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ค ำน ำ 
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงสร้ำงบริหำรต่ำงๆในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำน
มำของโรงเรียนท ำให้เห็นภำพส ำเร็จท่ีปรำกฏโดยได้รับควำมร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทุกภำคส่วน
นอกจำกนี้           ยังเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้
รับทรำบและช่วยกันก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ขอขอบคุณคณะท ำงำนครู บุคลำกรนักเรียนและผู้ปกครองท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินผลกำร
ด ำเนินงำนแสดงควำมคิดเห็นพร้อมท้ังข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ฝ่ำยบริหำรยินดีและพร้อมท่ีจะน ำข้อเสนอ
มำวำงแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพและเป็นท่ีพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

(นำยศำนติกรศ์ิ  วงค์เขียว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
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ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
                                       
 
 ตราประจ าโรงเรียน 
  
 ปรัชญาของโรงเรียน :    ศึกษำดี      มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม 
 
 คติพจน์ของโรงเรียน :    วิริเยน  ทุกขม   เจติ (คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยควำมเพียร) 
 

  สัญลักษณ์ของโรงเรียน :     ดอกทองกวำว 
 
 สีของโรงเรียน  :     สีแสด  -  ด ำ    
    
 อักษรย่อของโรงเรียน :     ท.ว. 
 

  วิสัยทัศน์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

       
                    มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่21 

 
   พันธกิจ 

1.เสริมสร้ำงให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม และน้อมน ำหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต 

2.ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะตำมศตวรรษที่21มีควำมสำมำรถเฉพำะทำงตำมควำมถนัดของตนเอง และมี 
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 

3.พัฒนำ ส่งเสริม ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและเป็นมืออำชีพ 
4.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.ส่งเสริมควำมร่วมมือแบบบูรณำกำรให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
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เป้าประสงค ์
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมท่ีดีงำมมีสุขภำวะท่ีเหมำะสมตำมวัย มี

ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองปฏิบัติตนตำมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม
และน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิตสู่กำรเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร คิดริเริ่มและ               
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ มีควำมสำมำรถเฉพำะทำงตำมควำมถนัดของตนเอง 
และมี ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพและปฏิบัติตำมคุณธรรม   
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

4. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญผ่ำนกระบวนกำรคิดและกำรปฏิบัติจริง ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรบริหำรช้ันเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นร ะบบ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 

5. โรงเรียนบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับ 
อย่ำงเป็นระบบ เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ และน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำบริหำร 
จัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. โรงเรียนมีเครือข่ำยทำงกำรศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำย 
        
        กลยุทธ์ (STRATEGIC) 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที ่2   ส่งเสริมกำรมีงำนท ำ มีอำชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 กลยุทธ์ที่ 5  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 
  นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  
                         น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
       โรงเรียนสิ่งแวดล้อม เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน 

- กลุ่มงำนส ำนักงำนฝ่ำย 

- กลุ่มงำนพัฒนำผู้เรียน 

- กลุ่มงำนสำระกำรเรียนรู ้  
- กลุ่มงำนวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลกำรเรียน 

- กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ      
- กลุ่มงำนพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 
 

- กลุ่มงำนส ำนักงำนฝ่ำย 

- กลุ่มงำนนโยบำยและแผน                    
- กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและ
บัญช ี

- กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์ 

- กลุ่มงำนส ำนักงำนฝ่ำย 

- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำร
นักเรียน 

- กลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- กลุ่มงำนรักษำควำมปลอดภัย 

- กลุ่มงำนส ำนักงำนฝ่ำย 

- กลุ่มงำนบริกำรสำธำรณะ 

- กลุ่มงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- กลุ่มงำนระบบบริหำรและ
พัฒนำองค์กร 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

นำงสุวิกำญจน์สิริ   พิจอมบุตร 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

นำยทวี  เข่ือนแก้ว 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นำยสนั่น กำญจน์เชษฐ์ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

นำยดวงเด่น พิจอมบุตร 
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ตารางแสดงจ านวนครูและบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งงาน (ข้อมูล มีนาคม 2563) 
 

ประเภท 
บุคลากร 

จ านวน ระดับการศึกษาสูงสุด  

รวม ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา 
เอก 

ผู้อ ำนวยกำร 1 1 - - - - 1 
รองผู้อ ำนวยกำร - - - - - - - 
ครูประจ ำกำร 20 10 10 - 16 4  

