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๑ 

ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป 

ประวัติโดยย่อ  
ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งได้รับช่วงการบริหารประเทศสืบต่อจากรัฐบาล        

จอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัตน์ รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารการศึกษาของชาติ ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่า
นานาประเทศ พร้อมกันนี้ต้องการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าพร้อมๆ กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพราะรัฐบาลค านึงเห็นว่าจะพัฒนาด้านอ่ืนใดก็ตาม หากประชาชนยังได้รับการศึกษาน้อย
อยู่  การพัฒนาด้านอ่ืนๆ จะเจริญไปไม่ได้  คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เร่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญขึ้นอีก 
เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาระดับกลางของประชาชน รัฐมีเป้าหมายขยายการศึกษาให้ทั่ วถึง
ทุกอ าเภอ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการวางโครงการพัฒนาการศึกษาขึ้น และ
กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบหมายให้กรมต่าง ๆ ในสังกัดได้วางโครงการปรับปรุงการศึกษา  อาศัย
นโยบายนี้ กรมวิสามัญศึกษา(ในสมัยนั้น)  จึงวางโครงการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วทุก
อ าเภอ ในปี ๒๕๑๕-๒๕๑๙  โดยขอความร่วมมือจากอ าเภอในการช่วยจัดหาที่ดินให้และกรมสามัญ
ศึกษาจะจัดสรรงบประมาณให้ในภายหลัง   

อาศัยเหตุผลข้างต้น  ทางราชการจึงมีหนังสือมาถึงนายอ าเภอชะอวดให้จัดหาที่ดินส าหรับ
ปลูกสร้างอาคารเรียน เรือตรีสุนทร สันตยานนท์ นายอ าเภอชะอวด   นายเชย ลอยชื่น  ศึกษาธิการ
อ าเภอชะอวด นายสุพจน์ เพชรข า ครูใหญ่โรงเรียนชะอวด จึงได้ด าเนินการจัดหาที่ดินนายเริง นา
กลอน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาดูสถานที่ท่ีจะก่อสร้างโรงเรียนสองแห่ง แห่งแรกเป็นที่     
สงวนหมู่บ้าน ตั้งอยู่ใกล้ค่ายต ารวจตระเวนชายแดน กองร้อย ๑ อ าเภอชะอวด มีเนื้อที่ ๒๒ ไร่เศษ    
อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ที่ประชาชนบริจาคร่วมกัน มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕ ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของ
โรงเรียนชะอวด ประมาณ ๔๐๐ เมตร (ที่ตั้งปัจจุบัน) และคณะด าเนินการได้ตกลงใช้สถานที่ที่
ประชาชน  บริจาคเป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนได้รับการยืนยัน เป็นทางการให้เปิดโรงเรียน โดยโทร
เลขของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๑๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.  
และทางอ าเภอได้ประกาศรับนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๕, ๒๖, ๓๐ และ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๕ จ านวน ๒ 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๙๐ คน ท าการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๕ และโรงเรียน
ได้รับการบรรจุครู  จ านวน ๔ คน    

ในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง   ทางโรงเรียนชะอวดได้อนุญาตให้ใช้ 
อาคารเรียนชั่วคราวเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน จนถึงปีการศึกษา  ๒๕๑๖  ก็ได้ย้ายไปเรียนที่
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๒ 

อาคารเรียนหลังใหม่  ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ก จ านวน ๔ ห้องเรียน ในพ้ืนที่
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน สภาพพ้ืนที่ในระยะเริ่มแรกของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเต็มไป
ด้วยต้นสนสร้อย ต้นไม้สูงๆ มีต้นมะม่วงหิมพานต์ไม่กี่ต้น ครูอาจารย์ และนักเรียนรุ่นแรกช่วยกัน
พัฒนาทุกๆ วัน หาพันธุ์ไม้มาปลูกปรับปรุงพ้ืนที่ โดยมีครูใหญ่ คนแรก คืออาจารย์ไสว  คงสวัสดิ์ เป็น
หัวเรี่ยวหัวแรง  ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาพ้ืนที่   ท าให้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
ชะอวดวิทยาคารร่มรื่นมาจนถึงทุกวันนี้ ปีการศึกษา ๒๕๑๗ ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดสร้างอาคาร
ชั่วคราวให้อีก ๔ ห้องเรียน และปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (มศ.๓) รุ่นแรกก็ส าเร็จการศึกษา
ออกไปอย่างมีคุณภาพ ท าให้รุ่นน้องๆ ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในความมานะขยัน และการให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๒๑ เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติเริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 
๒๕๒๑ ในระดับม.ต้น ซึ่งเปิดรับนักเรียนในระดับ มศ.๑ และ ม.๑ พร้อมกันไปและรุ่งขึ้นปีการศึกษา 
๒๕๒๒ กรมสามัญศึกษา ได้อนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน ความ
ร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายท าให้เป้าหมายในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในอ าเภอชะอวดขึ้น
แห่งแรกที่โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เป็นไปอย่างหน้าภาคภูมิใจยิ่ง และเมื่อถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
ของทุกปี ก็ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    และพ่ีน้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับบริการ
จากโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ต่างมาน้อมร าลึกถึงอดีตแห่งความเป็นมาและ
ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารให้เจริญก้าวหน้าคู่กับอ าเภอชะอวด
สืบไป 

วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
 โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๙ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๘๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
(นครศรีธรรมราช พัทลุง)  โทรศัพท์ : ๐๗๕-๓๘๑-๓๖๖  โทรสาร : ๐๗๕-๓๘๐-๔๒๕ website 
http://www.school.obec.go.th/cts/  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖  

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีเนื้อที่ ๒ แปลง ได้แก่ 
- แปลงที่ ๑ มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  
- แปลงที่ ๒ มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา ตั้งอยู่ ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเนื้อท่ีว่างเปล่า     
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๓ 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปิดหลักสูตร 
๑) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๒) หลักสูตรห้องคู่ขนาน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๓) หลักสูตรโครงการ EIDP 
๔) หลักสูตรห้องเรียนปกติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เปิดหลักสูตร 
๑) มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑) แผนการเรียน โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

๒) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๓) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
๔) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

๒) มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑) แผนการเรียน โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๒) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๓) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
๔) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

๓) มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๒) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
๓) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
สัญลักษณ์   รูปพระบรมธาตุเจดีย์เปล่งรัศมีธรรม หมายถึง ตราประจ า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ อัน 
เจริญรุ่งเรือง ด้วยธรรมะในพระพุทธศาสนา   
สุ.จิ.ปุ.ลิ   หมายถึง  หัวใจนักปราชญ์ 

อักษรย่อ          ช.ว. 
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๔ 

สีประจ าโรงเรียน      สีขาว  แดง 
สีขาว     หมายถึง    ศาสนา   คุณธรรม   ความดี    มีวินัย 
สีแดง     หมายถึง   ความรัก    ขยันหมั่นเพียร   ความกล้าหาญ 

คติพจน์ประจ าโรงเรียน     สุ.จิ.ปุ.ลิ  (หัวใจนักปราชญ์) 
    สุ คือ  สุตตะ  แปลว่า  ฟัง   

จ ิ คือ  จิตตะ แปลว่า  คิด 
ปุ คือ  ปุจฉา แปลว่า  ถาม   
ลิ คือ  ลิขิต  แปลว่า  เขียน 

ปรัชญาของโรงเรียน  หัวไว  มือใหญ่  ใจกว้าง  ร่างองอาจ  สามารถในสังคม 

ค าขวัญของโรงเรียน  ระเบียบ  วินัย  น้ าใจ  ใฝ่ศึกษา 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ   งานดนตรีเลิศ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  อ่อนน้อมถ่อมตน 
วัฒนธรรมองค์กร  - 
ค่านิยมองค์กร   - 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นอินทนิล  หมายถึง  ความมั่นคง หนักแน่น ไม่ย่อท้อต่อความ

ล าบาก เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ   ดอกสวยงาม แข็งแรง 
เป็นช่อบ่งบอกถึงความสามัคคี  

แผนที่โรงเรียน 
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๕ 

แผนผังโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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๖ 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑.๒.๑ ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
ข้อมูลข้าราชการครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จ าแนกตามอายุราชการ 

 
 
 
 

ต าแหน่ง ระดับ 
จ านวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ ค.ศ.3  1 1 
รองผู้อ านวยการ ค.ศ.3  1 1 
คร ู ค.ศ.3 6 12 18 
คร ู ค.ศ.2 9 24 33 
คร ู ค.ศ.1 2 9 11 
ครูผู้ช่วย คผช. 1 3 4 

รวม  18 50 68 
ครูอัตราจ้าง  2 5 7 
วิทยากรภายนอก  1 0 1 
ลูกจ้างประจ า  4 2 6 
ลูกจ้างชั่วคราว  2 1 3 

รวม  9 8 18 
รวมทั้งหมด  27 58 85 

อายุราชการ ชาย หญิง รวม 
1 – 9 ปี 3 14 17 

10 – 19 ปี - 8 8 
20 – 30 ปี 7 16 23 
31 – 40 ปี 8 12 20 

รวม 18 50 68 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๗ 

ข้อมูลข้าราชการครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จ าแนกตามงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
ข้อมูลข้าราชการครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 

งาน/กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครู(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร - 2 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 7 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 7 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1 7 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2 8 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 - 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 6 10 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 5 6 
แนะแนว - 1 1 
บรรณารักษ์ - 2 2 

