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 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน   
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา บริบทและความต้องการของผู้เรียนและครู    

๓. น าแผนปฏิบัตกิารหรือแผนพัฒนาคุณภาพไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔. ใช้กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนและการบริหารจัดการ 
๕. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและเสนอช่ือสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔  
๖. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๗. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและรายงานตน้

สังกัด ตามล าดับ 
 ผลการด าเนินงาน 

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   
ผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

อยู่ในระดับ ดี ทั้ง ๓ มาตรฐาน จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมาตรฐาน
สถานศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ 

คุณภาพผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความสุภาพ มีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย ด ารงตนบนหลัก   

ความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชด าริ มี
ความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด มีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดค้นนวัตกรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของสถานศึกษา        

ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรยีนรู้ ผ่านกระบวนการวัดและปฏิบัติจริง มีการจัดการเรียนเชิงบวก
เพื่อลดอัตราการติด 0 ร มส ของนักเรียน ครูรักเด็ก เด็กรักครู และครูสอนให้เด็กมีน้ าใจกับเพื่อนไม่
แข่งขันกัน ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตลอดจน ตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน น ามาปรับปรุงแก้ไข หาแนวทางพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบค้น องค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน 
พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
       กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ได้
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน 
ตามบริบทของสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสงักดั 
ใช้รูปแบบบริหารงานคุณภาพ (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 จัดให้มีการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้บุคลากรให้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในทางวิชาชีพเพื่อน ามาพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความปลอดภัยและน่าอยู่ น่าเรียนทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน 
จัดระบบข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีมาสนับสนุน ในการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา โดยมี
ห้องปฏิบัติการ และ ห้องเรียนที่มีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จ านวน 30 ห้อง 
 

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

ผลิตภัณฑ์  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.๓ โรงเรียนเข้าร่วมการน าเสนอการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระดับ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๖๐ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ โรงเรียนได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมแกนน าเยาวชน ป้องกันยาเสพติด 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
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๒.๕ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรสถานศึกษา  และเข้าร่วมการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๖๙  ได้รับรางวัลระดับชาติ  ๒๐ รายการ  ( เอกสารประกอบตาม ภาคผนวก หน้า ๕๔-๕๘) 

๒.๖ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  

๒.๗ ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๒๙  และ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๙  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๓. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น :  
แผนปฏิบัติพัฒนางานที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดค านวณ มีค่าเฉลี่ยสูงข้ึน ร้อยละ ๓  
แผนปฏิบัติพัฒนางานที่ ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๓ 
แผนปฏิบัตพิัฒนางานที่ ๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ให้เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติพัฒนางานที่  ๔  ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเทคโนโลยี 
แผนปฏิบัตพิัฒนางานที่  ๕ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
แผนปฏิบัติพัฒนางานที่  ๖ พัฒนาครูด้านการจัดท า “หลักสูตรสถานศึกษาและการวัดผล

ประเมินผล”  
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ออกกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่ก ากบั
ดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตาม
ตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เล่มนี้ เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รวบรวมและสรุปผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  และใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณคณะครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ด าเนินการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 

       

 

          นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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สารบัญ 
 

 

 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                   ๖ 
    มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน                                                                  ๖ 
    มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๙ 
    มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐ 
ภาคผนวก ๑๒ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 
 
 
  ประวัติโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  

ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งรับช่วงการบริหารประเทศสืบต่อจากรัฐบาล 
จอมพลสฤษฏ์ิ  ธนะรัตน์ รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารการศึกษาของชาติ ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่านานา
ประเทศ พร้อมกันนี้ต้องการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีความก้าวหน้าพร้อม ๆกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพราะรัฐบาลค านึงเห็นว่าจะพัฒนาด้านอื่นใดก็ตาม หากประชาชนยังได้รับการศึกษาน้อยอยู่  การพัฒนา
ด้านอื่นๆ จะเจริญไปไม่ได้  คณะรัฐบาลจึงมีมติให้เร่งพัฒนาการศึกษาให้เจริญข้ึนอีก เฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาการศึกษาระดับกลางของประชาชน รัฐมีเป้าหมายขยายการศึกษาให้ทั่วถึงทุกอ าเภอ จึงได้
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการวางโครงการพัฒนาการศึกษาข้ึน และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้
มอบหมายให้กรมต่าง ๆ ในสังกัดได้วางโครงการปรับปรุงการศึกษา  อาศัยนโยบายนี้  กรมสามัญศึกษา  
(ในสมัยนั้น) จึงวางโครงการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วทุกอ าเภอ ในปี 2515-2519 โดยขอ
ความร่วมมือจากอ าเภอในการช่วยจัดหาที่ดินให้และกรมสามัญศึกษาจะจัดสรรงบประมาณให้ในภายหลัง  
อาศัยเหตุผลข้างต้น   ทางราชการจึงมีหนังสอืมาถึงนายอ าเภอชะอวดให้จัดหาที่ดินส าหรบัปลกูสร้างอาคาร
เรียน เรือตรีสุนทร สันตยานนท์ นายอ าเภอชะอวด   นายเชย ลอยช่ืน  ศึกษาธิการอ าเภอชะอวด  
นายสุพจน์ เพชรข า ครูใหญ่โรงเรียนชะอวด จึงได้ด าเนินการจัดหาที่ดิน นายเริง นากลอน ศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มาดูสถานที่ที่จะก่อสร้างโรงเรียนสองแห่ง แห่งแรกเป็นที่สงวนหมู่บ้าน ตั้งอยู่
ใกล้ ค่ายต ารวจตระเวนชายแดน กองร้อย 1 อ าเภอชะอวด มี เนื้ อที่  22 ไร่ เศษ อีกแห่งหนึ่ง 
เป็นที่ที่ประชาชนบริจาคร่วมกัน มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกของโรงเรียนชะอวด
ประมาณ 400 เมตร   (ที่ตั้งปัจจุบัน) และคณะด าเนินการได้ตกลงใช้สถานที่ที่ประชาชนบริจาคเป็นที่ตั้ง
โรงเรียนแห่งนี้ โรงเรียนได้รับการยืนยัน เป็นทางการให้เปิดโรงเรียน โดยโทรเลขของผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช      เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม 2515  เวลา 15.30 น.  และทางอ าเภอได้ประกาศ
รับนักเรียน เมื่อวันที่ 25,26,30  และ  31 พฤษภาคม 2515 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 90 
คน ท าการสอบคัดเลือกใน วันที่ 1 มิถุนายน 2515 และโรงเรียนได้รับการบรรจุครู  จ านวน 4 คน     
 ในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง ทางโรงเรียนชะอวดได้อนุญาตให้ใช้ อาคารเรียน
ช่ัวคราวเป็นสถานที่เรียนไปพลางก่อน จนถึงปีการศึกษา  2516 ก็ได้ย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  
ซึ่งได้รับงบประมาณสรา้งอาคารเรยีนแบบ 216 ก จ านวน  4  ห้องเรียน ในพื้นที่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรยีน
ในปัจจุบัน สภาพพื้นที่ในระยะเริ่มแรกของโรงเรียนชะอวดวิทยาคารเต็มไปด้วยต้นสนสร้อย  ต้นไม้สูง ๆ   
มีต้นมะม่วงหิมพานต์ไม่กี่ต้น ครูอาจารย์ และนักเรียนรุ่นแรกช่วยกันพัฒนาทุก ๆ วัน หาพันธ์ุไม้มาปลูก
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ปรับปรุงพื้นที่ โดยมีครูใหญ่ คนแรก คือ อาจารย์ไสว  คงสวัสดิ์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง  ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาพื้นที่   ท าให้อาคารสถานที่ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ร่มรื่นมาจนถึงทุกวันนี้ ปี
การศึกษา 2517  ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันจัดสร้างอาคารช่ัวคราวให้อีก 4 ห้องเรียน และปีนี้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) รุ่นแรกก็ส าเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพ ท าให้รุ่นน้อง  ๆ ถือเอาเป็น
เยี่ยงอย่างในความมานะขยัน และการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2521 เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงการศึกษาชาติเริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521  
ในระดับม.ต้น ซึ่งเปิดรับนักเรียนในระดับ มศ.1 และ ม.1 พร้อมกันไปและรุ่งข้ึนปีการศึกษา 2522  
กรมสามัญศึกษา ได้อนุญาตให้ขยายช้ันเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือของทุก ๆ 
ฝ่ายท าให้เป้าหมายในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในอ าเภอชะอวดข้ึนแห่งแรกที่โรงเรียนชะอวด   
วิทยาคาร เป็นไปอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง และเมื่อถึงวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี  ก็ถือเป็นวันสถาปนา
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  และพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับบริการจากโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ต่างมาน้อมร าลึกถึงอดีตแห่งความเป็นมาและช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ ของ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคารให้เจริญก้าวหน้าคู่กับอ าเภอชะอวดสืบไป 

  รายนามผู้บริจาคท่ีดินโรงเรียน 
 1.  นายเขียว  นุ่นคง     บริจาคที่ดิน 7  ไร่  3  งาน  68  ตารางวา 