 ครูผู้ช่วย - - - - - -  
พนักงำนรำชกำร 1 - 1 - 1 -  

 ครูอัตรำจ้ำง 2 1 1 - 2 -  
ธุรกำร 1 - 1 - - 1  

นักกำรภำรโรง 1 1 - 1 - -  
นักกำรอัตรำจ้ำง 1 1 - - 1 -  

รวม 27 14 13 1 20 5 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

24% 

25% 35% 

16% 

ระดับการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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ตารางแสดงข้อมูลเลขที่ต าแหน่ง วันเดือนปีที่บรรจุ /ปีเกษียณ ของครูและบุคลากร 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
เลขที่

ต าแหน่ง 
ว.ด.ป.ที่บรรจ ุ ปีที่เกษียณ 

1 นำยศำนติกรศ์ิ  วงค์เขียว 110490 2 กุมภำพันธ์ 2547 2577 
2 นำยสนั่น    กำญจนเชษฐ์ 110496 15 พฤษภำคม 2528 2564 
3 นำงสำวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ 118029 15 กันยำยน 2536 2564 
4 นำงศิริญญำ    เข่ือนแก้ว 108110 25 กรกฏำคม 2531 2568 
5 นำงสำวกมลศรัณ    จำเลิศ 125424 13 พฤศจิกำยน2532 2568 
6 นำยดวงเด่น    พิจอมบุตร 85562 29 มิถุนำยน 2535 2568 
7 นำยสุรเดช    ต้ือยศ 120593 7 ตุลำคม 2537 2568 
8 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู    เรือนค ำ 110491 26 กันยำยน 2531 2569 
9 นำยทวี    เขื่อนแก้ว 120594 17 กันยำยน 2533 2569 
10 นำงสุวิกำญจน์สิริ    พิจอมบุตร 120586 29 ธันวำคม 2535 2569 
11 นำยสถิตย์    ขำวปอน 111183 29 ธันวำคม 2535 2569 
12 นำงจรรยำ    พุทธำ 108277 1  มีนำคม 2537 2569 
13 นำงมงคลยำ    พำนดง 124303 14 มกรำคม 2534 2570 
14 นำงสรัญญำ    เรือนค ำ 109567 16 พฤษภำคม 2534 2570 
15 นำงสิริภำงค์    ขำวปอน 128007 5  กันยำยน 2537 2571 
16 นำยสุพจน์    บุญมำเทพ 133060 1  สิงหำคม 2538 2576 
17 นำยหัสรินทร์    ดอนดี 11350 1 กุมภำพันธ์ 2544 2580 
18 นำยพงศกร    ทำมำ 110492 16 กรกฏำคม 2533 2570 
19 นำงสำวนฤมล    จ ำอินทร์ 108422 16 มิถุนำยน 2549 2584 
20 นำงสำวกิ่งลดำ    แสนค ำฟู 5143 7  มิถุนำยน 2555 2591 
21 นำยปรัชญำ    จันทร์แก้ว 44658 5  กรกฏำคม 2555 2587 
22 นำยพงษ์สิทธิ์  สุปัด    
23 นำงสำวสุพรรณิภำ    จริยำ - 22 พฤษภำคม 2560 - 
24 นำงสำวเด่นดำว   หลีแก้วสำย - 7 กรกฎำคม 2527 - 
25 นำงสำวสิรินทร์พร   หมื่นตำบุตร - 15 มิถุนำยน 2552 - 
26 นำยสว่ำง    เกตุมรรค -   
27 นำยภัทรพงษ์  เหล็กดี  - - 
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ตารางแสดงข้อมูลวันเดือนปีเกิด/วุฒิการศึกษา/วิชาเอก-วิชาโท ของบุคลากร 
 
