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บทสรุปผู้บริหาร  

 
 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน   
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วมครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเด่น บริบทของโรงเรียน และความ
ต้องการของผู้เรียนและครู    

๓. น าแผนปฏิบัติการหรือแผนพัฒนาคุณภาพไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิผล ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  

๔. ใช้กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๕. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง  
๖. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๗. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและรายงานต้น

สังกัดทุกปีการศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
ผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

อยู่ในระดับ ดีเลิศ ทั้ง ๓ มาตรฐาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่ง
มาตรฐานสถานศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ .๒๕๖๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ 

คุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความสุภาพ มีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย ด ารงตนบนหลัก   ความ
พอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชด าริ    มีความรู้ 
ความสามารถ ตามลักสูตรสถานศึกษาก าหนด มีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสาร การแก้ปัญหา 
การคิดวิเคราะห์ การคิดค้นนวัตกรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ  
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๒ ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐ ของคะแนนเฉลี่ยรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด อยู่ในระดับดี และ
ดีเยี่ยม     

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ให้โอกาส

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการวัดและปฏิบัติจริง มีการจัดการเรียนเชิงบวก ครูรัก
เด็ก เด็กรักครู และครูสอนให้เด็กมีน้ าใจกับเพ่ือนไม่แข่งขันกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและครู รู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตลอดจน ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน น ามาปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสืบค้น องค์ความรู้เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ได้ก าหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อย่างชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตามบริบท
ของสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ใช้
รูปแบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหารทรัพยากรซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด ด้วยความโปร่งใส วาง
แผนการจัดอัตราก าลัง วางระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและจัดระบบการนิเทศภายใน น าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาและบุคลากรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการวางแผน ด าเนินงาน ปรับปรุง 
พัฒนาและรับผิดชอบร่วมกัน 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มเรียนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้บุคลากรให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในทางวิชาชีพเพ่ือน ามาพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนของผู้เรียน ให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่ น่าเรียนทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน 
จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีมาสนับสนุน ในการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา  

๒. หลักฐานสนับสนุน :  
๒.๑ โรงเรียนดีประจ าต าบล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ระดับคุณภาพ ดี 
๒.๒ โรงเรียนที่มีผลงานวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ 

ผลิตภัณฑ์  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.๓ โรงเรียนเข้าร่วมการน าเสนอการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี ๒๕๖๐ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ โรงเรียนได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมแกนน าเยาวชน ป้องกันยาเสพติด 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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๒.๕ ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษา  และเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๘  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง หลายรายการ 

๒.๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  

๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :  
๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

สูงขึ้น ร้อยละ ๒  
๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาให้สูงขึ้น ร้อยละ ๒ และลดอัตราการ

ติด 0 ร มส ของนักเรียน 
๓. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ให้สูงขึ้น ร้อยละ ๒ 
๔. จ้างพนักงานด้านธุรการ เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เพ่ือลดภาระงานครู  และช่วยอ านวยความ

สะดวกในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
๕. สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
๖. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ (Active Learning)  
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ค าน า 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ ได้ออกกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตาม
ตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เล่มนี้ เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รวบรวมและสรุปผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

       

          นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

  

 



 

          ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

             รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

                                                 
 

 

Self Assessment Report : SAR_Chauatwittayakarn School               จ 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
ค าน า ง 
สารบัญ จ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                   ๖ 
    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของนักเรียน                                                                  ๖ 
    มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๔ 
    มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ๒๐ 
ภาคผนวก ๒๒ 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๓ 
    ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๒๔ 

    ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒๖ 

    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร ผู้เรียนที่มีผลการเรียน ๒ ขึ้นไปจ าแนกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒๙ 

    รายงานการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

๓๐ 

    รายงานการเปรียบเทียบผล(O-net) คะแนนเฉลี่ยและผลการพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

๓๑ 

    รายงานการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

๓๒ 

    รายงานการเปรียบเทียบผล(O-net) คะแนนเฉลี่ยและผลการพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

๓๓ 
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เรื่อง หน้า 
    รายงานการเปรียบเทียบผล(O-net) คะแนนเฉลี่ยและผลการพัฒนา ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๑ 