2.  นางรัตนา  ภิญโญ   บริจาคที่ดิน 7  ไร่  3  งาน  25  ตารางวา 
3.  นายสว่าง  วรรณศิลป์   บริจาคที่ดิน 5  ไร่  1  งาน  30  ตารางวา 
4.  นายพร้อม  วินิโย     บริจาคที่ดิน 4  ไร่  2  งาน  61  ตารางวา 
5.  นางเอื้อม  ภิญโญ     บริจาคที่ดิน 3  ไร่  35  ตารางวา 
6.  นายสมจิตต์  จันทรานนท์  บริจาคที่ดิน 2  ไร่   
7. นายทิ้ง  ทองนวล     บริจาคที่ดิน 2  ไร่   
8. นางเขียน  ถาวรรัตน์   บริจาคที่ดิน 1  ไร่  1  งาน  50  ตารางวา 
9. นางสาวเสงี่ยม  ไชยสงคราม  บริจาคที่ดิน 1  ไร่   
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  ข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน 
  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนสามัญศึกษา  (ขนาดกลาง) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  12   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   มี
ที่ดิน 2 แปลง คือ  

 แปลงท่ี 1  มี   เนื้อที่  29  ไร่  3 งาน  39  ตารางวา   ตั้งอยู่เลขที่  999  หมู่ที่  9   ถนน
จันทรานนท์วิถี   ต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  80180      
(ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ห่างจากที่ว่าการอ าเภอชะอวด   ประมาณ  5  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 72 กิโลเมตร โทรศัพท์ 075–380425  โทรสาร  075 – 381366   
เว็บไซต์ www.chauatwit.ac.th    

แปลงท่ี 2   มี เนื้อที่    5 ไร่  1 งาน 30 ตารางวา  ตั้ งอยู่   ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด         
จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นเนื้อที่ว่างเปล่า     

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  โดยในปีการศึกษา 2562 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เปิดหลักสูตร 
1) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน 
2) หลักสูตรห้อง SMP คู่ขนาน    จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) หลักสูตรโครงการ EIDP    จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) หลักสูตรห้องเรียนปกติ    จ านวน 4 ห้องเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เปิดหลักสูตร 
1) แผนการเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียน  
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน 2 ห้องเรียน 
3) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์   จ านวน 1 ห้องเรียน 
4) แผนการเรียน ภาษาไทย-สังคมศึกษา   จ านวน 2 ห้องเรียน 
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  ข้อมูลนักเรียน  
 

ปัจจุบันมจี านวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น  1,334 คน  แยกเป็นระดับช้ันเรียน  ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนนักเรียนตามระดับและชั้นเรียน ปีการศึกษา  2562 

ห้อง ประเภทห้องเรียน จ านวน(คน) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 327 

ม.1/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 34 

ม.1/2 ห้อง EIDP และห้องเรียนปกต ิ 35 

ม.1/3 ห้องเรียนปกต ิ 43 

ม.1/4 ห้องเรียนปกต ิ 44 

ม.1/5 ห้องเรียนปกต ิ 43 

ม.1/6 ห้องเรียนปกต ิ 43 

ม.1/7 ห้องเรียนคู่ขนาน 43 

ม.1/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 42 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 273 

ม.2/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 35 

ม.2/2 ห้องโครงการ EIDP 17 

ม.2/3 ห้องเรียนปกต ิ 38 

ม.2/4 ห้องเรียนปกต ิ 36 

ม.2/5 ห้องเรียนปกต ิ 35 

ม.2/6 ห้องเรียนปกต ิ 39 

ม.2/7 ห้องเรียนปกต ิ 35 

ม.2/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 38 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 266 

ม.3/1 ห้องเรียนพิเศษ SMP 36 

ม.3/2 ห้องโครงการ EIDP 34 

ม.3/3 ห้องเรียนปกต ิ 30 

ม.3/4 ห้องเรียนปกต ิ 32 

ม.3/5 ห้องเรียนปกต ิ 34 

ม.3/6 ห้องเรียนปกต ิ 32 

ม.3/7 ห้องเรียนปกต ิ 30 

ม.3/8 ห้องเรียนคู่ขนาน 38 

รวมนักเรียนระดับชั้นม.ต้น 
866 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 180 

ม.4/1 โครงการ SMP 13 

ม.4/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 40 

ม.4/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 29 

ม.4/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 11 

ม.4/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 44 

ม.4/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 43 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 165 

ม.5/1 โครงการ SMP 30 

ม.5/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 31 

ม.5/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 33 

ม.5/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 29 

ม.5/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 42 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 123 

ม.6/1 โครงการ SMP 8 

ม.6/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 34 

ม.6/3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 28 

ม.6/4 ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 5 

ม.6/5 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 27 

ม.6/6 ภาษาไทย-สังคมศึกษา 21 

รวมนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย 468 

รวมนักเรียนท้ังหมด 1,334 
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 ข้อมูลบุคลากร 
ตารางท่ี 2   จ าแนกบุคลากรตามต าแหน่ง 

 
ตารางท่ี 3  จ าแนกข้าราชการครูตามงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต าแหน่ง ระดับ 
จ านวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อ านวยการ ค.ศ.3  1 1 
รองผู้อ านวยการ -    
ครู ค.ศ.3 8 17 25 
ครู ค.ศ.2 3 18 21 
ครู ค.ศ.1 2 9 11 
ครูผู้ช่วย คผช. 2 6 8 

รวม  15 51 66 
ครูอัตราจ้าง  1 3 4 
ลูกจ้างประจ า  4 2 6 
ลูกจ้างช่ัวคราว  2 2 4 

รวม  7 7 14 
รวมท้ังหมด  22 58 80 

งาน/กลุ่มสาระฯ 
จ านวนครู(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ฝ่ายบริหาร - 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 6 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 1 8 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 1 9 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ 2 8 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

6 1 7 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 2 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 4 6 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - 7 7 
แนะแนว - 1 1 
บรรณารักษ์ - 1 1 

รวม 15 50 65 
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ตารางท่ี 4  จ าแนกข้าราชการครูตามอายุราชการ 

 

ตารางท่ี 5  จ าแนกข้าราชการครูตามวุฒิการศึกษา 

ตารางท่ี 6  จ าแนกข้าราชการครูตามตามวิทยฐานะ 
 

 

อาย ุ ชาย หญิง รวม 
1 – 9 ปี 4 18 22 

10 – 19 ป ี - 12 12 
20 – 30 ป ี 7 12 19 
31 – 40 ป ี 5 8 13 

รวม 16 50 66 

ต าแหน่ง 

จ านวนครู(คน) 
ปริญญา 

รวม รวม
ท้ังหมด 

วุฒิทางครู 
รวม เอก โท ตร ี

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่ม ี
ผู้อ านวยการ - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - - - - - - 
ครู - 1 2 18 11 24 14 43 57 53 4 57 
ครูผู้ช่วย - - - - 2 6 2 6 8 8 - 8 
ครูอัตราจ้าง - - - - 1 3 1 3 4 4 - 4 

รวม - 1 2 18 14 33 17 53 70 66 4 70 

ต าแหน่ง 

จ านวนครู(คน) 
ปริญญา 

รวม รวม
ท้ังหมด 

วุฒิทาง
ครู รวม เอก โท ตร ี

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ มี ไม่ม ี

ผู้อ านวยการ ค.ศ.3 - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ ค.ศ.3 - - - - - - - - - - - - 
ครู ค.ศ.3 - - 1 6 7 11 8 17 25 22 3 25 
ครู ค.ศ.2 - 1 - 9 3 8 3 18 21 20 1 21 
ครู ค.ศ.1 - - 1 3 1 6 2 9 11 11 - 11 
ครูผู้ช่วย - - 1 - 1 6 2 6 8 8 - 8 

รวม - 2 3 18 12 31 15 51 66 62 4 66 
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ตารางท่ี  7  ข้อมูลครูท่ีไม่มีวุฒิครู 

  ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี   
พื้นที่     เนื้อที่   29   ไร่   3   งาน   39   ตารางวา  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีอาคารเรียน – อาคาร 
ประกอบและสิง่ก่อสร้างอื่น ๆ ทั้งสิ้น 35 รายการ ดังนี้   

ตารางท่ี 8   ข้อมูลอาคารเรยีน 
 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลอาคารประกอบ 

ล าดับท่ี ข้อมูลอาคาร  อาคารประกอบ แบบ 
จ านวนห้อง / 

ท่ีน่ัง 
ปีท่ีก่อสร้าง ราคา 

1 อาคารหอประชุมแบบมาตรฐาน 1 2522 1,146,000 
2 ลานกิจกรรมเอนกประสงค์(หลงัคาโดม) 1 2555 1,300,000 
3 อาคารโรงอาหาร 1 2548 1,080,000 
4 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 2551 885,910 
5 อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม 2   หน่วย 2525 780,000 
6 อาคารโรงฝึกงานคหกรรม 2   หน่วย 2527 780,000 

 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิ วิชาท่ีสอน หมายเหต ุ
1 นายสานิตย์  แจ้งจลุ สส.บ.  (สง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต) งานเกษตร  
2 นางจรรยพร  แจ้งจลุ คศ.บ. (คหกรรมศาสตรบ์ัณฑิต) งานประดิษฐ์  
3 นางจิราพร  ควนวิไล บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) งานธุรกิจ  
4 นางจ าเนียน  เปลี่ยนจันทร ์ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) งานธุรกิจ  

ล าดับท่ี ข้อมูลอาคาร  อาคารประกอบ แบบ 
จ านวนห้อง / 

ท่ีน่ัง 
ปีท่ีก่อสร้าง ราคา 

1 อาคาร  216  ล. 16 2515 2,100,000 
2 อาคาร  216  ค. 14 2522 2,500,000 
3 อาคาร  216  ค. 16 2527 4,100,000 
4 อาคาร  318 ล/พิเศษ 18 2553 16,142,000 
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ตารางท่ี 10   ข้อมูลสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 

ล าดับท่ี ข้อมูลอาคาร  อาคารประกอบ แบบ 
จ านวนห้อง / 

ท่ีน่ัง 
ปีท่ีก่อสร้าง ราคา 

1 ลานกีฬาอเนกประสงค์ - 2548 230,000 
2 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง ๖ ที่นั่ง 2532 100,000 
3 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง 2537 156,250 
4 ส้วมนักเรียนชาย 8 ที่นั่ง 8 ที่นั่ง 2552 297,652 
5 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2517 80,000 
6 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2517 80,000 
7 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2519 80,000 
8 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2519 80,000 
9 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 2521 80,000 

10 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2 2524 191,000 
11 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2 2525 208,000 
12 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  2    2527 208,000 
13 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 3  2529 220,000 
14 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  3  2529 208,000 
15 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  3  2530 210,000 
16 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ  3  2538 401,000 
17 รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 160 เมตร 2543 245,327 
18 ฐานพระพทุธรูป 1 - - 
19 ป้อมยามและทีพ่ักผูป้กครอง 1 2549 309,746 
20 ศาลาพักรอ้น 1 2548 73,477 
21 โรงรถนักเรียน 1 2552 458,786 
22 หลงัคาเช่ือมต่อระหว่างอาคารและซุ้มทางข้าม 1 2558 289,000 
23 หลงคาเช่ือมต่อระหว่างอาคาร จ าวน 130 ม.