ท่ี ชื่อ – สกุล ว.ด.ป.เกิด วุฒิการศึกษา วิชาเอก-วิชาโท 
1 นำยศำนติกรศ์ิ  วงค์เขียว 2 ก.พ.47 กศ.ด. บริหำรกำรศึกษำ 
2 นำยสนั่น    กำญจนเชษฐ์ 23 ก.ย. 04 ค.บ. พลศึกษำ 
3 นำงสำวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ 5 ก.พ. 04 ค.บ. สังคมศึกษำ 
4 นำงศิริญญำ    เข่ือนแก้ว 25 พ.ค. 08 ค.บ. ภำษำไทย 
5 นำงสำวกมลศรัณ    จำเลิศ 11 ม.ค. 08 กศ.ม. เศรษฐศำสตร์ 
6 นำยดวงเด่น    พิจอมบุตร 19 พ.ย. 07 วท.บ. พืชศำสตร์ 
7 นำยสุรเดช    ต้ือยศ 13 ก.พ. 08 ค.บ. ดนตรีศึกษำ 
8 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู    เรือนค ำ 4 ก.พ. 09 ศษ.ม. หลักสูตรและกำรสอน 
9 นำยทวี    เขื่อนแก้ว 15 ธ.ค. 08 ค.บ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
10 นำงสุวิกำญจน์สิริ    พิจอมบุตร 18 ธ.ค. 08 วท.บ. พืชศำสตร์ 
11 นำยสถิตย์    ขำวปอน 11 ก.พ. 09 ศษ.บ. บริหำรธุรกิจ 
12 นำงจรรยำ    พุทธำ 9 ส.ค. 09 ศษ.บ. คหกรรม – สุขศึกษำ 
13 นำงมงคลยำ    พำนดง 11 เม.ย.10 ศษ.บ. สังคมศึกษำ – พัฒนำชุมชน 
14 นำงสรัญญำ    เรือนค ำ 27 พ.ค. 10 ศษ.บ. คหกรรม – โสตฯ 
15 นำงสิริภำงค์    ขำวปอน 30 พ.ค. 11 ค.บ. ภำษำไทย – ภำษำอังกฤษ 
16 นำยสุพจน์    บุญมำเทพ 19 ก.พ. 16 ค.บ. อุตสำหกรรมศิลป์ 
17 นำยหัสรินทร์    ดอนดี 12 พ.ค. 20 วท.บ. คอมพิวเตอร์ 
18 นำยพงศกร    ทำมำ 14 พ.ย. 09 ค.บ. ภำษำอังกฤษ 
19 นำงสำวนฤมล    จ ำอินทร์ 18 ก.ค. 24 ค.บ. ภำษำไทย 
20 นำงสำวกิ่งลดำ    แสนค ำฟู 16 ต.ค. 30 ศษ.บ. คณิตศำสตร์-บริหำรธุรกิจ 
21 นำยปรัชญำ    จันทร์แก้ว 21 เม.ย.27 วท.บ. เคมี 
22 นำยพงษ์สิทธิ์  สุปัด  ค.บ. คณิตศำสตร์ 
23 นำงสำวสุพรรณิภำ    จริยำ 23 มิ.ย. 35 ศศ.บ ภำษำจีน 
24 นำงสำวเด่นดำว   หลีแก้วสำย 7 ก.ค.27 ค.บ. ฟิสิกส์ 
25 นำงสำวสิรินทร์พร   หมื่นตำบุตร 6  ต.ค. 29 วท.บ. เคมีอุตสำหกรรม 
26 นำยสว่ำง    เกตุมรรค    
27 นำยภัทรพงษ์  เหล็กดี    

 
 
 
 
 
 
 



                                                                         สรุปผลการประเมิน การด าเนินงาน/โครงการ บริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย 8 

 

ตารางแสดงข้อมูลต าแหน่ง วิทยฐานะอันดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ 
1 นำยวิโรจ    หลักมั่น ผู้อ ำนวยกำร ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
2 นำยสนั่น    กำญจนเชษฐ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
3 นำงสำวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิริ ครู ช ำนำญกำร ค.ศ.2 
4 นำงศิริญญำ    เข่ือนแก้ว ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
5 นำงสำวกมลศรัณ    จำเลิศ ครู ช ำนำญกำร ค.ศ.2 
6 นำยดวงเด่น    พิจอมบุตร ครู เช่ียวชำญ ค.ศ.4 
7 นำยสุรเดช    ต้ือยศ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
8 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู    เรือนค ำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
9 นำยทวี    เขื่อนแก้ว ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
10 นำงสุวิกำญจน์สิริ    พิจอมบุตร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
11 นำยสถิตย์    ขำวปอน ครู ช ำนำญกำร ค.ศ.2 
12 นำงจรรยำ    พุทธำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
13 นำงมงคลยำ    พำนดง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
14 นำงสรัญญำ    เรือนค ำ ครู เช่ียวชำญ ค.ศ.4 
15 นำงสิริภำงค์    ขำวปอน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
16 นำยสุพจน์    บุญมำเทพ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
17 นำยหัสรินทร์    ดอนดี ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
18 นำยพงศกร    ทำมำ ครู ช ำนำญกำร ค.ศ.2 
19 นำงสำวนฤมล    จ ำอินทร์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ค.ศ.3 
20 นำงสำวกิ่งลดำ    แสนค ำฟู ครู ช ำนำญกำร ค.ศ.2 
21 นำยปรัชญำ    จันทร์แก้ว ครู ช ำนำญกำร ค.ศ.2 
22 นำยพงษ์สิทธิ์  สุปัด ครูอัตรำจ้ำง   
23 นำงสำวสุพรรณิภำ    จริยำ ครูอัตรำจ้ำง - - 
24 นำงสำวเด่นดำว   หลีแก้วสำย พนักงำนรำชกำร - - 
25 นำงสำวสิรินทร์พร   หมื่นตำบุตร ธุรกำร - - 
26 นำยสว่ำง    เกตุมรรค  - - 
27 นำยภัทรพงษ์  เหล็กดี  - - 
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  จ ำนวนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ  2562 รวม 193 คน (10 มิถุนำยน 2562) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 2 18 17 35 
ม.2 2 25 11 36 
ม.3 2 27 25 52 
รวม 6 70 53 123 
ม.4 2 14 10 24 
ม.5 2 12 10 22 
ม.6 2 12 12 24 
รวม 6 38 32 70 