๓๔ 

    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๓๕ 

    อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๓๖ 

    สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๓๗ 
        ด้านที่ ๑ ความสามารถในการสื่อสาร ๓๗ 
        ด้านที่ ๒ ความสามารถในการคิด ๓๘ 
        ด้านที่ ๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา ๓๙ 
        ด้านที่ ๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๔๐ 
        ด้านที่ ๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๔๑ 
    ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ๔๒ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งได้รับช่วงการบริหารประเทศสืบต่อจากรัฐบาล        
จอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัตน์ รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารการศึกษาของชาติ ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่า
นานาประเทศ พร้อมกันนี้ต้องการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าพร้อม ๆ กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพราะรัฐบาลค านึงเห็นว่าจะพัฒนาด้านอ่ืนใดก็ตาม หากประชาชนยังได้รับการศึกษาน้อย
อยู่  การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ จะเจริญไปไม่ได้  คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เร่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญขึ้นอีก 
เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาระดับกลางของประชาชน รัฐมีเป้าหมายขยายการศึกษาให้ทั่วถึง
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 ครู ใหญ่โรงเรียนชะอวด จึงได้ด า เนินการจัดหาที่ ดิน              
นายเริง นากลอน ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มาดูสถานที่ที่จะก่อสร้างโรง เรียนสองแห่ง 
แห่งแรกเป็นทีส่งวนหมู่บ้าน ตั้งอยู่ใกล้ค่ายต ารวจตระเวนชายแดน กองร้อย ๑ อ าเภอชะอวด มีเนื้อที่ 
๒๒ ไร่เศษ    อีกแห่งหนึ่งเป็นที่ที่ประชาชนบริจาคร่วมกัน มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕ ไร่ อยู่ทางทิศ
ตะวันออกของโรงเรียนชะอวด ประมาณ ๔๐๐ เมตร (ที่ตั้งปัจจุบัน) และคณะด าเนินการได้ตกลงใช้
สถานที่ที่ประชาชน  บริจาคเป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนได้รับการยืนยัน เป็นทางการให้เปิดโรงเรียน 
โดยโทรเลขของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 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
อาคารเรียนหลังใหม่  ซึ่งได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ก จ านวน ๔ ห้องเรียน ในพ้ืนที่
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน สภาพพ้ืนที่ในระยะเริ่มแรกของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเต็มไป
ด้วยต้นสนสร้อย ต้นไม้สูงๆ มีต้นมะม่วงหิมพานต์ไม่กี่ต้น ครูอาจารย์ และนักเรียนรุ่นแรกช่วยกัน
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พัฒนาทุก ๆ วัน หาพันธุ์ไม้มาปลูกปรับปรุงพื้นท่ี โดยมีครูใหญ่ คนแรก คืออาจารย์ไสว  คงสวัสดิ์ เป็น      
หัวเรี่ยวหัวแรง  ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาพ้ืนที่   ท าให้อาคารสถานที่ของโรงเรียน    
ชะอวดวิทยาคารร่มรื่นมาจนถึงทุกวันนี้ ปีการศึกษา ๒๕๑๗ ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดสร้างอาคาร
ชั่วคราวให้อีก ๔ ห้องเรียน และปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (มศ.๓) รุ่นแรกก็ส าเร็จการศึกษา
ออกไปอย่างมีคุณภาพ ท าให้รุ่นน้อง ๆ ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในความมานะขยัน และการให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน  

ปีการศึกษา ๒๕๒๑ เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติเริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 
๒๕๒๑ ในระดับ ม.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
ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารให้เจริญก้าวหน้าคู่กับอ าเภอชะอวด
สืบไป 

 โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

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  

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารมีเนื้อท่ี 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     
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึง ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปิดหลักสูตร 
๑) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๒) หลักสูตรห้องคู่ขนาน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๓) หลักสูตรโครงการ EIDP 
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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 โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๒) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
๓) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
๔) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา 

 
 

 
สัญลักษณ์   รูปพระบรมธาตุเจดีย์เปล่งรัศมีธรรม หมายถึง ตราประจ า 

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

อักษรย่อ          ช.ว. 
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 
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ปรัชญาของโรงเรียน  หัวไว  มือใหญ่  ใจกว้าง  ร่างองอาจ  สามารถในสังคม 
ค าขวัญของโรงเรียน  ระเบียบ  วินัย  น้ าใจ  ใฝ่ศึกษา 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  อ่อนน้อมถ่อมตน 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ   งานดนตรีเลิศ 
วัฒนธรรมองค์กร  - 
ค่านิยมองค์กร   - 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน   ต้นอินทนิล  หมายถึง  ความมั่นคง หนักแน่น ไม่ย่อท้อต่อความ

ล าบาก เจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ   ดอกสวยงาม แข็งแรง 
เป็นช่อบ่งบอกถึงความสามัคคี  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  (เป้าหมายโรงเรียน ๗0 %) 
1.1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ร้อยละ 65 มีผลการประเมินความสามารถในการรู้ 

เรื่อง การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA อยู่ในระดับพอใช้ ดี 
และดีมาก 

1.2) นักเรียนร้อยละ 70  มีความสามารถในการอ่านและการเขียนรายวิชาภาษาไทยมี 
ผลการเรียนระดับ 2  ขึ้นไป ดังนี้ 
   - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 76.31 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 72.56 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 74.51 

             - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 91.49 
             - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 66.83 
             - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 71.30 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ร้อยละ  75.50 มีผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ระดับ 2  ขึ้นไป 
รางวัลที่ได้รับ 
 - เหรียญทองชนะเลิศ  ระดับเขตพ้ืนที่   การแข่งขันพินิจวรรณคดี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3      
ปีการศึกษา 2561 
 - เหรียญทองชนะเลิศ   ระดับเขตพ้ืนที่ การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6   ปีการศึกษา 2561 
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 - เหรียญทองรองชนะเลิศ   ระดับเขตพ้ืนที่ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย      ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4-6   ปีการศึกษา 2561 
 1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีและดี
เยี่ยมขึ้นไปดังนี้ 
             - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.59 
            - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3   ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5   ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.59 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการแนะน าตนเอง  ครอบครัว  สถานศึกษา และสนทนา
อย่างง่ายเป็นภาษาอังกฤษได้ 

1.5 นักเรียนร้อยละ 80 ของโครงการEIDP (English Integration Development  Program )   ม ี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเองและใช้ในการสื่อสารขั้นสูงได้ 
รางวัลที่ได้รับ 

งานวันมัธยมศึกษา รร.เบญจมราชูทิศ 2559 
-รางวัลชนะเลิศ story telling ม.4-6 
-รางวัลรองชนะเลิศ story telling ม.1-3 

