของนักเรียนและสร้างเครื่องมือส าหรับการวัดประเมินที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน และนักเรียนควรพัฒนา
ตนเพื่อให้ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ :  4    ดเียี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 

        โรงเรียนลาดยาววิทยาคมได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดย 
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือ 
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมายปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยพัฒนาวิชาการเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนการ อบรม เพ่ิมความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งภายในโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนในด้านการใช้
สื่อไอซีทเีพ่ือการเรียนการสอน พร้อมจัดปัจจัยพื้นฐาน บุคลากร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการ 
ด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายอย่างเหมาะสมและชัดเจน 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
         

                   2.1  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   
                  2.2  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน 
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ต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ อย่างเป็นระบบ  และ
มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   
                  2.3  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี   
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ     
                  2.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ ร่วมวาง
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   
                  2.5  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
                  2.6  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป การศึกษา   
  
3. จุดเด่น 

           

                  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนทุกฝ่ายให้มามีส่วนร่วม
ใน การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของสถานศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย การ
ปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  สถานศึกษา 
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ  

  
4. จุดควรพัฒนา 

           

                  4.1  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียน   
                  4.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
   
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ :  3     ด ี
  

1. กระบวนการพัฒนา 
           

                  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ ด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา พัฒนาสู่
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยการเรียนบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
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นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 
เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งภายใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
  

                 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีผลการด าเนินการ ได้ส่งเสริมผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ด้านการสื่อสาร ด้านการคิด การ
ปรับตัวบนพ้ืนฐานความแตกต่าง และการเตรียมตัวในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การมีจิตอาสา บ าเพ็ญตน
ต่อสาธารณประโยชน์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
  

3. จุดเด่น 
 

                3.1  ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน   
                 3.2  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
                 3.3  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
                 3.4  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย        
 

4. จุดควรพัฒนา 
 

                  4.1  ขาดการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและควรน าภูมิปัญญามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
                  4.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีข้อมูลย้อนกลับทันทีและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ปรับปรุงผลงานเพื่อพัฒนาตนเอง 
 
มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ : 3 ดี 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 

                  โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่  1) ก าหนด 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  4) จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงาน
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงาน
ประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่
ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี 
ความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายในของ
โรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ สถานศึกษา ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง  จัดท าเครื่องมือให้  ครูประเมิน ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปี
การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย  โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด า เนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 

                 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็น
ระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

3. จุดเด่น 
 

                   โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพ ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
 

4. จุดควรพัฒนา 
 

                โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล 
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  3  :   ดี 
 

                    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การด าเนินงาน
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี  ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ใน
ระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
อยู่ในระดับดี  และมีข้อมูลที่เป็นจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาของสถานศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาและความ
ต้องการช่วยเหลือ  
 
สรุปผล 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          นักเรียนมีความสามารถในอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 3 
ขึ้นไปพัฒนาเพิ่มข้ึน และนักเรียนมีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์แสดงให้ถึงความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

           ทักษะในการสื่อสารของนักเรียนยังอยู่ใน
เกณฑ์ต่ า ควรจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมและสามารถ 
วัดทักษะการสื่อสารของนักเรียนและสร้างเครื่องมือ
ส าหรับการวัดประเมินที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน และ
นักเรียนควรพัฒนาตนเพ่ือให้ผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น 
     

 
ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนทุกฝ่ายให้มามีส่วนร่วมใน 
การก าหนดวิสั ยทัศน์  พันธกิจ  เป้ าหมาย ของ
สถานศึกษา มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 

          1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียน   
          2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
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และนโยบาย การปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตร สถานศึกษา ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่ างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ  

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          1.  ครูตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน   
          2.  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
          3.  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
          4.  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการ
คิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย        

          1.  ขาดการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ควรน าภูมิปัญญามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
          2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมี
ข้อมูลย้อนกลับทันทีและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ปรับปรุงผลงานเพื่อพัฒนาตนเอง 
 

 
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพ ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ  

          โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
ข้อมูล ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

             1.  เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสาร 
พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ   
             2.  ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ   
             3.  พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
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ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21         
          2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET  และ PISA   
          3. แนวทางการประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ที่สามารถน ามาพัฒนาการเรียนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 333 7 46 44 37 54 38 29 33 45 100 30.03 
คณิตศาสตร ์ 333 6 22 31 81 67 58 33 35  126 37.84 
วิทยาศาสตร ์ 333 6 5 17 23 45 72 65 99 1 236 70.87 
สังคมศึกษา ฯ 333 29 55 38 31 62 49 36 33  118 35.44 
สุข/พลศึกษา 333 1 16 42 36 39 52 50 92 5 194 58.26 
ศิลปะ 333 8 12 15 17 29 45 51 155 1 251 75.38 
การงานอาชีพฯ 333 17 38 24 46 61 63 39 41 4 143 42.94 
ภาษาต่างประเทศ 333 7 74 105 53 36 18 17 23  58 17.42 