รวม 18 50 68 

ต าแหน่ง 

จ านวนครู(คน) 
ปริญญา 

รวม รวม
ทั้งหมด 

วุฒิทางครู 
รวม เอก โท ตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่มี 
ผู้อ านวยการ - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 
คร ู - 1 5 15 12 29 17 45 62 57 5 62 
ครูผู้ช่วย - - 1 1 - 2 1 3 4 4 - 4 
ครูอัตราจ้าง - - - - 1 6 1 6 7 7 - 7 
วิทยากรภายนอก - - - - 1 - 1 - 1 - 1 1 

รวม - 1 6 18 14 37 20 56 76 70 6 76 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๘ 

ข้อมูลข้าราชการครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จ าแนกตามวิทยฐานะ 
 

 
ข้อมูลครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคารที่ไม่มีวุฒิครู 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาที่สอน หมายเหตุ 
1 นายสานิตย์  แจ้งจุล สส.บ.  (ส่งเสริมการเกษตรและ

สหกรณ์บัณฑิต) 
งานเกษตร  

2 นางจรรยพร  แจ้งจุล คศ.บ. (คหกรรมศาสตร์บัณฑิต) งานประดิษฐ์  
3 นางจิราพร  ควนวิไล บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) งานธุรกิจ  
4 นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร์ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) งานธุรกิจ  
5 นางบุญพา  บุญศรีโรจน์ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) งานธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 

จ านวนครู(คน) 
ปริญญา 

รวม รวม
ทั้งหมด 

วุฒิทาง
ครู รวม เอก โท ตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่มี 
ผู้อ านวยการ ค.ศ.3 - - - 1 - - - 1 1 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ ค.ศ.
3 

- - - 1 - - - 1 1 1 - 1 

ครู ค.ศ.3    2 6 10 6 12 18 15 3 18 
ครู ค.ศ.2  1 2 8 7 16 9 25 34 32 2 34 
ครู ค.ศ.1   2 4  4 2 8 10 10  10 
ครูผู้ช่วย   1 1  2 1 3 4 4  4 

รวม  1 5 7 13 32 18 50 68 63 5 68 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๙ 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
ปัจจุบันโรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๐ คน  แยกเป็นระดับชั้นเรียน  ดังนี้ 

 

ห้อง ประเภทห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 144 145 289 

ม.1/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 13 23 36 

ม.1/2 ห้อง EIDP และปกติ 13 24 37 

ม.1/3 ห้องเรียนปกติ 21 15 36 

ม.1/4 ห้องเรียนปกติ 19 17 36 

ม.1/5 ห้องเรียนปกติ 20 14 34 

ม.1/6 ห้องเรียนปกติ 19 16 35 

ม.1/7 ห้องเรียนปกติ 21 14 35 

ม.1/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 18 22 40 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 111 151 262 

ม.2/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 11 21 32 

ม.2/2 ห้องโครงการ EIDP 0 18 18 

ม.2/3 ห้องเรียนปกติ 18 20 38 

ม.2/4 ห้องเรียนปกติ 14 18 32 

ม.2/5 ห้องเรียนปกติ 14 16 30 

ม.2/6 ห้องเรียนปกติ 18 18 36 

ม.2/7 ห้องเรียนปกติ 20 18 38 

ม.2/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 16 22 38 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 107 143 250 

ม.3/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 11 21 32 

ม.3/2 ห้องโครงการ EIDP 2 10 12 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๐ 

ห้อง ประเภทห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ม.3/3 ห้องเรียนปกติ 13 20 33 

ม.3/4 ห้องเรียนปกติ 19 16 35 

ม.3/5 ห้องเรียนปกติ 20 18 38 

ม.3/6 ห้องเรียนปกติ 15 16 31 

ม.3/7 ห้องเรียนปกติ 15 19 34 

ม.3/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 12 23 35 

รวมนักเรียนระดับชั้นม.ต้น 362 439 801 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 70 91 161 

ม.4/1 โครงการ SMP 5 4 9 

ม.4/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 18 22 40 

ม.4/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 9 35 44 

ม.4/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 4 5 9 

ม.4/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 16 8 24 

ม.4/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 18 17 35 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 47 99 146 

ม.5/1 โครงการ SMP 5 11 16 

ม.5/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 10 32 42 

ม.5/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 13 26 39 

ม.5/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 1 18 19 

ม.5/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 9 5 14 

ม.5/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 9 7 16 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 50 92 142 

ม.6/1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 7 25 32 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๑ 

ห้อง ประเภทห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ม.6/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 5 23 28 

ม.6/3 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 9 15 24 

ม.6/4 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 7 15 22 

ม.6/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 12 5 17 

ม.6/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 10 9 19 

รวมนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย 167 282 449 

รวมนักเรียนทั้งหมด 529 721 1,250 
 
 
 