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคใต้ ปีการศึกษา 2561 
-รางวัลเหรียญทอง story telling ม.4-6 
-รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ story telling ม.1-3 

1.6 นักเรียนร้อยละ 60  มีความสามารถในการคิดค านวณ   รายวิชาคณิตศาสตร์มีผลการเรียนระดับ 
2  ขึ้นไป  
       สรุป นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ร้อยละ 75.47 มีผลการเรียน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ ระดับ 
2  ขึ้นไป สูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
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รางวัลที่ได้รับ 

- เหรียญทอง  ระดับเขตพ้ืนที่  การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-
6 ปีการศึกษา 2561 

- เหรียญเงิน  ระดับเขตพ้ืนที่  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปกีารศึกษา 2561 

- เหรียญทองแดง  ระดับเขตพ้ืนที่  การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 
2561 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

2.1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญนักเรียน ด้าน 
ความสามารถในการคิด อยู่ในระดับดี และดีเยี่ยมขึ้นไป ดังนี้ 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
             -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
             -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

2.2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญนักเรียน ด้าน 
ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี และดีเยี่ยมข้ึนไป ดังนี้ 
   -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
             -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
             -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

2.3) นักเรียนร้อยละ ๗0 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 5, 6 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงละครวันวิชาการ  
วันสุนทรภู่  วันคริสต์มาส 
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รางวัลที่ได้รับ 

- เหรียญเงิน  ระดับเขตพ้ืนที่  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3   ปีการศึกษา 2561 

- เหรียญเงิน  ระดับเขตพ้ืนที่  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  ปีการศึกษา 2561 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 มีผลงาน/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์/ 

นวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงานต่อภาคเรียน 
3.2) นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  – คณิตศาสตร์  SMP   

(Science –Math Program)  น าเสนอโครงงานบูรณาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์ในวันวิชาการ
โรงเรียน 
  -โครงงานคณิตศาสตร์ “ ปริมาตรมหัศจรรย์” 
  -โครงงานคณิตศาสตร์ “คณิตศาสตร์กับการจีบผ้า” 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์  น าเสนอโครงงานบูรณาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ในวันวิชาการ โรงเรียน  

  -โครงงานสิ่งประดิษฐ์ “แบตเตอรี่ส ารองมือหมุน” 
  -โครงงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องห่อผลไม้” 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ๔.๑) นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารในการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลงานของตนเองได้  
 โรงเรียนเปิดสอนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การ
พัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูประดับสูง คอมพิวเตอร์กราฟิก 
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชัน การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ การตัดต่อ
ภาพยนตร์สั้น เทคโนโลยี ชุมนุมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ และมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และอบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 
การใช้โปรแกรม geogebra ในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT การสร้างวิดีโอแนะน า
ตนเองของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ซึ่งโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
ดิจิตอล ให้บริการแก่ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนในการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในการเรียนรู้บูรณาการณ์ได้ในทุกรายวิชา 
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ผลงานรางวัลที่นักเรียนได้รับ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา   ครั้งที่ ๒๘  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังนี ้
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับภาค การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ม.๑ - ม.๓ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับชาติ การแข่งขันการสร้าง Webpageประเภท Web Editor 

ม.๑-ม.๓ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับชาติ ในการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1) นักเรียนร้อยละ 72.15 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2 ขึ้นไป (70%) 
5.2) นักเรียนร้อยละ 83.60 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 

2 ขึ้นไป (70%) 
5.3) นักเรียนร้อยละ 80.34 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับ 2 ขึ้นไป (70%) 
5.4) นักเรียนร้อยละ 80.03 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 2 

ขึ้นไป (70%) 
5.5) นักเรียนร้อยละ 89.14 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ 2 ขึ้นไป (70%) 
5.6) นักเรียนร้อยละ 78.99 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานฯ ระดับ 2 ขึ้นไป (70%) 
5.7) นักเรียนร้อยละ 60.87 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป(60%) 
5.8) นักเรียนร้อยละ 58.66 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป

(50%) 
           นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวมระดับ 2 ขึ้นไป 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพอ่ืน ๆ 
6.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  โรงเรียนเปิดสอนรายวิชา    
พ้ืนฐานและเพ่ิมเติมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ดังนี้ 

            -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  งานเกษตร      -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  งานธุรกิจ 
                     -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  งานช่าง    -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  งานคอมพิวเตอร์ 
  6.2 นักเรียนได้ฝึกสาธิตและปฏิบัติการขายและการบริหารจัดการในวันวิชาการของโรงเรียน 

6.3 นักเรียนรายวิชาแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 นักเรียนได้เรียนรู้    เรื่องงานอาชีพที่ 
          สนใจ   อาชีพอิสระ  และอาชีพในอนาคต 
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๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
    - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ 

สถานศึกษาก าหนด ดังนี้ 
 ๑.๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
                ๑.๑.๑ ร้อยละ  ๕๙.๗๘ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                ๑.๑.๒ ร้อยละ  ๓๙.๔๙ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
                ๑.๑.๒ ร้อยละ  ๐.๗๓ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ผ่าน 
 ๑.๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   
                ๑.๒.๑ ร้อยละ  ๕๓.๒๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                ๑.๒.๒ ร้อยละ  ๔๖.๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
 ๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
                ๑.๓.๑ ร้อยละ  ๘๐.๗๔ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                ๑.๓.๒ ร้อยละ  ๑๘.๒๖ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
 ๑.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
                ๑.๔.๑ ร้อยละ  ๗๗.๖๔ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                ๑.๔.๒ ร้อยละ  ๒๐.๓๖ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
 ๑.๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   
                ๑.๕.๑ ร้อยละ  ๕๘.๖๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                ๑.๕.๒ ร้อยละ  ๔๑.๓๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
 ๑.๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
                ๑.๖.๑ ร้อยละ  ๘๙.๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                ๑.๖.๒ ร้อยละ  ๑๐.๒๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดี 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๙๙.๘๘  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ 

สถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับ ดี และ ดีเยี่ยม  
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 - นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอยู่ในระดับดี และดีเยี่ยม  

 นักเรียนทุกคนมีร่วมกิจกรรมไหว้ครู ,วันลอยกระทง, วันภาษาไทย,วันแม่แห่งชาติ, วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วันเข้าพรรษา, วันมาฆบูชา ,วันสารทเดือนสิบ , แห่ผ้าพระบถ  ณ 
วัดพระธาตุวรมหาวิหารในวันมาฆบูชา ,จัดท าผ้าพระบถเพ่ือใช้แห่ ณ วัดพระธาตุวรมหาวิหารในวันมาฆบูชา ,        
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โรงเรียนเปิดชุมนุมอนุรักษ์ภาษาถิ่น ,ชุมนุมมารยาทไทย และได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันมารยาทไทยและ
เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่  ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ปี ๒๕๖๒ , นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านท านองเสนาะ
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่ เป็นต้น 

๓) การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 - นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ใน
ระดับดี และดีเยี่ยม   
 นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างมีความความสุข ดูจากข้อมูลการ
เยี่ยมบ้านของนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จากข้อมูลการทะเลาะ
วิวาทในปกีารศึกษา ๒๕๕๙ มีการทะเลาะวิวาทคิดเป็นร้อยละ ๔.๕๖,ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีการทะเลาะวิวาทคิด
เป็นร้อยละ ๑.๒๕ ,ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการทะเลาะวิวาทคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓ ซึ่งลดลงทุกปี 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 - นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม 

 นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย ซึ่งดูจากข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทั้งหมด น้ าหนักกับส่วนสูง
สมดุลกัน มีนักเรียนที่ผอมเกินไปกับนักเรียนที่อ้วนเกินไปไม่เกินร้อยละ ๕  และนักเรียนมีจิตสังคม จากการที่
นักเรียนช่วยกันดูแลและท าความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย และกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกรรม
ไหว้ครู ,วันลอยกระทง, วันภาษาไทย,วันแม่แห่งชาติ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , วัน
เข้าพรรษา, วันมาฆบูชา วันสารทเดือนสิบ  นอกจากมีจิตสังคมภายในโรงเรียนแล้ว นักเรียนและนักศึกษาวิชา
ทหาร ไดช้่วยเหลืองานภายนอก เช่น บริจาคโลหิต , การพัฒนาและท าความสะอาดลานวัดและชุมชน ช่วยเหลือ
ตอนเกิดน้ าท่วมใหญ่ในอ าเภอชะอวด , ไฟป่าพรุควนเคร็ง , เป็นกรรมการการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอชะอวดและอ าเภอใกล้เคียง , บริการเสริฟน้ าและอาหารทั้งงานศพและงานแต่ง และงาน
สาธารณะอ่ืนๆที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ 

๕) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์  
 - นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๒๐   ได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย   เช่น เข้าร่วมแสดง 

พิธีเปิดงานกีฬาสีของโรงเรียนต่าง ๆ , เข้าร่วมแสดงและเดินขบวนพาเหรดงานกีฬาอ าเภอชะอวดทุกปีจนมี
ผู้ติดตามผลงานทางยูทูปหลายล้านวิว สร้างชื่อเสียงท าให้คนรู้จัก โรงเรียนและอ าเภอชะอวดทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก,เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดงานกีฬาขององค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ทั้งในอ าเภอและ
อ าเภอใกล้เคียง ,เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดห้างร้านต่าง ๆ ,เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดงานดอกจูดทุกปี , เข้าร่วม
เดินขบวนพาเหรดในงานลากพระอ าเภอชะอวดทุกปี , เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากล , สากล ลูกทุ่ง
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, ไทยลูกกรุง และเพลงพระราชนิพนธ์ , เข้าร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง , เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต้านยา
เสพติด , เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  อีกมากมายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นต้น  
 - โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการันตีความสามารถเกี่ยวกับดนตรีทั้งระดับเขตพ้ืนที่ , ระดับภาค 
และระดับประเทศติดต่อกันหลายสมัย เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ไปแข่งขันประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง และ 
ประกวดร้องเพลงไทยสากล ,ลูกทุ่ง ระดับภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา   
 - นักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  ได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา  
 นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬาอ าเภอชะอวด ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกรุ่นติดต่อกันหลายปี และได้เป็น 

ตัวแทนแข่งขันกีฬาจังหวัดประจ าทกปี และ เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้แก่ 
รายการทุ่มน้ าหนักได้รับเหรียญเงิน , รายการกระโดดสูง ได้รับเหรียญทอง  

๗) นักเรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด  
 - นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด   