รวม/เฉลี่ย 46.07 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 331 85 18 28 38 39 42 30 51  123 37.17 
คณิตศาสตร ์ 331 12 15 21 49 62 77 43 40 11 160 48.34 
วิทยาศาสตร ์ 331 12 14 13 58 18 52 46 117 1 215 64.95 
สังคมศึกษา ฯ 331 15 16 26 38 43 43 64 77 9 184 55.58 
สุข/พลศึกษา 331 11 6 35 55 58 47 50 68 1 165 49.84 
ศิลปะ 331 33 4 10 13 38 78 62 90 3 230 69.48 
การงานอาชีพฯ 331 21 51 37 56 42 58 39 27  124 37.46 
ภาษาต่างประเทศ 331 15 136 40 33 35 24 17 31  72 21.75 

รวม/เฉลี่ย 48.07 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 371 4 10 67 67 75 58 38 33 19 129 34.77 
คณิตศาสตร ์ 371 15 75 78 51 36 38 33 45  116 31.26 
วิทยาศาสตร ์ 371 20 33 38 54 67 46 49 56 5 154 41.50 
สังคมศึกษา ฯ 371 51 70 49 56 60 43 24 18  85 22.91 
สุข/พลศึกษา 371 1 9 9 18 32 50 55 179 18 284 76.54 
ศิลปะ 371 25 15 40 99 41 23 29 92 37 144 38.81 
การงานอาชีพฯ 371 13 26 21 36 60 82 74 59  215 57.95 
ภาษาต่างประเทศ 371 9 2 116 28 17 24 16 151 16 191 51.48 

รวม/เฉลี่ย 44.40 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 362 33 13 24 26 41 72 65 85 3 222 61.32 
คณิตศาสตร ์ 362 27 26 22 31 63 81 45 67  193 53.31 
วิทยาศาสตร ์ 362 17 30 25 71 66 67 42 42 2 151 41.71 
สังคมศึกษา ฯ 362 56 33 40 47 45 58 34 41 8 133 36.74 
สุข/พลศึกษา 362  24 28 40 45 49 43 73 60 165 45.58 
ศิลปะ 362 9 1 3 27 19 63 44 168 28 275 75.96 
การงานอาชีพฯ 362 23 12 26 37 36 53 60 115  228 62.98 
ภาษาต่างประเทศ 362 13 45 33 35 53 58 37 66 22 161 44.47 

รวม/เฉลี่ย 52.76 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 277 13 61 51 36 39 24 17 7 29 48 17.32 
คณิตศาสตร ์ 277 3 16 44 59 42 29 39 39 6 107 38.62 
วิทยาศาสตร ์ 277 8 34 89 72 19 19 18 4 3 52 18.77 
สังคมศึกษา ฯ 277 42 52 39 26 29 29 26 26 4 85 30.68 
สุข/พลศึกษา 277 17 13 33 29 21 21 33 102 6 158 57.03 
ศิลปะ 277 5 18 25 30 37 37 28 93 4 158 57.03 
การงานอาชีพฯ 277 80 25 12 47 26 38 8 41  87 31.40 
ภาษาต่างประเทศ 277 7 33 35 66 30 35 10 5  50 18.05 

รวม/เฉลี่ย 33.62 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 270 69 47 32 29 24 23 11 5 30 39 14.44 
คณิตศาสตร ์ 270 14 21 85 34 25 31 14 32 14 77 28.51 
วิทยาศาสตร ์ 270 25 12 31 54 42 27 21 54 4 102 37.77 
สังคมศึกษา ฯ 270 50 31 19 22 43 50 30 18 7 98 36.29 
สุข/พลศึกษา 270 4 21 10 34 28 67 35 57 14 159 58.88 
ศิลปะ 270 8 18 6 50 15 51 17 99 6 167 61.85 
การงานอาชีพฯ 270 43 15 13 24 21 24 32 51 47 107 39.62 
ภาษาต่างประเทศ 270 12 30 28 40 38 37 13 6 66 56 20.74 

รวม/เฉลี่ย 37.27 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อ าเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์ - 110 - 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 234 25 20 22 31 45 31 23 27 10 81 34.61 
คณิตศาสตร ์ 234 10 52 42 39 22 17 16 28 8 61 26.06 
วิทยาศาสตร ์ 234 10 2 80 43 22 13 10 50 4 73 31.19 
สังคมศึกษา ฯ 234 16 10 7 13 46 70 47 15 10 132 56.41 
สุข/พลศึกษา 234 9 4 4 10 13 26 33 135  194 82.90 