 

 

 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๒ 

๑.๔ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
๑.๔.๑  อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ดังนี้ 

ล าดับที่ ข้อมูลอาคาร  อาคารประกอบ แบบ จ านวนห้อง / ที่นั่ง ปีที่ก่อสร้าง ราคา 
๑ อาคาร  ๒๑๖  ล. ๑๖ ๒๕๑๕ 2,100,000 
๒ อาคาร  ๒๑๖  ค. ๑๔ ๒๕๒๒ 2,500,000 
๓ อาคาร  ๒๑๖  ค. ๑๖ ๒๕๒๗ 4,100,000 
๔ อาคาร  ๓๑๘  ล ๑๘ ๒๕๕๓ 16,142,000 
๕ อาคารเรียนชั่วคราว ๖ ๒๕๒๐ 120,000 
๖ อาคารหอประชุมแบบมาตรฐาน ๑ ๒๕๒๒ 1,146,000 
๗ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์     

(หลังคาโดม) 
๑ ๒๕๕๕ 1,300,000 

๘ อาคารโรงอาหาร ๑ ๒๕๔๘ 1,080,000 
๙ อาคารหอสมุด ๑ ๒๕๕๑ 885,910 

๑๐ อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม ๒   หน่วย ๒๕๒๕ 780,000 
๑๑ อาคารโรงฝึกงานคหกรรม ๒   หน่วย ๒๕๒๗ 780,000 
๑๒ ลานกีฬาอเนกประสงค์ - ๒๕๔๘ 230,000 
๑๓ ส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง ๖ ที่นั่ง ๒๕๒๓ 60,000 
๑๔ ส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง ๖ ที่นั่ง ๒๕๓๒ 100,000 
๑๕ ส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง ๖ ที่นั่ง ๒๕๓๗ 156,250 
๑๖ ส้วมมาตรฐาน ๖ ที่นั่ง ๖ ที่นั่ง ๒๕๒๙ 180,000 
๑๗ ส้วมนักเรียนชาย ๘ ที่นั่ง ๘ ที่นั่ง 2552 297,652 
๑๘ ถังเก็บน้ า ฝ.๓๓ ๑๘ ลบ.ม. 2539 60,000 
๑๙ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ ๒ 2517 80,000 
๒๐ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ ๒ 2517 80,000 
๒๑ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ ๒ 2519 80,000 
๒๒ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ ๒ 2519 80,000 
๒๓ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ ๒ 2521 80,000 
๒๔ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  ๒ 2524 191,000 
๒๕ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  ๒ 2525 208,000 
๒๖ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  ๒ 2527 208,000 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๓ 

ล าดับที่ ข้อมูลอาคาร  อาคารประกอบ แบบ จ านวนห้อง / ที่นั่ง ปีที่ก่อสร้าง ราคา 
๒๗ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  ๓ 2529 220,000 
๒๘ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  ๓ 2529 208,000 
๒๙ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  ๓ 2530 210,000 
๓๐ บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  ๓ 2538 401,000 
๓๑ รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๖๐ เมตร 2538 245,327 
๓๒ ฐานพระพุทธรูป ๑ 2527 - 
๓๓ ลานคอนกรีตหน้าเสาธง ๑ 2553 98,000 
๓๔ ป้อมยามและที่พักผู้ปกครอง ๑ 2549 309,746 
๓๕ ศาลาพักร้อน ๑ 2548 73,477 
๓๖ โรงจอดรถนักเรียน ๑ 2552 458,786 

 
๑.๔.๒  การใช้อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว  ใช้เป็นห้องเรียนปกติ จ านวน ๔๒ ห้อง  

ใช้เป็นห้องพักผู้บริหารและห้องพักครู จ านวน ๑๖ ห้อง  ใช้เป็นห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  จ านวน ๑๘ ห้อง  ห้องพยาบาล จ านวน ๑ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน ๑ ห้อง 

๑.๔.๓  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ  ได้แก่  สนามฟุตบอล จ านวน ๑ สนาม 
สนามบาตเกตบอล จ านวน ๑ สนาม สนามตะกร้อ จ านวน ๑ สนาม ลานเข้าแถวจ านวน ๑ แห่ง  
ลานอเนกประสงค์ จ านวน ๒ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๔ 

๑.๕ สภาพชุมชนโดยรวม 
๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 

บางส่วนเป็นป่าพรุ มีต้นกระจูดขึ้นเป็นพ้ืนที่ มีประชากรประมาณ ๘๑.๙๕๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ 
ได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลบ้านตูล ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลท่าเสม็ด ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบล
เคร็ง ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลท่าประจะ อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านาและท าสวน อาชีพเสริม คือ 
หัตถกรรมจากกระจูด เนื่องจากสภาพทั่วไปของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นป่าพรุ มีต้นกระจูด
ขึ้นมากมายเต็มพ้ืนที่ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ การแสดงพ้ืนบ้านมโนราห์ ประเพณีชักพระ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
 ๒) ผู้ ปกครองส่ วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  อาชีพหลัก  
คือ เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวนยางพารา ท าสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 