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMP,EIDP) ไดเ้รียนรู้จากการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ได้ไปศึกษาดู
งานที่ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ ต่างจังหวัด เช่น สงขลา , ตรัง , ปทุมธานี ส่วนราชการและเอกชนที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ส่วนนักเรียน EIDP และนักเรียน  ม.ปลาย   สายการเรียน  
ภาษา-คณิตศาสตร์ ได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ต ,กระบี่ , เกาะสมุย,ประจวบคีรีขันธ์ และพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือหาประสบการณ์ทางด้านภาษาต่างประเทศกับนักท่องเที่ยว เป็นประจ าทุกปี    กิจกรรมในโรงเรียนจัดให้มี
การแสดงละครในวันคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่เพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้ภาษาให้ นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมี
ความคิดสร้างสรรค์ ในการน าเสนออย่างสร้างสรรค์ , กิจกรรมกีฬาสีให้นักเรียนเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมกีฬาสี
ตามความถนัดและสนใจเพ่ือเพ่ิมความกล้าและรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการประสานงาน  และรู้จัก
แก้ปัญหาและกล้าตัดสิน , กิจกรรมวันส าคัญให้นักเรียนได้เห็นความส าคัญของวันต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้
รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ไทยคงอยู่อย่างมั่นคง , กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้นักเรียนได้
เรียนในสิ่งที่สนใจเพ่ือเพ่ิมทักษะในวิชาชีพและความรู้เพ่ือความมั่งคงในการด ารงชีพ  , กิจกรรม YC , มีสภา
นักเรียนเพ่ือสร้างภาวะผู้น าและความเสียสละให้เกิดกับส่วนร่วม , กิจกรรมผู้น า ผู้ตามเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ
บทบาทของการเป็นผู้น าต้องท าอย่างไร และการเป็นผู้ตามต้องท าอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในการท างานร่วมกัน  
กิจกรรมของชุมชนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิดและรู้จักอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสันติ เป็นต้น  
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๑.๑ โรงเรียนมีเป้าหมาย   วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมและน าไปปฏิบัติได้จริง 

๑) วิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคน 
ดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีทักษะชีวิต 

๒) พันธกิจ 4 ด้าน คือ   
ด้านนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม  

มีทักษะชีวิต ด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ด้านครู/บุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จิตส านึกและ

ความสามารถในวิชาชีพสูงขึ้น 
ด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอและมีความพร้อมควบคู่กับ

เทคโนโลยี 
ด้านบริหารจัดการ จัดระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

๓) เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 4 ด้าน คือ  
   ด้านนักเรียน ต้องการให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน คือ 

๑. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับวัย 
๒. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. เห็นคุณค่าของการเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 
๔. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ด้านครู/บุคลากร 
๑. ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
๒. ครูเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและประพฤติตนเป็น 

แบบอย่าง 
๓. ครูมีความรักและเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างเท่าเทียม 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
๒. มีห้องน้ าที่สะอาดและถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอทั้งชายและหญิง 
๓. โรงเรียนสะอาด สวยงาม และร่มรื่น มีที่พักผ่อนอย่างเพียงพอ 
๔. มีบริการด้านสวัสดิการพื้นฐานแก่ผู้เรียนอย่างถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 
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ด้านบริหารจัดการ 
๑. มีโครงสร้างการบริหารจัดการและสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเอ้ือต่อการ 

ด าเนินการ 
๒. การมอบหมายงานที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร 
๓. การบริหารจัดการเวลาและสถานที่ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 

การจัดการเรียนรู้ 
๔. การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง 
๕. การบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใส  

มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 
๖. ครูได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือขวัญและก าลังใจ 
๗. การสื่อสารต่อบุคลากรภายในโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๑.๒ โรงเรียนชะอวดวิทยาคารใช้ PLC ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ โดยการจัด
ให้มีคาบPLC เพ่ือให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้   เพ่ือท าผลมาปรับปรุงและพัฒนาใน
การจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 
 ๒.๑.๓ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ใน
การขับเคลื่อนทุกกลุ่มงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการนิเทศภายใน โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๒.๑ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล วงจรคุณภาพ PDCA กระบวนการ 
PLC  ในการบริหารงาน ๖ กลุ่มงาน และ การบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้  

๒.๒.๒ โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน 
 ๒.๒.๓ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๒.๒.๔ โรงเรียนมีการติดตามดูแลนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มปกติ , กลุ่มเสี่ยง , กลุ่มพิเศษ และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

๒.๒.๕ โรงเรียนน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 
ผลจากการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส่งผลให้ผู้อ านวยการได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC  

AWARD  ปี ๒๕๖๑ 
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๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
        ๒.๓.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ดังนี้ 
               ๑) หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                    ๑.๑) หลักสตูรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Math Program : SMP)  
เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แสวงหาความรู้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป   และมุ่งเน้นการส่งเสริม
การเรียนรู้พร้อมทั้งปลูกผังให้มีเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                     ๑.๒) หลักสตูรห้องเรียนโครงการคู่ขนาน SMP เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และต้องการต่อยอดไปสู่การเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในการศึกษาระดับสูงขึ้น 
                     ๑.๓) หลักสตูรห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (English 
Integration Development Program : EIDP) เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ
อย่างรอบด้านทั้ง ๔ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน  อีกทั้งเสริมสร้างประสบการณ์
ทางภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย   และมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมทั้งปลูกผังให้มีเจตคติทางด้านภาษาอังกฤษ 
                       ๑.๔) หลักสูตรห้องเรียนปกติ  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและความ
สนใจ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
และวิชาตามจุดเน้นของโรงเรียนอีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัดและสนใจ
อย่างหลากหลาย 
                   ๒) หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
รายวิชาสามัญเฉพาะด้านเพ่ือน าไปสู่การศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
                       ๒.๑) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Math Program : SMP)   
                       ๒.๒) หลักสูตรแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
                       ๒.๓) หลักสูตรแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร 