ศิลปะ 234 9 6 5 13 16 29 40 95 21 164 70.08 
การงานอาชีพฯ 234 7 25 43 38 37 39 25 19 1 83 35.47 

ภาษาต่างประเทศ 234 17 52 42 56 31 15 9 4 8 28 11.96 
รวม/เฉลี่ย 43.59 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 231 5 10 21 39 27 26 25 23 6 74 32.03 
คณิตศาสตร ์ 231 13 18 34 43 41 34 17 30  81 35.06 
วิทยาศาสตร ์ 231 13 1 1 33 59 38 38 48  124 53.67 
สังคมศึกษา ฯ 231 34 7 8 21 100 41 20   61 26.40 
สุข/พลศึกษา 231 14 1 1 1 2 11 19 160 22 190 82.26 

ศิลปะ 231 39 6 4 11 17 33 53 68  154 66.66 
การงานอาชีพฯ 231 29 19 22 21 19 25 37 55 4 117 50.64 

ภาษาต่างประเทศ 231 14 32 23 39 32 44 30 17  91 39.39 
รวม/เฉลี่ย 48.27 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 188 4 9 19 40 34 33 21 14 14 68 36.17 
คณิตศาสตร ์ 188 5 24 29 14 19 23 19 51 4 93 49.46 
วิทยาศาสตร ์ 188 4 7 12 45 56 23 13 21 7 57 30.31 
สังคมศึกษา ฯ 188 6 10 14 21 30 39 32 35 1 106 56.38 
สุข/พลศึกษา 188 6 4 10 11 14 22 27 90 4 139 73.93 

ศิลปะ 188 4 6 5 4 10 15 35 98 11 148 78.72 
การงานอาชีพฯ 188 17 6 12 27 33 37 17 39  93 49.46 

ภาษาต่างประเทศ 188 6 1  20 104 41 6 5 5 52 27.65 
รวม/เฉลี่ย 50.26 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 185 3 2 3 16 32 44 31 32 22 107 57.83 
คณิตศาสตร ์ 185  13 17 19 15 28 22 51 20 101 54.59 
วิทยาศาสตร ์ 185 1 2 11 19 38 46 28 18 22 92 49.72 
สังคมศึกษา ฯ 185 14 9 20 25 51 32 21 11 2 64 34.59 
สุข/พลศึกษา 185 6 6 10 14 18 25 26 76 4 127 68.64 

ศิลปะ 185 9 2 4 1 6 52 31 80  163 88.10 
การงานอาชีพฯ 185 11 3 4 11 10 24 35 87  146 78.91 

ภาษาต่างประเทศ 185 21  2 14 62 42 36 8  86 46.48 
รวม/เฉลี่ย 59.86 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 165 6 31 14 27 16 30 19 16 6 65 39.39 
คณิตศาสตร ์ 165 12  75 46 16 4 5 6 1 15 9.09 
วิทยาศาสตร ์ 165 9 18 21 23 21 24 26 21 2 71 43.03 
สังคมศึกษา ฯ 165 2  20 39 31 40 16 5 12 61 36.96 
สุข/พลศึกษา 165 7 5 2 3 7 13 18 108 2 139 84.24 

ศิลปะ 165 6 4 9 3 5 13 26 95 4 134 81.21 
การงานอาชีพฯ 165 4  3  3 15 14 126  155 93.93 

ภาษาต่างประเทศ 165 12 91 29 18 6 4 5   9 5.45 
รวม/เฉลี่ย 49.16 

 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร 

ภาษาไทย 165 9 5 11 21 19 25 24 29 22 78 47.27 
คณิตศาสตร ์ 165 11 12 23 42 23 13 9 32  54 32.72 
วิทยาศาสตร ์ 165 6 8 17 7 1 33 34 58 1 125 75.75 
สังคมศึกษา ฯ 165 9 2 6 21 26 31 34 33 3 98 59.39 
สุข/พลศึกษา 165 15 3 3 20 7 9 18 89 1 116 70.30 

ศิลปะ 165 1  1 9 8 20 28 90 8 138 83.63 
การงานอาชีพฯ 165 9  2 1 6 18 13 116  147 89.09 

ภาษาต่างประเทศ 165 17 45 32 35 20 13 1 1 1 15 9.09 
รวม/เฉลี่ย 58.40 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 
ภาษาไทย โรงเรียน 43.63 12.37 74 15 43 39 

จ.นครสวรรค์ 47.31 13.37 90 11 47 46 
สพม.42/เขต 45.02 12.06 57 13 45 44 
สังกัด 48.77 13.56 97 0 48 48 
ภาค 48.53 13.63 96 0 48 46 
ประเทศ 48.29 13.73 98 0 48 48 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

โรงเรียน 26.73 6.78 48 10 26 24 
จ.นครสวรรค์ 29.56 10.37 96 4 28 28 
สพม.42/เขต 27.58 7.71 96 4 28 26 
สังกัด 30.14 10.98 100 0 28 28 
ภาค 30.40 11.14 100 2 28 28 
ประเทศ 30.45 11.60 100 0 28 28 