โอกาส ข้อจ ากัด 
1. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัด กลุ่มผลิตภัณฑ์

พ้ืนบ้านจากกระจูด  ผ้าทอ  เป็นต้น 
2. การประกอบอาชีพต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ 

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น การท าอิฐ การท า
กระจูด  

3. ครูมีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ 

4. ครูดูแลและเอาใจใส่นักเรียนที่ปรึกษา ทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการติดตามผลการ
เรียนของนักเรียน  

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน หรือ
ครอบครัว หย่าร้าง แยกกันอยู่ หรือพ่อแม่
เสียชีวิต นักเรียนต้องอาศัยกับญาติผู้ใหญ่     
ท าให้การติดตามดูแลช่วยเหลอืนักเรียนไม่
คล่องตัว  การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนามี
น้อย ต้องใช้ระบบการดูเหลือช่วยเหลือ
นักเรียน การเยี่ยมบ้านและการติดตาม
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอและ
ไม่รองรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาของโรงเรียน 

 
 
 
 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๕ 

๑.๖ ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 
      ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๖ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๗ 

 

     

 

 

 

 

 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๘ 

อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 

 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๑๙ 

 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๐ 

 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๑ 

 
 
 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๒ 

 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๓ 

 
 
 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๔ 

๑.๗ ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
             ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๕ 

 
  
 
 
 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๖ 

๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๗ 

 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๘ 

๑.๘ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑.๘.๑ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ห้องสมุด (หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) มีขนาด ๒๔๐ ตารางเมตร  
-  จ านวนหนังสือในห้องสมุด จ านวน ๑๙,๔๓๒ เล่ม 
- การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน  ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ LIS 3         
- จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน  เฉลี่ย ๘๕๐ คนต่อวัน 
คิดเป็น ร้อยละ ๖๘  ของนักเรียนทั้งหมด 

  ๒) ห้องปฏิบัติการ 
-  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ๕ ห้อง    
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จ านวน ๓ ห้อง     
-  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด  จ านวน ๑ ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน ๒ ห้อง 
-  ห้องพระพุทธศาสนา   จ านวน ๑ ห้อง 
-  ห้อง Smart classroom จ านวน ๑ ห้อง 

  ๓) คอมพิวเตอร์/สื่อเทคโนโลยี 
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน  ๑๖๓ เครื่อง  
 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  ๙๕  เครื่อง 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๖๔  เครื่อง 

-  คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Notebook) จ านวน ๑๔ เครื่อง   
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๘ เครื่อง 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  ๑๔  เครื่อง 

-  Visualize  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน  ๗  เครื่อง 
-  Projector  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน  ๒๐ เครื่อง 
-  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
   เฉลี่ย ๑๕๐ คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒. ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๒๙ 

๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ ห้องสมุด (หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ทุกวันเปิดเรียน 
๒ ห้องคอมพิวเตอร์     ๕๕๐ 
๓ ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ    

๖๗๐ 
๔ ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์      ๕๗๐ 
๕ ห้องปฏิบัติการทางเคมี ๕๗๐ 
๖ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา     ๕๕๐ 
๗ ห้องพระพุทธศาสนา ๙๕๐ 
๘ ห้องแนะแนว ๓๒๕ 
๙ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๘๐๐ 

 
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี 
๑ ห้องสมุดประชาชน / กศน. ชะอวด   ๓๐ 
๒ เรือนไทยทักษิณา ๒ 
๓ ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ บ้านตูล ๓ 
๔ ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ บ้านควนสมบูรณ์ ๓ 
๕ ผลิตภัณฑ์กระจูด บ้านกุมแป   ๓ 
๖ ผลิตภัณฑ์กระจูด บ้านท่าเสม็ด ๕ 
๗ เพลงบอก ยายปลีก  บ้านนางหลง ๓ 
๘ กลุ่มทอผ้า บ้านตรอกแค ๒ 
๙ กลุ่มทอผ้า บ้านนางหลง ๓ 

๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ๒ 
๑๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑ 
๑๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑ 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๓๐ 

  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
แก่ครนูักเรียน  ในปีการศึกษาที่รายงาน 