ซุ้มหลังคาทางข้าม จ านวน 14 ม. 
1 2558 590,800 

24 ทางเท้าโรงอาหาร 1 2558 45,490 
25 ลาน ช.ว.ร่วมใจ 1 2558 213,338 
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  ข้อมูลทรัพยากร    
ตารางท่ี 11  แสดงข้อมูลด้านทรัพยากร จ าแนกตามชนิดและการใช้งาน 

ล าดับท่ี ชนิด ประเภทการใช้งาน จ านวน(เครื่อง) 

1 คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ 
เพื่อการเรียนการสอนและสบืค้น 99 
งานบรหิาร 64 

2 คอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ (Notebook) งานบรหิาร ๕ 
๓ คอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ (Notebook) เพื่อการเรียนการสอน ๑๕ 
๔ Visualize เพื่อการเรียนการสอน ๒๐ 
๕ projector เพื่อการเรียนการสอน ๓๐ 
๖ SMART TV เพื่อการเรียนการสอน ๓ 

 
 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

               - หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา            - ห้องโสตทัศนศึกษา                                       
               - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                       - ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)   
               - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                       - ห้องช่างอุตสาหกรรม      
               - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์   - ห้องอินเทอรเ์น็ต        
               - ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด                             - ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  
               - ห้องคหกรรม                                         - ห้องเกษตรกรรม 
               - ห้องพยาบาล              - ห้องสหกรณ์    (สวัสดิการร้านค้า)             
      - ห้องพลานามัย                       - ห้องจริยธรรม    

- ห้องดนตรี-ศิลปะ -นาฏศิลป ์   - ห้องแนะแนว                                         
- ห้องกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  - ห้องกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                - ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  - ห้องกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
                - ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ  - ห้องกลุม่สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาฯ 
                - ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  - ห้องกลุม่สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานฯ 
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  แผนที่ แสดงอ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอ าเภอชะอวด 
- ป่าชุมชน  “สวนสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”   - บ่อปลา “ สมเด็จเจ้าฟ้าหญงิจุฬาภรณ์”      
-  โรงอิฐมอญ     - ศูนย์ทอผ้า บ้านเนินมวง  
- ห้องสมุดประชาชน / กศน.ชะอวด     - ชุมชนท าขนมฝั่งตก 
- กลุ่มการละเล่นกลองยาวต าบลชะอวด  - รังนกนางแอ่นในเทศบาลชะอวด 
- มโนราห์เสน่ห์นอ้ยดาวรุ่ง       - ชุมชนหาปลาน้ าจืดบ้านหยวนนก 
- ชุมชนท าปลาดุกร้าบ้านควนราบ / ควนเคร็ง -  กลุ่มแปรรปูพริก บ้านขอนหาด 
- การเลี้ยงปลาดุกโดยการน าน้ าหมกัชีวภาพ  บ้านขอนหาด    
- กลุ่มแม่บ้านเครื่องแกง ท่าประจะ   - สถานีอนุรักษ์และพทิักษ์ป่าควนเครง็ 
- ศูนย์หัตถกรรมกระจูดต าบลเครง็   - สถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนงั   
- ป่าพรุ  ควนเคร็ง     - นาคปลัดฟาร์ม (นกกรงหัวจุก)             
- ชลประทานไมเ้สียบ(เกาะร้าว)   - อ่างเก็บน้ าห้วยน้ าใส    
- น้ าตกหนานสวรรค์    - ส านักสงฆ์เขาพระทอง   
- วัดเขมาราม (วัดควนยาว)    - วัดเขาล าปะ    
- ถ้ าวังนายพุฒ     - น้ าตกหนานสวรรค์                                       
- ล่องแก่งหนานมดแดง 
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โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสัญลักษณ์ดังน้ี 

  

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน    
สัญลักษณ์   รูปพระบรมธาตุเจดีย์เปลง่รัศมีธรรม หมายถึง ตราประจ า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งเป็นดินแดนพุทธภูมิ อัน 
เจริญรุง่เรือง ด้วยธรรมะในพระพุทธศาสนา   
สุ.จ.ิปุ.ลิ   หมายถึง  หัวใจนักปราชญ ์

อักษรย่อ          ช.ว. 
สีประจ าโรงเรียน      สีขาว  แดง 

สีขาว     หมายถึง    ศาสนา   คุณธรรม   ความดี    มีวินัย 
สีแดง     หมายถึง   ความรัก    ขยันหมั่นเพียร   ความกล้าหาญ 

คติพจน์ประจ าโรงเรียน     สุ.จ.ิปุ.ลิ  (หัวใจนักปราชญ)์ 
    ส ุ คือ  สุตตะ  แปลว่า  ฟัง   

จ ิ คือ  จิตตะ แปลว่า  คิด 
ป ุ คือ  ปุจฉา แปลว่า  ถาม   
ล ิ คือ  ลิขิต  แปลว่า  เขียน 

ปรัชญาของโรงเรียน  หัวไว  มือใหญ่  ใจกว้าง  ร่างองอาจ  สามารถในสงัคม 

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

เจริญเตบิโตทัง้ร่างกายและจิตใจ   ดอกสวยงาม แข็งแรง เปน็ช่อบ่ง
บอกถึงความสามัคคี  
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แผนผังโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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ท าเนียบผู้บริหาร  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 

1 นายไสว  คงสวัสดิ์ อาจารย์ใหญ ่ 2515-2525 
2 นายระลกึ  วรรณสิทธ์ิ ผู้อ านวยการ 2525-2531 

3 นายสวงค์  ชูกลิ่น ผู้อ านวยการ 2531-2532 

4 นายเสริญ  แต้มแก้ว ผู้อ านวยการ 2532-2535 

5 นายปิยะ  ชนะศักดิ์ ผู้อ านวยการ 2535-2539 

6 นายสุนทร  มากชู ผู้อ านวยการ 2539-2544 

7 นายเผดิม  แซ่ตั่น ผู้อ านวยการ 2544-2549 

8 นายสันติ  ค านวณศิลป์ ผู้อ านวยการ 2549-2556 

9 นายสุรชัย  ทองพันธ์ุ ผู้อ านวยการ 2556-2559 

10 นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อ านวยการ 2559-ปัจจบุัน 
 

การบริหารโครงสร้างของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ใช้ระบบโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการ
กระจายอ านาจ  ซึ่งก าหนดเป็นแผนภูมิการบริหารของโรงเรียน  แบ่งออกเป็น  6   กลุ่มงาน   ดังนี ้

1. กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
2. กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
3. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
4. กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 
5. กลุ่มบรหิารทั่วไป 
6. กลุ่มบรหิารงานส านักงานผูอ้ านวยการ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา 

มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผู้เรียน 

 ระดบัคณุภาพ : ดี  

1. กระบวนการพฒันา   

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ทักษะ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกโรงเรียน และแหล่งสืบค้นข้อมูล และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการ
น าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อ ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสมุดดิจิตอล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการด้วยวิธีหลากหลาย
ตามสภาพจริง ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยมีกระบวนการดังนี้ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะ การอ่าน เขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันคริสมาส  
การส่งเสริมส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและการเขียนโดยให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานมหกรรม
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วิชาการมัธยมศึกษา สพม 12 และงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้และระดับชาติ การแข่งขันทักษะวัน 
ราชภัฏวิชาการ ตามศักยภาพของนักเรียน เช่น การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ การแข่งขันพินิจวรรณคดี  
 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) การแข่งขันการท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1 -ม.3   
การเล่านิทานพื้นบ้าน การอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท) การแข่งขันซูโดกุ การแข่งขันเทสเซลเลชัน การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) เป็นต้น พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งรูปแบบการ ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหา เน้นการ สื่อสารด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น โครงการส่งเสริมความเปน็
เลิศทางด้านวิชาการ โครงการสนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมโรงเรียนด้าน
เทคโนโลยี โครงการค่ายภาษาสุขสันต์(ปลอดการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง) โครงการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด 
การสื่อสารภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ โครงการ English camp to Ratchamogkol University Hua-Hin 
โครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  

ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมให้นักเรียนท าแบบทดสอบเพิ่มเติมหลงัเลกิเรยีน
ฝึกทักษะในการคิดค านวณ การท่องสูตรคูณ ฝึกให้นักเรียนคิดในใจ ฝึกคิดเลขเร็วโดยใช้ แบบฝึกส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ เช่น โครงการอบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรมคณิตศาสตร์ GSP โครงการค่ายคณิตและบูรณาการกับทัศนศึกษา 

ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
จัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) โครงการห้องเรียนคู่ขนานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการโรงเรียน) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-Net 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สามารถก าหนด ออกแบบ สร้างนวัตกรรมโดยอาศัยองค์ความรู้
ในการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการคิด ตามที่ตนเองสนใจ เ ช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การออกแบบเว็บไซต์ เพื่อการศึกษา (E-Learning)” 
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 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  

- ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด อยู่ในระดับดี และดีเยี่ยมขึ้นไป ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.03 ดังนี้ 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.33 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.69 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.02 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.38 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99.38 
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 97.98 

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับดี และดีเยี่ยม 

ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 

    

ระดับชั้น ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เฉลี่ย 
ม.1 99.28 99.38 99.33 
ม.2 99.25 98.13 98.69 
ม.3 100.00 98.03 99.02 
ม.4 100.00 98.82 99.41 
ม.5 100.00 98.76 99.38 
ม.6 100.00 95.97 97.98 
เฉลี่ย 99.68 98.38 99.03 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับดี และดีเยี่ยม 
ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

สรุปผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขยีน 

ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 

    

ระดับชั้น ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เฉลี่ย 

ม.1 88.77 99.38 94.07 

ม.2 99.25 98.88 99.07 

ม.3 100.00 98.43 99.21 

ม.4 100.00 97.04 98.52 

ม.5 99.25 93.79 96.52 

ม.6 100.00 95.97 97.98 

เฉลี่ย 97.24 95.97 96.61 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับดี และดีเยี่ยม 
ภาคเรียนท่ี 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 
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๒) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
 - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทยอยู่ในระดับดี และดีเยี่ยม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 - ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอยู่ในระดับ ดีและดีเยี่ยม   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมอยู่ในระดับ ดีและดีเยี่ยม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๕) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์  

 - ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น การเข้าร่วม 
เดินขบวนพาเหรดงานดอกจูดทุกปี , กีฬาสี , กีฬาอ าเภอ , กีฬาจังหวัด และงานกีฬาและงานต่าง ๆ  
ที่เชิญให้เข้าร่วม และเข้าร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง , ประกวดร้องเพลงสตริง ลูกทุ่ง และเพลงพระราชนิพนธ์ 
เป็นต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
๖) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา   

 - ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา เช่น กีฬาสี, กีฬาอ าเภอ , กีฬาจังหวัด และ  
กีฬาเยาวชน  เป็นต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
๗) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด  

 - ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด  เช่น กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ  
(SMP,EIDP) เรียนรู้จากการจัดกจิกรรมนอกและในสถานศึกษา , กิจกรรมกีฬาสี , กิจกรรมวันส าคัญ , กิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ , กิจกรรม YC , สภาผู้เรียน , กิจกรรมผู้น า ผู้ตาม , กิจกรรมของชุมชน เป็นต้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
2. ผลการด าเนนิงาน 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน จากการจัดท าโครงการ/กจิกรรม ทีห่ลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ปรากฏผลการด าเนินงาน ในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนสื่อสารได้ดี ใช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมได้ มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย รู้จักการวางแผนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสือ่เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่า
สิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็นรวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รู้และตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ                            
มีมนุษย์สัมพันธ์มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่าง
วัย มีการพัฒนาตนเอง ศึกษาค้นคว้าทดลองจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก รู้จักฝึกคิด ฝึกท าฝึก
แก้ปัญหา เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) โครงการห้องเรียนคู่ขนานห้องเรียน
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พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรยีนทางด้านภาษาอังกฤษ (EIDP) โครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (วันวิชาการโรงเรียน) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-Net 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โครงการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โครงการสนับสนุนพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมกรรมรง
เรียนด้านเทคโนโลยี โครงการสถานศึกษาพอเพียงโครงการอบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม
คณิตศาสตร์ GSP โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษา (E-Learning )”กิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า ค่าย
บูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร อ.
ชะอ า จ.เพชรบุรี ศึกษาเรียนรู้การจัดการขยะ พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน นิทรรศการพลังงาน
เพื่อสิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักกับสิ่งแวดล้อม เดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนปลูกป่าชาย
เลน ค่ายวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/มหาวิทยาลัยทักษิณ กิจกรรมเสริมศักยภาพปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แหล่งเรียนรู้ภายนอก (มหาวิทยาลัยเด็ก) ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ค่ายบูรณา
การห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4 งานวันนักประดิษฐ์ ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา  ศึกษาแหล่งเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและอุทยานแห่งชาติเขาสกค่ายภาษาอังกฤษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายสาน
สัมพันธ์ EIDP อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ายภาษาสุขสันต์ (ปลอดการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง) 
เป็นต้น 

ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีและกีฬา นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 
คนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของสังคม ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์
จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น 
 

  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว
ด าเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าในทุกข้ันตอนของการด าเนินงาน จึงส่งผลให้เป้าหมายที่ โรงเรียนก าหนด
เป็นไปตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงเป้าหมายได้มาก ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะการท างาน มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร อ่านหนังสือออกและ
อ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สูงข้ึน ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและ
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖2 โรงเรียน ได้เป็นตัวแทนระดับชาติเหรียญทอง จ านวน 22 รายการ ได้รางวัล 
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14 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และเข้าร่วม 2 รายการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(SMP) มีผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

จุดควรพัฒนา 

  โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น เพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหาให้มากข้ึน สามารถสร้างองค์ความรู้สู่การน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีการบริหารจัดการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุม
คณะกรรมการบริหารภายในสถานศึกษา ประชุมครูเป็นประจ าเดือน ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม ระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน ร่วมคิดร่วมท าในด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด มีการก ากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเปา้หมาย ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของโรงเรยีนต่อสาธารณะชน ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมงานวัน
วิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และการบริการชุมชนด้านวงโยธวาทิต และวงดนตรีไทย พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และแหล่งเรียนรู้อื่น  ๆ การ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ 
วัตถุประสงค์  มีการส่งเสริมทางด้านวิชาการโดยการสนับสนุนให้มีโครงการพิเศษ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
(Science-Math Program:  SMP)  ตามหลักสูตร สสวท. โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ( English Integration Development Program :EIDP ) และโครงการห้องเรียน
คู่ขนานห้องพิเศษทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการพิเศษส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ได้แก่ โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  พร้อมทั้ง
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
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3. ผลการด าเนินการ ข้อมลู หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวช้ีวัด 
3.1 การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน หลกัฐานและ

ร่องรอยมีดงันี้ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิทินปฏิบัตงิาน ค าสั่ง
มอบหมายงานและโครงสร้างการบรหิารงาน  ( เอกสารประกอบตาม ภาคผนวก หน้าที่ ๔๒-๔๘) 

3.2  การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก

กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา แผนงานวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกหลังสอน ระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผล การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET โครงการสอน งานวิจัยใน
ช้ันเรียน โครงการส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศดา้น
วิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

    2)  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  แผนบริหารจัดการสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารงาน  ค าสั่งแม่บท 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

    3) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพหลักฐานและร่องรอยมีดังนี้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โครงการทัศนศึกษา การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ การพัฒนาภูมิ
ทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม การพัฒนาห้องสมุด การสร้างบรรยากาศทางวิชาการในห้องเรียน โครงการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

3.3 การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน หลักฐานและร่องรอยมีดังนี้  โครงการประชุมผู้ปกครอ งนักเรียน 
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี รายงานประจ าปีของสถานศึกษา กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รายงานการเยี่ยมบ้าน รายงาน
การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน และรายงานการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3.4 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาหลักฐานและร่องรอย
มีดังนี ้ แผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  แบบบันทึกการนิเทศภายใน และรายงานการนิเทศภายใน 
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4. แผนการพฒันาคุณภาพเพื่อยกระดบัใหสู้งข้ึน 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบการ
บริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) และใช้หลักธรรมาภิบาลส่งผลให้
การบริการและการจัดการเป็นระบบ  มีการ
ประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน 

2) ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นต้นแบบเรือ่งการบริหารพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

3) โรงเรียนมกีารปรบัแผนพฒันาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกบัผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรปูการศึกษาที่มุง่เน้นการพฒันาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  

4) โรงเรียนมกีารนเิทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื่องและมีการจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา  

 

1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. ระดับคุณภาพ    ดี 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โดยกระบวนการพฒันา ได้แบ่งออกเป็น ๓ ด้านดังนี ้
๑. การพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม
ดังต่อไปนี้  
    กิจกรรมท่ี ๑ ศึกษาดูงานการพัฒนาวิชาชีพครู ณ โรงเรยีนวิยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ 

มีวัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาครู และบุคลากร ใหม้ีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน สร้าง
ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิม่พูนความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้ครูมีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัตงิาน และเพื่อให้ครูแสวงหาความรู้ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  
    กิจกรรมท่ี ๒ สร้างขวัญและก าลงัใจ และยกย่องเชิดชูเกยีรติครู บุคลากร และนกัเรียน  

มีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ครูแสวงหาความรู้ 
และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เช่น กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ กิจกรรม รับ-ย้าย คร ู
    กิจกรรมท่ี ๓ จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้นักเรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน และมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
    กิจกรรมท่ี ๔ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (อบรม/ประชุม/สัมมนา) 