คณิตศาสตร์ โรงเรียน 22.29 11.21 60 0 20 20 
จ.นครสวรรค์ 25.55 16.38 100 0 20 20 
สพม.42/เขต 22.37 12.12 100 0 20 20 
สังกัด 26.55 16.36 100 0 24 20 
ภาค 26.44 16.05 100 0 24 20 
ประเทศ 26.30 16.40 100 0 24 20 

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 30.39 7.63 54 12 30 28 
จ.นครสวรรค์ 31.33 8.84 96 2 30 28 
สพม.42/เขต 30.48 8.10 82 6 30 30 
สังกัด 32.47 9.80 98 2 32 30 
ภาค 32.28 9.52 96 2 32 30 
ประเทศ 32.28 9.81 100 2 32 30 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 
ภาษาไทย โรงเรียน 45.65 13.12 77.50 16 46.75 53 

จ.นครสวรรค์ 47.77 15.45 89 3.50 48 51.50 
สพม.42/เขต 43.55 13.97 87.50 11.50 44 51.50 
สังกัด 50.07 15.37 98 0 50.50 54 
ภาค 49.82 15.74 95.50 3 50.50 53 
ประเทศ 49.25 15.77 98 0 49.50 54 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โรงเรียน 31.60 6.53 50 16 31 31 
จ.นครสวรรค์ 34.01 8.88 75 12 33 31 
สพม.42/เขต 31.57 7.35 71 12 31 31 
สังกัด 34.96 8.97 84 0 34 32 
ภาค 34.84 8.94 84 4 34 31 
ประเทศ 34.70 9.10 84 0 34 32 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

โรงเรียน 21.85 6.07 47.50 10 21.25 18.75 
จ.นครสวรรค์ 27.11 13.48 96.25 5 22.50 18.75 
สพม.42/เขต 22.67 7.94 87.50 5 21.25 18.75 
สังกัด 27.91 13.95 100 2.50 23.75 21.25 
ภาค 28.85 14.35 100 5 25 21.25 
ประเทศ 28.31 14.65 100 1.25 23.75 21.25 

คณิตศาสตร์ โรงเรียน 20.26 10.43 67.50 0 17.50 15 
จ.นครสวรรค์ 23.99 17.25 100 0 20 15 
สพม.42/เขต 19.08 11.09 100 0 17.50 15 
สังกัด 24.64 17.30 100 0 20 15 
ภาค 25.11 17.84 100 0 20 15 
ประเทศ 24.53 17.59 100 0 20 15 

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 25.20 6.78 48.05 10.15 25.03 26.70 
จ.นครสวรรค์ 29.24 12.06 91.80 6.40 26.35 23.50 
สพม.42/เขต 26.65 9.30 83.45 8 25.10 23.50 
สังกัด 29.48 11.91 96.80 1.60 26.70 25.10 
ภาค 29.55 12.04 96.80 3.20 26.70 25.10 
ประเทศ 29.37 12.03 96.80 1.60 26.35 25.10 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
.......................................... 

 
     มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนลาดยาววิทยาคม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  ด้วยมติ
เป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 

ลงชื่อ 
 

                                         (นายสมชาย  ตาฬุมาศสวัสดิ์) 
                                        ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                          โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 
 

ลงชื่อ 
 

                                     (นายอรุณ   รุ่งเรือง) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

             ของสถานศึกษา 
....................................................... 

 

      โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  
11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ วันที่   25   ธันวาคม พ.ศ.  2559 
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนใน
ชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนลาดยาววิทยาคม  จึงประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 

                  ประกาศ ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
 
 
                                                                              (นายอรุณ   รุ่งเรือง) 
                                                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                    เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
....................................................................... 

 

                              โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่  
11 ตุลาคม 2559  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม มีคุณภาพและมาตรฐาน
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ประกาศ ณ วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

                 (นายอรุณ   รุ่งเรือง) 
                                                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42                                         
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  3   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

    

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

    

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ     
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน     

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย     
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม     

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 4    
  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน     
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     

    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ   
          ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

    

    2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  
         ทางวิชาชีพ 

    

    2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น  
         ระบบ  

    

    2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ 
   การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

    

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อ 
ผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

    

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา     
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  3   
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม      
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น     
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอยา่งเป็นระบบ  

และมีประสิทธภิาพ 
    

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
    การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น 

 3   

 
 

# หมายเหตุ   การก าหนดค่าเป้าหมาย ให้ก าหนดลงในช่องมาตรฐานหลักเพียงช่องเดียว 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 4 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ 4 ดีเยี่ยม  
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 พอใช้  
  ระดับ 1 ปรับปรุง 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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