  ๒.๔) หลักสูตรแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา 
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๒.๓.๒ โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  โรงเรียนได้มีการจัดโครงสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดแทรกบริบทของโรงเรียนในส่วนของ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้      
              - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น “ป่าพรุ
ควนเคร็ง” 
              - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   หน่วยการเรียนรู้  เล่าเรื่องเมืองชะอวด 
              - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รายวิชาเพ่ิมเติม ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
              - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม  รายวิชาเพ่ิมเติมชะอวดศึกษาและเมือง
คอนศึกษา 
              - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ Attractive Places : Nakhon si 
thammarat : the historical city of the south. 

   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชาเพ่ิมเติม  กระจูด OTOP เมืองชะอวด     
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รายวิชา การศึกษาอิสระ หัวข้อ “มโนราห”์ รายวิชาเพ่ิมเติม  ดนตรี

สากลสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาเพ่ิมเติม คีตมวยไทย     
   - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    โครงงานบูรณาการ “ส ารวจป่าพรุควนเคร็ง                  

สู่ สิ่งประดิษฐ์เครื่องอบและรีดกระจูด เป็นโครงงานที่นักเรียนท าร่วมกับโครงการ Move World Together 
โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรและน าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทุกปี

การศึกษา  นอกจากนี้ในส่วนของครูผู้สอนได้มีการประเมินผลรายวิชาและน าไปสู่การปรับค าอธิบายรายวิชาและ
โครงสร้างรายวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาเช่นกัน  จึงท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทโรงเรียน 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๔.๑ ครรู้อยละ ๘๐  มีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID –plan) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๒.๔.๒ ครรู้อยละ ๘๐  ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ๑๒ – ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี 
 ๒.๔.๓ ครรู้อยละ ๘๐  มีรายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR )  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๒.๔.๔ ครูร้อยละ ๘๐  ร่วมกิจกรรม PLC  ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ครูมีการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งดจากครูมีวิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษร้อยละ๗๗  
 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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 ๒.๕.๑ โรงเรียนมีอาคารเรียน  ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

๒.๕.๒ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๕.๓ โรงเรียนมีห้องสมุดดิจิตอลให้บริการนักเรียน 
๒.๕.๔ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒.๕.๕ โรงเรียนจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
๒.๖.๑ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
๒.๖.๒ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒.๖.๓ โรงเรียนมีห้องสมุดดิจิตอล 
๒.๖.๔ โรงเรียนมีห้องปฏิบัติที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , 

ห้อง Smart classroom , ห้องสนสร้อย , ห้องเรียนพิเศษ (SMP) , ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.๖.๕ โรงเรียนมีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ให้กับครู เช่น 

การใช้ DLIT , การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมพัสดุ เป็นต้น 
๒.๖.๖ โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวารสารของโรงเรียนในรูปแบบ Infographic 
๒.๖.๗ โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียน เช่น โปรแกรม GSP, การสร้าง web site ,  

การใช้ห้องสมุดดิจิตอล เป็นต้น 
โรงเรียนเปิดสอนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนา

เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูประดับสูง คอมพิวเตอร์กราฟิก การ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชัน การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ การตัดต่อ
ภาพยนตร์สั้น เทคโนโลยี ชุมนุมการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ และมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และอบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP 
การใช้โปรแกรม geogebra ในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT การสร้างวิดีโอแนะน า
ตนเองของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  

ผลงานรางวัลที่นักเรียนได้รับ มีดังนี้ 
๑) การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  

ม.๑-ม.๓ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  

ม.๑-ม.๓ 



 

          ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

             รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

                                                 
 

 

Self Assessment Report : SAR_Chauatwittayakarn School               19 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  
ม.๑-ม.๓ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ม.๔-ม.๖ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก 
คอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอั นดับที่ ๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท 
ซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ในการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก 
คอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท 
ซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓ 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย 
ใช้โปรแกรม GSP ม.๔-ม.๖ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic  
ม.๔-ม.๖ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓ 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓ 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ม.๑-ม.๓   
 ๒) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคใต้ จ.ตรัง 
 -    ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑-ม.๓ 
   -    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 
   -    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ม.๔-ม.๖ 
   -    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
ม.๑-ม.๓ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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 ๓.๑.๑ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  มีการวิเคราะห์ หลักสูตร , มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด เพ่ือ
ออกแบบการเรียนรู้ 

๓.๑.๒ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 
 ๓.๑.๓ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่บูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๑.๓ ครไูมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ หรือ วิจัยหน้าเดียว  ภาคเรียนละ ๑ ชิ้น 
 ๓.๑.๔ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ครไูด้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ (Best  practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับม.ต้นและม.ปลาย ,
เหรียญทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , เหรียญทองชนะเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับม.ต้น เป็นรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ และได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC  AWARD  
ครกูลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นต้น 
๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๒.๑ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีการใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้ 
 ๓.๒.๒ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ใช้แหล่งเรียนรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๒.๓  ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียน แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองอย่าง
หลากหลาย 