มีวัตถุประสงค์เพือ่ เพิ่มความรู้ ทักษะ และความเป็นครูตามศักยภาพและความส่งใจ ส่งผลให้
ยกระดับประสทิธิการสอนในห้องเรียนของตน และเพื่อสะสมช่ัวโมงในการพฒันาตนเองจากหลักสูตร
ที่ได้รับการรบัรองจากสถาบันคุรุพฒันา (ไม่ต่ ากว่า ๑๒ ช่ัวโมงต่อป)ี นอกจากนี้ยังสามารถใช้
ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะในด้านความรู้ ความสวามารถในส่วนของการพัฒนาตนเอง 
๒. การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมดงัต่อไปนี้ 
    กิจกรรมท่ี ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา” 

มีวัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าช่ัวโมงการพัฒนาใช้เช่ือมโยงการขอ/มีวิทยฐานะ 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และให้ครู บุคลากรทาง
การศึกษาใช้ช่ัวโมงการพฒันาประกอบการขอต่อใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูของคุรสุภา 
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    กิจกรรมท่ี ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน” 
โดยมีจุดมุง่หมาย ๒ ประการ ดังนี ้
ประการแรก การวัดละประเมินผล เพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับผล

การเรียนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ในระหว่างการเรียนการสอนอย่างตอ่เนื่อง และมีการบันทึก 
วิเคราะห์ และแปรผล 

ประการทีส่อง เป็นการวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป็นการประเมินสรุปผลการ
เรียนรู้ ซึ่งมหีลายระดบั ได้แก่ เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ จบหลายวิชา เพื่อตัดสินให้คะแนน หรือให้
ระดับผลการเรียน ให้การรบัรองความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ 
๓. การพัฒนาระบบงาน บริหารงานบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- มีการจัดท าแผน หรือ โครงการ ส าหรับงานพัฒนาบุคลากร  
- วางแผนและด าเนินงานการพฒันาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
- วางแผนก ากับติดตามสง่เสรมิการพัฒนาบุคลากรด้านการอบรม การศึกษาดูงาน การ

ฝึกงานเฉพาะต าแหนง่ การศึกษาต่อ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายปฏิรปูการศึกษาด้านการพฒันาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

- ติดตามรวบรวมข้อมูลรายงาน สรปุผล รายงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณา 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
 ครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 นักเรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามนโยบายปฏิรปูการศึกษา 
 บุคลากรทางการศึกษาใช้ช่ัวโมงการพัฒนาประกอบการขอตอ่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ของคุรุสภา 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าช่ัวโมงการพฒันาใช้เช่ือมโยงการขอ/มีวิทยฐานะ 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

 สถานศึกษาได้ปรับปรงุพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปรับปรุง 
พุทธศักราช 2561 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรงุ พุทธศักราช 2560) โครงสร้างรายวิชา และการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู ้
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๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

- ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน า
ช่ัวโมงการพฒันาใช้เช่ือมโยงการขอ/มีวิทยฐานะ 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
- สถานศึกษาได้ปรับปรุงพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปรับปรงุ 
พุทธศักราช 2561 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรงุ พุทธศักราช 2560) โครงสร้าง
รายวิชา และการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู ้
 

- ควรตอบสนองความต้องการขององค์กร เช่น 
การจัดอบรม ศึกษาดูงานในโรงเรียน หรือ
สถานศึกษาที่ตรงตามแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้และระบบงานที่โรงเรียนต้องการ 
- ควรมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร 
เช่น การพัฒนาการใช้สื่อ และนวัตกรรมที่ใช้ใน
ห้องเรียนที่ตรงตามบริบทห้องเรียน 
- ควรตอบสนองความต้องการของบุคลากร เช่น
การจัดการอบรมที่ตรงตามความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพของคร ู
 
 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
การพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาดูงานการพัฒนาวิชาชีพครู  
    กิจกรรมที่ ๒ สร้างขวัญและก าลงัใจ และยกย่องเชิดชูเกยีรติครู บุคลากร และนกัเรียน 
    กิจกรรมที่ ๓ จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา (อบรม/ประชุม/สัมมนา) 
                    อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพฒันาครหูลกัสตูรสถานศึกษา” 
                    อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพฒันาครูการวัดและประเมินผล” 
    กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาระบบงาน บริหารงานบุคคล 

สรุป โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม  
อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี” ท้ัง ๓ มาตรฐาน 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑. นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  ประธานกรรมการ 
๒. นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ผู้แทนครู กรรมการ 
๓. นายโชคด ี ด าชู ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
๔. นายไพบูลย์ สรรพกิจไพศาล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
๕. นายชัยรัตน์ รัตนะมาศ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการ 
๖. นายอาคม จันทร์นวล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
๗. นายสุรศักดิ์ เกื้อสังข์ 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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ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................................... 

โดยที่ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้ด าเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder) ในชุมชนให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกัน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

      (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน  
  ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน  
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความ คิดเห็นและแก้ปญัหา  
      ๓) มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม  
      ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
      ๕) มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

             ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน  
๑) การมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร คุณธรรมเปา้หมาย และคา่นิยมที่ดี

ตามที่ สถานศึกษาก าหนด  
      ๒) ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      ๓) การยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

          ๕) นักเรียนได้รับการส่งเสรมิความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศลิป์ 
          ๖) นักเรียนได้รับการส่งเสรมิความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
          ๗) นักเรียนได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพตามความถนัด เช่น ห้องเรียนพิเศษ 
กิจกรรม พิเศษต่างๆ    

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๒.๑ มีเปา้หมายวสิัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

  ๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๒.๓ ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุก    
        กลุ่มเปา้หมาย  
  ๒.๔ พัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้  
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 

Self Assessment Report : SAR_Chauatwittayakarn School 
๓๗ 



             รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

                                                 
 

 

Self Assessment Report : SAR_Chauatwittayakarn School               39 

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้  
    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๓.๓ มีการบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
............................................................................... 

โดยที่ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้ด าเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder) ในชุมชนให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกัน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

      (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เร่ือง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเปา้หมาย
มาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับ

คุณภาพ ๒๕๖๒ 
  มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพดี 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ร้อยละ 
           ๑)  มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และ  การคิด
ค านวณ  
                   - นักเรียนมคีวามสามารถในการอา่นภาษาไทย 
                   - นักเรียนมคีวามสามารถในการเขียนภาษาไทย 
                   - นักเรียนมคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
                   - นักเรียนมคีวามสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษ 
                   - นักเรียนมคีวามสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 
                   - นักเรียนมคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
                   - นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดค านวณ 

๕๙.๒๙ 
 

๖๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๖๕.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 

           ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดอย่างมวีิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา  

๗๐.๐๐ 

           ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ๘๐.๐๐ 
           ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๐.๐๐ 
           ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ๒ ขึ้นไป 
                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศึกษา 
                     - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๖๖.๒๕    
         ๗๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
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           ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘๐.๐๐ 
       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
           ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ สถานศึกษาก าหนด  ๘๐.๐๐ 
           ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ๘๐.๐๐ 
           ๓)  การยอมรบัที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ๘๐.๐๐ 
           ๔)  สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม ๘๕.๐๐ 
           ๕)  นักเรียนได้รับความรู้และความสามารถพิเศษด้านดนตรีและ
นาฏศิลป ์

๒๐.๐๐ 

           ๖)  นักเรียนได้รับความรู้และความสามารถพิเศษด้านกีฬา ๒๐.๐๐ 
           ๗)  นักเรียนได้รับการส่งเสริมหรือพฒันาศักยภาพตามความถนัด 
เช่น ห้องเรียนพิเศษ กิจกรรม พิเศษต่างๆ 

๖๐.๐๐ 

  มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพดี 

       ๒.๑  มีเปา้หมายวสิัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน มี 
       ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มี 
       ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย 

มี 

       ๒.๔  พฒันาครแูละบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ๘๐.๐๐ 
       ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มี 

       ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

มี 
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  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดี 
       ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
ไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ 
               - ครูมีการวิเคราะห์ ออกแบบการจัดการเรียนรูแ้ละจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด จ านวน ๑ รายวิชา 

๙๐.๐๐ 

       ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
               - ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้อย่าง
น้อย ๑ รายวิชา 

๙๐.๐๐ 

       ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๐.๐๐ 
       ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๘๐.๐๐ 

       ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
              - ครูมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ มีการสะท้อนข้อมูล เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย ๑ รายวิชา 
              - ครูร่วมกจิกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
( Professional Learning Community : PLC) คนละ ๑ ชุมชน 

๘๐.๐๐ 
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ค าสั่งโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
ท่ี 165/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 

    
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึด
หลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย 
แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียน ในการจัดเก็บสรุปข้อมูล และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินใน
แต่ละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจ านวน 3 มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 
มาตรา 9 (3) มาตรา 31 มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ 5 /2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบตัิ
หน้าที่ดังนี้ 
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 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ อ านวยการให้การประเมินคุณภาพภายใน และการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามที่ก าหนด ประกอบด้วย 
 1)  นางสุภาภรณ์    คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2)  นางอรสา    บุญรินทร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ        รองประธานกรรมการ 
 3)  นายวรรณวิทย์    ควนวิไล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 4)  นายสมคิด    สุวรรณรัตน์ กลุ่มบริหารทั่วไป      กรรมการ  
 5)  นางจ าเนียน    เปลี่ยนจันทร์ กลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ 
 6)  นางจรรยพร    แจ้งจุล กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 7)  นางจิราพร    ควนวิไล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 8) นางสาวธนพร   ทองลมุล กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 9) นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 10) นางสาวเกศริน     สิทธิฤกษ์ ครู                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าข้อมูลสถานศึกษา  มีหน้าที่ จัดท าข้อมูลของโรงเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  
ข้อมูลเกี่ยวกับครูและบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน และเกียรติประวัติของโรงเรียน จัดท าสรุปสภาพการด าเนินงาน ของ
โรงเรียนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กรอบกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน โครงการและผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 