๖.๑  ชื่อ นายเกลื่อน  ก าลังเกื้อ ให้ความรู้เรื่อง นวดแผนโบราณ 
๖.๒  ชื่อ เรือนไทยทักษิณา ให้ความรู้เรื่อง ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ
๖.๓  ชื่อ นางติยา  สมัยแก้ว ให้ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ 
๖.๔  ชื่อ นายอาลัย  พรหมโน ให้ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระจูด (การส่งออก) 
๖.๕  ชื่อ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก ให้ความรู้เรื่อง ผ้าทอมือ 
๖.๖  ชื่อ ยายปลีก ให้ความรู้เรื่อง เพลงบอก      
๖.๗  ชื่อ นางเลียน ทองรักทอง ให้ความรู้เรื่อง ข้าวซ้อมมือ 

๑.๙ ข้อมูลงบประมาณ 
๑) งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  ที่คาดว่าจะได้รับ ปีการศึกษา 2560 

ของจ านวนนักเรียนแต่ละระดับ 

นักเรียน จ านวน งบประมาณรายหัวๆละ เป็นเงิน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 801  คน 1,750 x 2 = 3,500 บาท 2,733,500 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 449 คน 1,900 x 2 = 3,800  บาท 1,683,400 

รวม 1,250 คน คาดว่าจะได้รับ 4,509,700 

  ยอดยกมา 179,151 

  รวมเป็นเงิน 4,688,851 

 

 

 

 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๓๑ 

 ๒) งบประมาณจากเงินอ่ืนๆ 

รายการ งบ ปี 2560 ยอดยกมา เป็นเงิน 
1. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) ปีการศึกษา 2560 

1,131,430 
 

261,049 
 

1,392,479 
 

2.  เงินบ ารุงการศึกษา โครงการนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร (SMP@CV) 
ม.4-5 

237,500      66,590  
 

304,090 

3.  เงินบ ารุงการศึกษา โครงการส่งเสริม
ความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) 

329,000 35,218.75 
 

364,218.75 

4.  เงินบ ารุงการศึกษา โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 

700,000    250,172  
 

950,172 

5. ห้องเรียนพิเศษห้องคู่ขนานกับห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) 

113,000 - 113,000 

5.  เงินค่าจ้างครูต่างชาติ เทอมละ 220 บาท/คน 550,000 45,470 595,470 
6.  เงินค่าสาธารณูปโภค 125,000 6,630 131,630 
7.  เงินค่าสถานที่จ าหน่ายอาหาร 176,000  176,000 

รวมทั้งสิ้น 3,361,930 665,129.75 4,027,059.75 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๓๒ 

ส่วนที่ ๒  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :     ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ได้ตามเกณฑ์และ
ระดับชั้น  โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน
การน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการใช้สื่อเทคโนโลยี (DLIT) ในการจัดการเรียนการ
สอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และสามารถอภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
ดังนี้  ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา มีการน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ โดยจัดเป็นกิจกรรมค่ายบูรณาการ ของกลุ่มสาระต่างๆ ได้แก่ ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายบูรณาการ
นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(SMP)ค่ายภาษาไทย ค่ายสังคมศึกษาฯ ใน
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกันระหว่างครู โดย
ร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้กันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีรูปแบบการวัดและประเมินผลแบบ
บูรณาการ และมีการน าแบบทดสอบแบบ PISA มาใช้ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน นอกจากนี้ 
สถานศึกษาได้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
กิจกรรมการติวในระยะต่างๆ ทั้งติวในคาบเรียนปกติ ติววันเสาร์ และการติวแบบเข้นข้น 1 สัปดาห์
ก่อนสอบวัดระดับชาติ มีการการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมี
วินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนวการศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดหลักสูตร
กระจูด OTOP เมืองชะอวด ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับเลือก ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การท าเหรียญโปรยทาน ช่างเดินสายไฟ ช่างเชื่อม
ไฟฟ้า การประกอบอาหารคาวหวาน เป็นต้น 

  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  การประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี   โดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  วันส าคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  วันส าคัญของรัฐ  งานบุญประเพณีท้องถิ่น 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย และวัฒนธรรมต่างๆของไทยให้คงอยู่ตลอดไป  โดยความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตย ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน  โดย
ทุกปีการศึกษาก าหนดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  ทั้งเน้นให้ให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และ
มีการดูแลสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดี  สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกาย กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากโรงเรียนและหน่วยงาน
ภายนอก  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และปฏิบัติตนเป็นผู้บริโภคที่ปลอดภัย  สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้แก่เพ่ือนหรือครอบครัวได้  ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีและมีภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติด
และเรื่องเพศ โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา  เล่นดนตรี หรือท ากิจกรรมตามความ
สนใจให้เหมาะสมกับวัย 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเรียนสามรถ อ่านคิด วิเคราะห์และเขียนได้ตาม
เกณฑ์และมาตรฐานตัวชี้วัดของช่วงชั้น  รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ตรงตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถให้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนรู้ได้ โดยการสืบค้น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี (DLIT) ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้
เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับใน
กฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจ 
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับด ี
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๓. จุดเด่น 
  ผู้เรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นอย่างดีรวมถึงสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและพัฒนาการเรียนรู้โดยบูรณาการกับทุกสาระวิชาที่เรียน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนและการพัฒนาจากผลสัมฤทธิ์ทางการสอบวัดระดับชาติในระดับสูงขึ้นใน
รายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียน มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวซื้ออาหาร 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
  ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O- NET) ลดลง จึงต้องเร่งรัดพัฒนาเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้มีระดับที่สูงขึ้น และยังต้องเร่ง
พัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :    ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกัน  ก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การด าเนินงาน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
  2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
  2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
  2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสีย 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  
  2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
  2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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  2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
    