ครูใช้สื่อและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา เช่นใช้แทปเล็ต , ใช้โปรเจกเตอร์ ใช้
อินเทอร์เน็ตหาสื่อเพ่ิมเติมช่วยสอนผ่านจอโทรทัศน์ , ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้สอนวิชาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของอ าเภอชะอวด เช่น สานกระจด , ท าขนมพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๓.๑ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  บริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓.๓.๒ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๓.๓.๓ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างนักเรียนและใช้
การจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียน 0 , ร , มส ลดลงทกปี 
 
 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนานักเรียน 
 ๓.๔.๑ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีการวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลในรายวิชาที่สอน 
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 ๓.๔.๒ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีการประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง  ด้วยเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
 ๓.๔.๓ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  น าผลการจัดการเรียนรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

ครูตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน ส่งผลให้นักเรียน
สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอดมศึกษาได ้
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๕.๑ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
(PLC) ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 ๓.๕.๒ ครไูม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ได้รับการนิเทศติดตามด้านการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ส่งผล
ให้ครมูีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ครบถ้วน 
 
สรุป โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม  
อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” ทั้ง ๓ มาตรฐาน 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๑. นายบุญเรือง วุฒิวงศ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  ประธานกรรมการ 
๒. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ผู้แทนครู กรรมการ 
๓. นายโชคดี ด าชู ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
๔. นายไพบูลย์ สรรพกิจไพศาล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
๕. นายชัยรัตน์ รัตนะมาศ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๖. นายอาคม จันทร์นวล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
๗. นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข ์ ผู้แทนศิษย์เก่า 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. นางไพเราะ ขุนพลช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๔. นางบุญยัง สิงห์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑๕. นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของนักเรียน  

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น     
          และแก้ปัญหา  
      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

             ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  
                  ๑) มีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่ สถานศึกษาก าหนด  

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

           ๕) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
           ๖) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
           ๗) นักเรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด เช่น ห้องเรียนพิเศษ กิจกรรม พิเศษต่างๆ    

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก       
        กลุ่มเป้าหมาย  
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

              ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนานักเรียน  

              ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

๒๕๖๑ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของนักเรียน  ดีเลิศ 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน   
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ    

การคิดค านวณ  
๗o.oo 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

๗o.oo 

      ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ๘o.oo 
      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘o.oo 

                ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗o.oo 
      ๖)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๘o.oo 

             ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน   
                ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมทีดี่ตามท่ี สถานศึกษาก าหนด  ๘o.oo 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๘o.oo 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ๘o.oo 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ๘๕.oo 

          ๕) นักรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

๒o.oo 

          ๖) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา ๒o.oo 
          ๗) นักเรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด 
เช่น ห้องเรียนพิเศษ กิจกรรม พิเศษต่างๆ    

 

๖o.oo 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

๒๕๖๑ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  มี 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มี 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนรอบด้าน 
         ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

มี 

             ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
๘o.oo 

   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
         เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มี 

   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
        และการจัดการเรียนรู้  

มี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
        ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

๘o.oo 

            ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
                  เรียนรู้ 

๘o.oo 

            ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ๘o.oo 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 

                  พัฒนานักเรียน  
๘o.oo 

            ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
                  และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘o.oo 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

นักเรียนที่มีผลการเรียน ๒ ขึ้นไป จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ เฉลี่ย 
ภาษาไทย ๗๓.๑๓๐ ๗๑.๑๖๐ ๗๒.๑๔๕ 

คณิตศาสตร์ ๕๘.๔๒๔ ๖๓.๓๓๓ ๖๐.๘๗๙ 
วิทยาศาสตร์ ๘๓.๗๘๕ ๘๓.๔๒๑ ๘๓.๖๐๓ 
สังคมศึกษาฯ ๘๑.๖๔๗ ๗๙.๐๒๗ ๘๐.๓๓๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๙.๔๓๐ ๘๐.๖๒๖ ๘๐.๐๒๘ 
ศิลปะ ๘๕.๙๐๔ ๙๒.๓๗๑ ๘๙.๑๓๘ 

การงานอาชีพฯ ๘๐.๕๗๒ ๗๗.๔๒๗ ๗๘.๙๙๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๗.๔๐๐ ๔๙.๙๑๖ ๕๘.๖๕๘ 

 

นักเรียนร้อยละ ๗๕.๔๗ มีผลการเรียน ๒ ขึ้นไป  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

นักเรียนร้อยละ ๙๙.๘๘ มีผลการประเมิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ในระดับ  ดีและดีเยี่ยม 

 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ดีเยี่ยม (3) 165 141 197 133 78 132
ดี(2) 109 124 47 34 55 15
ผ่าน(1) 2 0 0 0 0 0
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อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

นักเรียนร้อยละ ๙๙.๘๖ มีผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  อยู่ในระดับ  ดีและดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 ม.1  ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ดีเยี่ยม (3) 101 136 124 77 71 52
ดี(2) 144 129 120 90 61 95
ผ่าน(1) 1 0 0 0 1 0
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 ม.1  ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ดีเยี่ยม (3) 186 247 237 237 112 152
ดี(2) 89 18 1 1 18 0
ผ่าน(1) 0 0 0 0 0 0
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สมรรถนะส าคัญของนักเรียน  
ด้านที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 
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 ม.1  ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ดีเยี่ยม (3) 139 239 188 129 111 152
ดี(2) 136 26 50 36 19 0
ผ่าน(1) 0 0 0 0 0 0
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สมรรถนะส าคัญของนักเรียน  
ด้านที่ 2 ความสามารถในการคิด 
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 ม.1  ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ดีเยี่ยม (3) 133 181 188 124 105 152
ดี(2) 142 84 50 41 18 0
ผ่าน(1) 0 0 0 0 0 0
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สมรรถนะส าคัญของนักเรียน  
ด้านที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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 ม.1  ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ดีเยี่ยม (3) 132 181 188 137 108 152
ดี(2) 142 84 50 28 22 0
ผ่าน(1) 0 0 0 0 0 0
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สมรรถนะส าคัญของนักเรียน  
ด้านที่ 4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนอยู่ในระดับ  ดีและดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ม.1  ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ดีเยี่ยม (3) 160 183 153 143 166 152
ดี(2) 115 82 85 22 14 0
ผ่าน(1) 0 0 0 0 0 0
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สมรรถนะส าคัญของนักเรียน  
ด้านที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ 
 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเป็นสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนานักเรียน ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ  
และมีทักษะชีวิต  