  1) นางสุภาภรณ์ คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
 2) นายวรรณวิทย์    ควนวิไล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 3) นางจ าเนียน    เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4) นางอรสา       บุญรินทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
 5) นางจรรยพร    แจ้งจุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 6) นางสาวธนพร    ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 7) นางสาวศิริเพ็ญ    หนูเกลี้ยง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 8) นางปิยนุช        มามาก ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 9) นางอัจฉรา   ไชยทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 10) นางสาวภาวณี    ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 11) นางขนิษฐา    ใจด ี ครูช านาญการ  กรรมการ 
 12) นางสาวสุกัญญา นวนเสน ครูช านาญการ  กรรมการ 
 13) นางสาววจิรา    สังข์ทอง ครูช านาญการ  กรรมการ  
 14) นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

15) นางนุชฎา    จิตติศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3. คณะกรรมการฝ่ายประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ด าเนินการตามประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ประเมินตามมาตรฐานดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 โดยให้คณะกรรมการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์  แปลผล เพื่อน าข้อมูลมารายงานผล ประกอบด้วย 
1) นางอัจฉรา     ไชยทอง   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2) นางอรสา     บุญรินทร ์  ครูช านาญการพเิศษ  รองประธานกรรมการ 
3) นางปิยนุช     มามาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4) นางสาวสุกัญญา   นวนเสน  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5) นางขนิษฐา      ใจดี   ครูช านาญการ   กรรมการ 
6) นางเกวลิน       เกตุแก้ว  ครูช านาญการ   กรรมการ 
7) นางเอื้อมเดือน  สุริยะย์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
8) นางอรอุมา      นิตย์วิมล  ครูช านาญการ   กรรมการ 
9) นางกาญจนา    ชูเมฆา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
10) นางศันสนีย์    สมสีแสง  ครูช านาญการ   กรรมการ 
11) นายฤชายุส    พลายด้วง  ครู    กรรมการ 
12) นางสาวขวัญธิดา ศักดิ์เศรษฐ์  ครู    กรรมการ 
13) นางสาวฐาปณี    วงศ์สวัสดิ์  ครู    กรรมการ 
14) นางสาวรอซานี   อนุพันธ์  ครู    กรรมการ 
15) นางสาวภัสศร    สมทรัพย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
16) นางสุพัตรา       ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 2) ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 5) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 
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   6) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา 
   7) นักเรียนได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพตามความถนัด 

 โดยให้คณะกรรมการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  แปลผล เพื่อน าข้อมูลมารายงานผล     
ประกอบด้วย 
       1) นางสาวธนพร     ทองลมุล  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
       2) นางสาวศิริเพ็ญ    หนูเกลี้ยง  ครูช านาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
       3) นายสานิตย์      แจ้งจุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       4) นายสมคิด         สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       5) นายวิระ           พูนเอียด  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       6) นายชูศักดิ์         นวลจุ้ย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       7) นางสาววันทนา   หนูนะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       8) นางสมจิตร        คงทองเอียด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       9) นางสมใจ          ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       10)นางรองรัก         สุวรรณรัตน์  ครูช านาญการ  กรรมการ  
    11) นายสาธร        มหาสวัสดิ์  ครู  กรรมการ 
    12) นางสาวจิรา     จริตงาม  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
    13) นายชิตพล       เต็มนา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
    14) นางสาวกัณหา   ม้าแก้ว  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
    15) นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
    16) นางสาวสุรัญญา    หนูสุข  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
    17) นางสาวอมรรัตน์   หิรัญรัตน์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
    18) นายวรัญญู         ทะเดช  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
       19) นางสาวสุกัญญา   นวนเสน  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   20) นางอัมพร        แสงจันทร์  ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
   21) นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรฐานท่ี 2) กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ประเด็นพิจารณา  ดังนี้ 

    1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
       2. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
       3. ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษาและทุก    

กลุ่มเป้าหมาย 
             4. พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

    5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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    6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  โดยให้คณะกรรมการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  แปลผล เพื่อน าข้อมูลมารายงานผล  
   ประกอบด้วย 
   1) นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   2) นางจรรยพร     แจ้งจุล ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
   3) นางจ าเนียน     เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   4) นายสมคิด         สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
   5) นางจิราพร         ควนวิไล ครูช านาญการ  กรรมการ  
   6) นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   7) นางสาววจิรา สังข์ทอง ครูช านาญการ  กรรมการ 
   8) นางชัชฎา เทพอ านวย ครูช านาญการ  กรรมการ 
   9) นางสาวสุกัญญา นวนเสน ครูช านาญการ  กรรมการ 
   10) นางสาวผกามาศ  สิริอินทร์ ครู  กรรมการ  
   11) นายฤชายุส   พลายด้วง ครู  กรรมการ 
   12) นางสาวณฐลิล ฤทธิชัย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
   13) นางสาวสุปราณีต   ปานมา ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
   14) นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว ครูช านาญการ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้              
            2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
            3. มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
            4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผู้เรียน 
            5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  โดยให้คณะกรรมการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  แปลผล เพื่อน าข้อมูลมารายงานผล  
    ประกอบด้วย 
   1) นางอรสา บุญรินทร์ ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
   2) นางจรรยพร แจ้งจุล ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
   3) นางสุพัตรา ไกรหา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  4) นางขนิษฐา ใจด ี ครูช านาญการ   กรรมการ 
  5) นายฤชายุส พลายด้วง  ครู   กรรมการ 
  5) นางปิยนุช มามาก ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  6) นางเพ็ญนภา    สุคตะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  7) นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  8) นางสุดารัตน์ ขวัญแก้ว ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

 

Self Assessment Report : SAR_Chauatwittayakarn School 
๔๗ 



             รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

                                                 
 

 

Self Assessment Report : SAR_Chauatwittayakarn School               49 

  9) นายวิระ พูนเอียด ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  10) นางอัจฉรา ไชยทอง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  11) นายชูศักดิ์ นวลจุ้ย ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  12) นางลภารัตน์ รอดสง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  13) นางสาวภาวณี ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  14) นางมณฑา   แก้วมณ ี ครูช านาญการ   กรรมการ 
  15) นางสาวสุกัญญา นวนเสน ครูช านาญการ   กรรมการ 
  16) นางสาวอุทัยวรรณ สังคานาคิน ครูช านาญการ   กรรมการ 
  17) นางอัมพร แสงจันทร์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  18) นายเสนาะ ทรงประดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  19) นายสาโรจน์ รัตนค า ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  20) นางรองรัก สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  21) นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครูช านาญการ กรรมการ  
  22) นายวิเชียร  บญุรัตน์ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  23) นายค ารพ    รอดสง ครูช านาญการ   กรรมการ 
  24) นางสาววจิรา    สังข์ทอง ครูช านาญการ   กรรมการ 
  25) นางสาวสุจิตรา   กัญจนกาญจน์ ครูช านาญการ   กรรมการ   
  26) นางสาวจารุณี   นิยมญาติ ครู   กรรมการ  
  27) นายศรีหราช   ขุนทอง ครู   กรรมการ 
  28) นางสาวรอซานี อนุพันธ์ ครู   กรรมการ 
  29) นางสาวฐาปนี วงศ์สวัสดิ์ ครู   กรรมการ 
  30) นางสาวมัตถกาญจน์  เอียดด า ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  31) นางสาวณฐลิล    ฤทธิชัย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  32) นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  33) นางสาวจันทร์จิรา บัวทอง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
             34) นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท ์ ครูผู้ช่วย                        กรรมการและเลขานุการ                  
             35) นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์ ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 4.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการชุด 
ต่าง ๆ มาประมวลสรุป จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และ
เผยแพร่ ประกอบด้วย 
  1) นางสุภาภรณ์   คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
  2) นางอรสา       บุญรินทร์ ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวธนพร   ทองลมุล ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
 4) นายวรรณวิทย์ ควนวิไล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
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 5) นางจรรยพร แจ้งจุล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 6) นางจ าเนียน เปลี่ยนจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 7) นายสมคิด สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 8) นางปิยนุช       มามาก   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 9) นางอัจฉรา      ไชยทอง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 10) นางสุพัตรา      ไกรหา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 11) นางสาวภาวณี   ด่านศิระวานิชย์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 12) นางจิราพร ควนวิไล  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 13) นางอัมพร แสงจันทร์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 14) นางสาวสุปราณีต ปานมา  ครูช านาญการ   กรรมการ  
 15) นางชัชฎา   เทพอ านวย  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 16) นางสาวอุทัยวรรณ   สังคานาคิน  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 17) นางสาวกนกวรรณ เหมทานนท์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 18) นางนุชฎา จิตติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 18) นางสาวจันทร์ทพิย์   รอดมา  ครูช านาญการพิเศษ                     กรรมการและเลขานุการ 
 19) นางสาวเกศริน       สิทธิฤกษ์  ครู                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เต็มก าลังความสามารถ      
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
  

  สั่ง ณ วันที่  17   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562  
 
 
              (นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
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ผลงาน รางวัลของผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา  
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล 

 
ชื่อรางวัล-ผลงาน 

 
จากหน่วยงาน 

 
ระดับ 

 
ปีการศึกษา 

 
หมาย
เหต ุ

นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
เรื่อง แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาสู่การพฒันา
ประเทศ 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ

ไทย ร่วมกับ สมาคม
ผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาจัดหวัด
นครศรีธรรมราช 

ชาติ ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 

นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
เรื่อง การศึกษาไทยไม่ทิง้
ใครไว้ข้างหลัง 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ

ไทย 

ชาติ ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 

นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
กับการมัธยมศึกษาไทย 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ

ไทย 

ชาติ ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 

นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ รางวัลวิธีการปฏิบัติทีเ่ป็น
เลิศ  
(Best Practice)  
ด้านการบริหารจัดการ
ระดับเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครศรีธรรมราช 

เขต ๑๒ 

ภาค ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 

นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ โรงเรียนได้รบัรางวัลวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้านนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ระดบั
เหรียญทอง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครศรีธรรมราช 

เขต ๑๒ 

ภาค ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 
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ประเภทครู 
 

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล 
 

ชื่อรางวัล-ผลงาน 
 

จากหน่วยงาน 
 

ระดับ 
 

ปีการศึกษา 
 

หมาย
เหต ุ

นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรบั
เครื่องหมายเชิดชู
เกียรติคุรุสดุดี 

คุรุสภา ชาติ ๒๕๖๒  

นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ได้รับคัดเลือกเพื่อรบั
เครื่องหมายเชิดชู
เกียรติคุรุสดุดี 

คุรุสภา ชาติ ๒๕๖๒  

นายวรรณวิทย์  ควนวิไล ครูดีในดวงใจ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครศรีธรรมราช 

เขต ๑๒ 

ภาค ๒๕๖๒  

นางสาววจิรา  สังข์ทอง 
 

ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับ ม.ต้น 
กิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร ์

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ชาติ ๒๕๖๒  

นางสาวผกามาศ   สิริอินทร ์ ครูผูฝ้ึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับ ม.ต้น 
กิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร ์
(SCIENCE SHOW) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ชาติ ๒๕๖๒  

นางปิยนุช  มามาก 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ Story 
Telling ระดบัม.ต้น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ชาติ ๒๕๖๒  

นางปิยนุช  มามาก 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันเล่านิทาน

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ชาติ ๒๕๖๒  
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ประเภทครู 
 

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล 
 

ชื่อรางวัล-ผลงาน 
 

จากหน่วยงาน 
 

ระดับ 
 

ปีการศึกษา 
 

หมาย
เหต ุ

ภาษาอังกฤษ Story 
Telling ระดบัม.ต้น 

นางปิยนุช  มามาก 
 

ครูผูฝ้ึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ Story 
Telling ระดบัม.ปลาย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ชาติ ๒๕๖๒  

นางอัจฉรา  ไชยทอง 
 

รางวัลวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ(Best 
Practice) ศูนย์พัฒนา
วิชาคอมพิวเตอร์ระดบั
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครศรีธรรมราช 

เขต ๑๒ 

ภาค ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 

นางสาวธนพร  ทองลมลุ 
 

รางวัลวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 
(Best Practice)   
กลุ่มบรหิารงานกิจการ
นักเรียน ระดับเหรียญ
ทอง 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครศรีธรรมราช 

เขต ๑๒ 

ภาค ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 

น.ส. สุกญัญา   นวนแสน ครูจรรยาบรรณดเีด่น สมาคมผู้บริหารการศึกษา 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ภาค ๒๕๖๒  

นางเอื้อมเดือน สรุิยะย ์ ครูจรรยาบรรณดเีด่น สมาคมผู้บริหารการศึกษา 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ภาค ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 

นางเพ็ญนภา สุคตะ ครูจรรยาบรรณดเีด่น สมาคมผู้บริหารการศึกษา 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ภาค ๒๕๖๒  

นางสาวภัสศร  สมทรัพย ์ รางวัลวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best 
Practice) ศูนย์พัฒนา

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครศรีธรรมราช 

เขต ๑๒ 

ภาค ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 
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ประเภทครู 
 

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล 
 

ชื่อรางวัล-ผลงาน 
 

จากหน่วยงาน 
 

ระดับ 
 

ปีการศึกษา 
 

หมาย
เหต ุ

วิชาคณิตศาสตร์ระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

นางรองรัก สุวรรณรัตน์ รางวัลวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best 
Practice) ศูนย์พัฒนา
วิชาสุขศึกษาระดับ
เหรียญทอง  

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครศรีธรรมราช 

เขต ๑๒ 

ภาค ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 

นายฤชายุส พลายด้วง รางวัลวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best 
Practice) ศูนย์พัฒนา
วิชาคณิตศาสตร์ระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นครศรีธรรมราช 

เขต ๑๒ 

ภาค ๒๕๖๒ เกียรติ
บัตร 

นายฤชายุส พลายด้วง ครูจรรยาบรรณดเีด่น สมาคมผู้บริหารการศึกษา 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ภาค ๒๕๖๒  
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รายช่ือนักเรียน – ครูผู้ควบคุม รายการแข่งขัน 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. 

ปีการศกึษา 2562 ณ จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 

เหรียญทอง 
ที่ รายการ คะแนน เหรียญ ล าดับ นักเรียน คร ู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขัน

ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว 
  

1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 

2 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ข ม.1-ม.6 
 
 

89.8 ทอง 
 

4 
 

1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเกลี้ยง 
2. นางสาวกนกวรรณ  เหมะรักษ์ 
3. นางสาวกฤษญา  เนียมเกลี้ยง 
4. เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมราช 
5. เด็กหญิงกัญจนพร  ชัยเคร็ง 
6. เด็กหญิงกัญชพร  เกิดแก้ว 
7. เด็กชายกิตติพัศ  มะลิวงค์ 
8. เด็กชายกิตติภณ  แก้ววิจิตร 
9. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลทอง 
10. นายคณัสนนท์  เกิดเขียว 
11. นายจรัญ  พรมวิหาร 
12. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทรผุด 
13. นางสาวฐิติรัตน์  ผิวคล้ า 
14. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เรืองหยู่ 
15. เด็กหญิงณัฐจรี  คงดี 
16. เด็กชายณัฐพัฒน์  เจริญวงศ์ 
17. เด็กหญิงณิชา  ค าแก้ม 
18. เด็กหญิงทัศวรรณ  ทองเคร็ง 
19. นายธนภัทร  อินทันแก้ว 
20. เด็กชายธนันดร  คงดี 
21. เด็กชายธีราทร  หนูยิ้มซ้าย 
22. เด็กชายนันธพล  พรหมทอง 
23. เด็กหญิงบุญญาพร  คงแป้น 
24. นางสาวปัณณพร  เมืองทอง 
25. เด็กหญิงปิยธิดา   
เพ็ชรประดับสกุล 
26. เด็กหญิงปิ่นมนัส  เมืองทอง 
27. นายพรรษกร  คลิ้งทอง 
28. เด็กหญิงพิมพกา  เพชรสิทธ์ิ 

1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 
2. นางจิราพร  ควนวิไล 
3. นางฉลวย  หนูจันทร์ 
4. นางอัมพร  แสงจันทร์ 
5. น.ส.จิรา  จริตงาม 
6. น.ส.อมรัตน์ หิรัญรัตน์ 
7. น.ส.สุรัญญา  หนูสุข 
8. นายสิทธิชัย  พรรณวิชัย 
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29. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  ศรีด ี
30. นางสาวภัทราภรณ์  พูนแก้ว 
31. เด็กชายรุ่งตะวัน  จันทร์นวล 
32. เด็กชายวสันต์  ขุนสงคราม 
33. นายวสันต์  คงดี 
34. เด็กหญิงวันวิสา  รักทอง 
35. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว 
36. นางสาวสุนิษา  ขุนรักษ์ 
37. เด็กหญิงอดินุช  ศิริเขตร 
38. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชัยยัณห์ 
39. นางสาวเกศรา  ขุนบุญจันทร์ 
40. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รักษาชล 

3 การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.4-ม.6 

93 ทอง 5 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว 1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 

4 การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.4-
ม.6 

89.33 ทอง 8 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว 1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 

5 การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

80.98 ทอง 13 1. นางสาวกนกวรรณ   เหมะรักษ์ 1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 

6 การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.1-
ม.3 

83.17 ทอง 13 1. นางสาวกนกวรรณ   เหมะรักษ์ 1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 

7 การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 

85.67 ทอง 17 1. นางสาวสริตา  ตรีแก้ว 1. นายวรรณวิทย์  ควนวิไล 

8 ภาษาไทย การแข่งขันการ
ท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ม.4-ม.6 

88.67 ทอง 7 1. นางสาวณัฎฐา   เรืองชัยวุฒิคุณ 
   
 

1. นางสาวจารุณี  นิยม
ญาติ 

9 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
การประกวดมารยาทไทย 
ม.1-ม.3 

95.16 ทอง 9 1. เด็กหญิงนุชรี  ฤทธิอักษร 
2. เด็กชายสุธิมนต์  บัวทอง 
   
 

1. นางสาวภาวณี   
    ด่านศิระวานิชย์ 

10 ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.4-ม.6 

88 
 

ทอง 
 

5 1. นายก่อพงศ์  แทนด้วง 
   
 

1. นางปิยนุช  มามาก 
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11 ภาษาต่างประเทศ การ
แข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

81.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงศิรดา  อ้นทอง 
   
 

1. นางปิยนุช  มามาก 

12 คอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Text 
Editor ม.1-ม.3 

82.67 
 

ทอง 
 

7 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พริกสุข 
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองเสน 
   
 

1. นางชัชฎา  เทพอ านวย 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง 

13 คอมพิวเตอร์ 
การแข่งขันการสร้าง 
Webpage 
++++++++++++++
ประเภท Web Editor ม.
1-ม.3 

80.17 
 

ทอง 
 

12 1. เด็กหญิงบาลี  บุญวงศ์ 
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุภักดี 
   
 

1. นางชัชฎา  เทพอ านวย 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง 

14 คอมพิวเตอร์ 
การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

81.2 
 
 