  2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
  ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับดเียี่ยม  

๓. จุดเด่น 
  3.1 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบการบริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) 
และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริการและการจัดการเป็นระบบ  มีการใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน 
  3.2 ผู้บริหารมีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  3.3 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
  3.5 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและ 
มีความต่อเนื่องและมีการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
  3.6 ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  

๔. จุดควรพัฒนา 
4.1 สนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา 

ให้มากขึ้น 
  4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย 
ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัย
ในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
  
๒. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. จุดเด่น 
 ๓.1 ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร, วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๒ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบ O–NET ตามตัวชี้วัดและบูรณาการข้อสอบ O–NET มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้, ออกข้อสอบตามตัวชี้วัด  ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาคตามแนวข้อสอบ 
O–NET 
 ๓.๓ ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนและ
ตรวจแก้ไขอย่างน้อย2 สัปดาห์และส่งแผนการจัดการเรียนรู้หลังสอนเพ่ือตรวจสอบร่องรอยการใช้ 
 ๓.๔ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น K,P,A สมรรถนะ ๕ ด้านและการน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 ๓.๕ ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่เน้น K,P,A  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และ
การน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 ๓.๖ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
 ๓.๗ ครูผู้สอนมีการน าผลการประเมินมาแก้ไข/พัฒนาให้นักเรียนผ่านทุกคนด้วยสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่หลากหลาย 

๓.8 ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผล 
 ๓.9 ครูผู้สอนมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๔.1  ครูผู้สอนควรน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง 
 ๔.2  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน 

 ๔.3  ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและ 
น าผลการนิเทศติดตามไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ๔.4  ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
 ๔.5  ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง    
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชาให้มากขึ้น 
 ๔.6  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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 มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ  :   ดีเยี่ยม 
๑.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าและด าเนินการตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมี
การน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ ในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดท ารายงานประจ าปีสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนและด าเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 8 องค์ประกอบดังนี้ 

     1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามุ่นเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
 4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 5) ด าเนินการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน 
 8) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ความส าเร็จมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๓. จุดเด่น 
  ๓.1 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยมีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในครบทั้ง  ๘  องค์ประกอบอย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่อง 
  ๓.2 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
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  ๓.3 ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของโรงเรียนในระดับดีมาก 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๔.1 ควรวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  ๔.2 ควรร่วมรับผิดชอบผลต่อการจัดการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๔.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลแต่มีการน าผลการประเมิน
มาใช้น้อย 
  ๔.4 ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
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_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๔๑ 

ส่วนที่ ๓  
สรุปผล  แนวทางการพฒันา และความต้องการการช่วยเหลอื 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
น าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้ งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการการช่วยเหลือดังนี้ 

 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้เป็นอย่างดีรวมถึงสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและพัฒนาการเรียนรู้
โดยบูรณาการกับทุกสาระวิชาที่เรียน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้และการพัฒนาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบวัดระดับชาติในระดับสูง
ขึ้น ในรายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ เรียน มีจิต
ส า ธ า รณะ  มี สุ ขภ าพร่ า งก ายแข็ ง แ ร ง  มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของ
สังคม ได้แก่ การเข้าคิวซื้ออาหาร 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการพัฒนา
จากผลสัมฤทธิ์ทางการสอบวัดระดับชาติลดลง จึง
ต้องเร่งรัดพัฒนาเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้มี
ระดับที่สูงขึ้น และยังต้องเร่งพัฒนาด้านการ
น าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๔๒ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

      1. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบการ
บริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้การบริการและ
การจัดการเป็นระบบ  มีการใช้ เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง  
การประชุมกลุ่มเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน 
       2. ผู้บริหารมีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นต้นแบบเรื่องการบริหารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
       3. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
       4. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ มีการสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเ พ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน  
       5. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่องและมีการจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา  
       6. โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