 ด้านนักเรียน ด้านครู/บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม/อาคาร ด้านการบริหารจัดการ 

พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ทักษะชีวิต ด ารงตนใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีคุณธรรม จิตส านึก
และความสามารถใน
วิชาชีพสูงขึ้น 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาให้
เพียงพอและมีความ
พร้อมควบคู่กับ
เทคโนโลยี 

จัดระบบบริหารจัดการ
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 
 

เป้าประสงค์   ต้องการให้นักเรียนมี
พัฒนาการครบทุกด้าน 
คือ 
1. มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์เหมาะสมกับ
วัย 
2. มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3. เห็นคุณค่าของการ
เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
พร้อมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 
4. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

1. ครูมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูเป็นคนดี มี
คุณธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง 
3. ครูมีความรักและเอา
ใจใส่ต่อนักเรียนอย่าง
เท่าเทียม 
 

1. มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ 
2. มีห้องน้ าที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ
อย่างเพียงพอทั้งชาย
และหญิง 
3. โรงเรียนสะอาด 
สวยงาม และร่มรื่น มีที่
พักผ่อนอย่างเพียงพอ 
4. มีบริการด้าน
สวัสดิการพื้นฐานแก่
นักเรียนอย่างถูก
สุขลักษณะและ
เพียงพอ 
 

1. มีโครงสร้างการ
บริหารจัดการและสาย
งานบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเอ้ือต่อการ
ด าเนินการ 
2. การมอบหมายงานที่
สอดคล้องและเหมาะสม
กับความสามารถของ
บุคลากร 
3. การบริหารจัดการ
เวลาและสถานที่ที่มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
4. การจัดการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนอย่าง
แท้จริง 
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 ด้านนักเรียน ด้านครู/บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม/อาคาร ด้ า น กา ร บริ ห า ร
จัดการ 

เป้าประสงค์ 
(ต่อ) 

   5. การบริหาร
งบประมาณอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย
เป็นธรรมและโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได้ 
6. ครูได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
เพ่ือขวัญและก าลังใจ 
7. การสื่อสารต่อ
บุคลากรภายในโรงเรียน
และการประชาสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอกอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นให้
นักเรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา สามารถเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักเรียนอย่าง
หลากหลาย เพ่ือให้
นักเรียนเป็นคนดี มี
คุณภาพและทักษะชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

2. สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. สร้างความตระหนัก
แก่ครูและบุคลากรให้มี
จิตส านึกและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1. ปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
ประกอบอื่นๆให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

2. จัดสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้สะอาด 
สวยงาม และร่มรื่น 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. ให้บริการพ้ืนฐาน
และสวัสดิการแก่
นักเรียนอย่างมี
คุณภาพ เพียงพอและ
ทั่วถึง 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ เน้นการมีส่วน
ร่วม 
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  ด้านนักเรียน ด้านครู/บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม/อาคาร ด้านการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกและจิต
สาธารณะในการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน เต็มตาม
ศักยภาพ 

3. ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตามความ
ถนัดและความสนใจ 

4. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนที่
มีความรู้ ความสามารถ
พิเศษ ได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 6. ส่งเสริม
และสนับสนุนให้
นักเรียนกลุ่มด้อย
โอกาสได้รับการพัฒนา
สูงขึ้นอย่างทั่วถึง 

1. สนับสนุนให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ และ
วัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ตรงตาม
ศักยภาพของนักเรียน 

3. ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดีใน
การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน 

4. ส่งเสริมให้ครูเห็น
ความส าคัญและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

5. สนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูได้พัฒนาตนเองสู่การ
มีและเลือนวิทยฐานะท่ี
สูงขึ้น 

6. สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

1. ส่งเสริม พัฒนา
ระบบเครือข่าย 
Internet ในโรงเรียน 
ให้ครู บุคลากร 
ผู้ปกครองและนักเรียน
ได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง 

2. พัฒนาอาคารเรียน
ให้สวยงาม ปลอดภัย 
วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอ 

3. พัฒนาอาคารสถานที่
ให้เป็นสัดส่วน สะดวก
ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรุ้และบริการอย่าง
ทั่วถึง 

4. จัดภูมิทัศน์ให้สะอาด 
สวยงาม และร่มรื่น เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการและการ
บริการพืน้ฐานโดยการ
มีส่วนร่วมของนักเรียน 

6. ส่งเสริมให้มีการ
จัดการน าวัสดุเหลือใช้
และหรือขยะมูลฝอย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่า 

1. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน 

2. ส่งเสริมการจัดท า
แผนงบประมาณระยะ
กลางของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียน 

3. ส่งเสริมการสร้าง
สัมพันธภาพของ
บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 
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