ทอง 13 1. นายจิรทีปต์  บุญวงศ์ 
2. นายวรพล  มะลิวงค์ 
3. นายอลงกรณ์  ยุโส้ 
   
 

1. นายศรีหราช  ขุนทอง 
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง 

รวม 14    
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เหรียญเงนิ 
ที่ รายการ คะแนน เหรียญ ล าดับ นักเรียน คร ู
 
 

15 

คณิตศาสตร์ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

78.29 
 

เงิน 
 

12 1. นางสาวณัฐธัญญา  ใจดี 
2. นางสาวนวพรรณ  กลีบแก้ว 
3. นางสาวสุดารัตน์  ษรเดช 

   
 

1. นางอรอุมา   
นิตย์วิมล 
2. นางสาวอุทัยวรรณ   
สังคานาคิน 

16 คณิตศาสตร์ 
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

78.29 
 

เงิน 
 

12 1. นางสาวณัฐธัญญา  ใจดี 
2. นางสาวนวพรรณ  กลีบแก้ว 
3. นางสาวสุดารัตน์  ษรเดช 
   
 

1. นางอรอุมา  นิตย์วิมล 
2. นางสาวอุทัยวรรณ      
    สังคานาคิน 

17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การประกวดภาพยนตร์สั้น  
ม.4-ม.6 

75.8 
 

เงิน 
 

14 1. นางสาวพลอยชมพู   
เหมทานนท์ 
2. นายอดิเทพ  หนูมนต์ 
3. นางสาวอภิชญา  ศรีคงแก้ว 
4. นายเด่นชัย  นุ่นมัน 
5. นายเด่นชัย  สมัยสงค์  

1. นายสาธร  มหาสวัสดิ์ 
2. นางสาวณฐลิล   
    ฤทธิชัย 
 

18 สุขศึกษา และพลศึกษา 
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ม.4-ม.6 

76 
 

เงิน 
 

12 1. นายธนกร   เก้ือกูล 
2. นางสาวธิดารัตน์   หนักแดง 
   
 

1. นางรองรัก   
    สุวรรณรัตน์ 
2. นายสมคิด   
   สุวรรณรัตน์ 

19 สุขศึกษา และพลศึกษา 
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 

75.33 
 

เงิน 
 

22 1. นางสาวกัญญาวีร์  จันทร์ปาน 
2. เด็กชายธีรภัทร  มณีรัตน์ 
3. เด็กชายปรเมศร์  เรืองปราง 
4. นางสาวพิมมาดา  ศรภักดี 
5. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ สมาคม 
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  สีมาลา 
7.เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองทรง 
8. นางสาวศุวลักษณ์  สายนาค 
9. นางสาวสุภาวดี  ทองเอียด 
10. เด็กหญิงแพรพิไล   
     ปลัดสงคราม 

1. นางสาวปลีรัตน์         
    เกลี้ยงจันทร์ 
2. นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย 
3. นายชิตพล  เต็มนา 

20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.
6 

76.1 
 

เงิน 
 

12 1. นางสาวภัทรภร  ผดุงผล 
2. นางสาววิภาดา  กลิ่นแก้ว 
3. นางสาวสุจิฎาภรณ์  มณีรัตน์ 

1. นางสาวศิริเพ็ญ   
    หนูเกลี้ยง 
2. นางสาวสุกัญญา       
   นวนเสน 

รวม  6    
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ตารางเปรียบเทียบรายการแข่งขนัระดบัภาค 

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวนรายการ 

ประจ าปี  61 ประจ าปี 62 
1 ภาษาไทย - 2 
2 คณิตศาสตร์ 1 3 
3 วิทยาศาสตร์ 1 - 
4 สังคมศึกษาฯ - 2 
5 สุขศึกษาฯ - 2 
6 ศิลปะ-ดนตรี 4 7 
7 คอมพิวเตอร์ 3 3 
8 ภาษาต่างประเทศ 2 2 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 1 

รวม 11 22 
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ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ 
 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคารเป็นสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ  
และมีทักษะชีวิต ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 ด้านผู้เรียน ด้านครู/บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม/อาคาร ด้านการบริหารจัดการ 

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

สนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีคุณธรรม จิตส านึก
และความสามารถใน
วิชาชีพสูงข้ึน 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาให้
เพียงพอและมีความ
พร้อมควบคู่กบั
เทคโนโลย ี

จัดระบบบริหารจัดการ
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน 
 

เป้าประสงค์   ต้องการใหผู้้เรียนมี
พัฒนาการครบทุกด้าน 
คือ 
1. มีสุขภาพแข็งแรง
สมบรูณ์เหมาะสมกบั
วัย 
2. มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3. เห็นคุณค่าของการ
เรียน ใฝรู่้ ใฝ่เรียน 
พร้อมทั้งถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อื่นได ้
4. อยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

1. ครูมีความรู้ 
ความสามารถและทักษะ
ในการจัดการเรียนรู ้
2. ครูเป็นคนดี มี
คุณธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง 
3. ครูมีความรักและเอา
ใจใส่ต่อผู้เรียนอย่างเท่า
เทียม 
 

1. มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่เอือ้
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ 
2. มีห้องน้ าที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ
อย่างเพียงพอทัง้ชาย
และหญิง 
3. โรงเรียนสะอาด 
สวยงาม และร่มรื่น มีที่
พักผ่อนอย่างเพียงพอ 
4. มีบริการด้าน
สวัสดิการพื้นฐานแก่
ผู้เรียนอย่างถูก
สุขลักษณะและ
เพียงพอ 
 

1. มีโครงสร้างการ
บรหิารจัดการและสาย
งานบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเอื้อต่อการ
ด าเนินการ 
2. การมอบหมายงานที่
สอดคล้องและเหมาะสม
กับความสามารถของ
บุคลากร 
3. การบริหารจัดการ
เวลาและสถานที่ทีม่ี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อการ
จัดการเรียนรู ้
4. การจัดการเรียนรูท้ี่
ส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
แท้จรงิ 
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 ด้านผู้เรียน ด้านครู/บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม/อาคาร ด้ า นกา รบริ ห า ร
จัดการ 

เป้าประสงค์ 
(ต่อ) 

   5. การบริหาร
งบประมาณอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย
เป็นธรรมและโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบได ้
6. ครูได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
เพื่อขวัญและก าลงัใจ 
7. การสื่อสารต่อ
บุคลากรภายในโรงเรียน
และการประชาสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอกอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

1. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา สามารถเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู ้

2. ส่งเสรมิการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 
เพื่อใหผู้้เรียนเป็นคนดี 
มีคุณภาพและทักษะ
ชีวิต อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 

2. สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

3. สร้างความตระหนกั
แก่ครูและบุคลากรใหม้ี
จิตส านึกและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

1. ปรับปรงุพฒันา
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
ประกอบอื่นๆใหเ้อื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

2. จัดสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ใหส้ะอาด 
สวยงาม และร่มรื่น 
เอื้อต่อการเรียนรู ้

3. ให้บรกิารพื้นฐาน
และสวัสดิการแก่
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
เพียงพอและทั่วถึง 

1. พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ เน้นการมสี่วน
ร่วม 
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  ด้านผู้เรียน ด้านครู/บุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม/อาคาร ด้านการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

1. ส่งเสรมิใหผู้้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึกและจิต
สาธารณะในการดูแล
สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาและส่งเสริม
ให้ผู้เรียน ใฝรู่้ ใฝ่เรียน 
เต็มตามศักยภาพ 

3. ส่งเสรมิใหม้ีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตามความ
ถนัดและความสนใจ 

4. ส่งเสรมิใหผู้้เรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

5. ส่งเสรมิใหผู้้เรียนที่
มีความรู้ ความสามารถ
พิเศษ ได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ 6. ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
กลุ่มด้อยโอกาสได้รับ
การพัฒนาสูงข้ึนอย่าง
ทั่วถึง 

1. สนับสนุนให้ครจูัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
วัดผลประเมินผลตาม
สภาพจรงิ 

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุน
ให้ครูใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สร้างนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ตรงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

3. ส่งเสรมิให้ครูและ
บุคลากรมจีิตส านึกที่ดีใน
การปฏิบัตหิน้าทีร่่วมกัน 

4. ส่งเสรมิให้ครูเห็น
ความส าคัญและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

5. สนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูได้พัฒนาตนเองสูก่าร
มีและเลือนวิทยฐานะที่
สูงข้ึน 

6. สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรผูม้ีผลงานดเีด่น
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ

1. ส่งเสรมิ พัฒนา
ระบบเครอืข่าย 
Internet ในโรงเรียน 
ให้ครู บุคลากร 
ผู้ปกครองและผู้เรียน
ได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง 

2. พัฒนาอาคารเรียน
ให้สวยงาม ปลอดภัย 
วัสดุ อุปกรณ์ และ
ครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอ 

3. พัฒนาอาคารสถานที่
ให้เป็นสัดส่วน สะดวก
ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรุ้และบรกิารอย่าง
ทั่วถึง 

4. จัดภูมิทัศน์ใหส้ะอาด 
สวยงาม และร่มรื่น เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

5. ส่งเสรมิการจัด
สวัสดิการและการ
บริการพื้นฐานโดยการ
มีส่วนร่วมของผูเ้รียน 

6. ส่งเสรมิใหม้ีการ
จัดการน าวัสดเุหลือใช้
และหรือขยะมลูฝอย
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่า 

1. ส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน 

2. ส่งเสรมิการจัดท า
แผนงบประมาณระยะ
กลางของโรงเรียนให้
สอดคล้องกบัแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียน 

3. ส่งเสรมิการสร้าง
สัมพันธภาพของ
บุคลากรใหป้ฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ
และมีความสุข 
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