1. สนับสนุนให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาให้มากข้ึน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น 
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_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๔๓ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๓. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร, วิ เคราะห์ ผู้ เรียนเป็น
รายบุคคลและน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
    ๒. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบ O–NET 
ตามตัวชี้วัดและบูรณาการข้อสอบ O–NET มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้, ออกข้อสอบตามตัวชี้วัด  
ข้อสอบกลางภาคข้อสอบปลายภาคตามแนว
ข้อสอบ O–NET 
    ๓. ครูผู้สอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และ
มีการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนและ
ตรวจแก้ไขอย่างน้อย2 สัปดาห์และส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้หลังสอนเพ่ือตรวจสอบร่องรอยการ
ใช้ 
    ๔. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น 
K,P,A สมรรถนะ ๕ ด้านและการน าหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    ๕. ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลที่เน้น 
K,P,A  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และ
การน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
    ๖. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนเน้นทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
    ๗. ครูผู้สอนมีการน าผลการประเมินมาแก้ไข/
พัฒนาให้นักเรียนผ่านทุกคนด้วยสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่หลากหลาย 
    8. ครูผู้สอนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผล 
    9. ครูผู้สอนมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 

       1. ครูผู้สอนควรน าผลการประเมินมาพัฒนา
นักเรียนอย่างจริงจัง 
       2. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
       3. ควรมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและน าผล
การนิเทศติดตามไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 ๔. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ ในการ
พัฒนาตนเอง 
 5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง   
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติ
วิชา 
 6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
ทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๔๔ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 1. โ ร ง เ รี ยน ให้ ค ว ามส า คัญกั บกา ร
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยมีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในครบทั้ง  ๘  
องค์ประกอบอย่างเป็นระบบมีความต่อเนื่อง 
 2. การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 3. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของโรงเรียนในระดับดีมาก 
 

       1. ควรวางระบบการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย  
 2. ควรร่วมรับผิดชอบผลต่อการจัด
การศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียนรายบุคคลแต่ยังไม่ได้มีการน าผลการ
ประเมินมาใช้ 
 4. ควรมีการรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการ
จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมินO-NET 
และ PISA 
 ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔  
ภาคผนวก 

 
 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๔๖ 

บันทึกการใหค้วามเห็นชอบรายงานประจ าปีสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 25๖๐ สถานศึกษาต้องด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ที่ก าหนดให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงาน
พัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคารได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา25๖๐ 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ทางคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วให้การรับรองผลการประเมินในปีการศึกษา25๖๐
และขอให้ทางโรงเรียนน าเผยแพร่ต้นสังกัด และสาธารณชนทราบต่อไปได้ 
 

 

 

    ลงชื่อ..................................................................... 

          (นายบุญเรือง  วุฒิวงศ์) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๔๗ 

 

 
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

------------------------------ 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์
และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๔๘ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. นายบุญเรือง วุฒิวงศ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  
ประธานกรรมการ 

๒. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ผู้แทนครู
 กรรมการ 

๓. นายโชคดี ด าชู ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
๔. นายไพบูลย์ สรรพกิจไพศาล ผู้แทน

องค์กรชุมชน กรรมการ 
๕. นายชัยรัตน์ รัตนะมาศ ผู้แทน

องค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๖. นายอาคม จันทร์นวล ผู้แทน

องค์กรศาสนา กรรมการ 
๗. นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์ ผู้แทนศิษย์

เก่า กรรมการ 
๘. นายเจตน์ พงศาปาน

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๙. ร้อยต ารวจโทสุภาพ   แว่นแก้ว

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๐. นายรวมวุฒิ แก้วไทย

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๑. นายไพบูลย์ ถาวร

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๒. นายเล็ก สุขเนาวรัตน์

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๓. นายไพเราะ ขุนพลช่วย

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๔. นางบุญยัง สิงห์ทอง

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๔๙ 

๑๕. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
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_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๐ 

 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๑ 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๒ 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๓ 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๔ 

 
 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๕ 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๖ 

 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๗ 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๘ 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๕๙ 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๖๐ 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  
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๖๑ 



 _รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐_  

 

 
_โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร_  

๖๑ 

คณะผู้จัดท า 
 

1. นางวันเพ็ญ   ทองบัว               รองผู้อ านวยการโรงเรียน                         ประธาน 
2. นางบัวคลี่     จงหวัง                ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ             รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธนพร ทองลมุล            ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
4. นางอัจฉรา    ไชยทอง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางสุพัตรา ไกรหา ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
7. นางชัชฎา     เทพอ านวย ครู วิทยฐานะช านาญการ   กรรมการ 
8. นางสาวจันทร์ทิพย์   รอดมา ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวอุทัยวรรณ   สังคานาคิน   ครู วิทยฐานะช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.นางศันสนีย์ สมสีแสง            คร ู                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11.นางนุชฎา       จิตติศักดิ์     เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