รวมทั้งหมด 12 108 85 193 
 

  

18% 

19% 

27% 

13% 

11% 

12% 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.4 

ม.5 

ม.6 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

รายการแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ5 
มากที่สุด 

ระดับ4 
มาก 

ระดับ3 
ปานกลาง 

ระดับ2 
น้อย 

ระดับ1 
 น้อยที่สุด 

1 การประชุมผู้ปกครอง 54.7 27.3 18   
2 การเย่ียมบ้านนักเรียน 27.3 63.7 9   
3 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 54.7 45.3    
4 พฤติกรรมของนักเรียนในชุมชนและที่บ้าน 36.3 54.7 9   
5 การจัดการเรียนการสอน 63.7 36.3    
6 การแก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 72.7 18.3 9   
7 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 18.3 72.7 9   
8 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชนและผู้ปกครอง 54.7 36.3 9   
9 คุณภาพของนักเรียนโดยภาพรวม 36.3 45.3 18   
10 ความส าเร็จการด าเนินงานโดยภาพรวม 63.7 27.3 9   
 
 

 
 

แบบสรุปการประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติงาน 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ข้อที่ 1 จุดเด่น/ข้อดีของโรงเรียนที่ท่านประทับใจ และควรจะรักษาไว้หรือพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น 

- กำรปรับพฤติกรรมนักเรียนให้มีวินัย 
- ทรงผมนักเรียน ยำวอีกหน่อยก็ดีคับ 
- กำรมีสภำพแวดล้อมท่ีดี 
- ครูดีมำก 
- ครูเอำใจใส่กำรเรียนของนักเรียนดีส่งเสริมนักเรียนอย่ำงเอำใจใส่ 
- สะอำด 
- โรงเรียนสะอำด 
- มีระเบียบวินัย 
- มีควำมร่วมมือกันในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี 
- มำรยำทของนักเรียน 
- หน้ำโรงเรียน 

 
ข้อที่ 2 สิ่งที่โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

- พัฒนำผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
- ทรงผม 
- กำรฝึกนักเรียนให้มีระเบียบ 
- โรงเรียนสะอำดมำก 
- อยำกให้ส่งเสริมใหนักเรียนกล้ำแสดงออกในทำงท่ีดี 
- ปรับปรุงห้องน้ ำ 
- ห้องน้ ำ 
- ใช้วินัย5ประกำรต่อไป 
- อยำกให้พัฒนำด้ำนขยะภำยในโรงเรียนและห้องเรยีน 
- ควรพัฒนำห้องน้ ำให้สะอำด เพรำะค่อนข้ำงสกปรก 
- กำรศึกษำ 

 
ข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

- พัฒนำผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
- ทรงผม 
- กำรเพิ่มแหล่งน้ ำใหม้ีน้ ำใช้มำกขึ้น 
- โรงเรียนพฒันำมำกขึ้น 
- ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- ห้องน้ ำ 
- ดูแลโรงอำหำร 
- พัฒนำห้องน้ ำ,ขยะตำมเขตพื้นท่ีต่ำงๆ 
- ควรพัฒนำห้องน้ ำให้สะอำด 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนนิงานของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 

รายการแบบประเมินความพึงพอใจ 

ท่ี รายการประเมิน 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ระดับ5 
มาก
ที่สุด 

ระดับ5 
มากที่สุด 

ระดับ5 
มากที่สุด 

ระดับ5 
มากที่สุด 

ระดับ5 
มากที่สุด 

1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของครูเวรประจ ำวัน(หน้ำประตูช่วง
เช้ำ) 

48.43 43.40 
7.55 0.62  

2 กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของครูเวรประจ ำวัน(ช่วงเย็น) 32.08 51.57 13.84 1.255 1.255 
3 กำรปฏิบัติหน้ำท่ีครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนกิจกรรม

ช่วงเช้ำ(เข้ำแถวเคำรพธงชำติ นั่งสมำธิ โฮมรูม) 
41.15 45.28 

11.95 1.62  

4 กำรปฏิบัติหน้ำท่ีครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนท ำเวรเขต
พื้นท่ี 

37.12 54.09 
8.79   

5 ควำมสะอำดของห้องเรียน 23.90 58.49 16.35 1.26  
6 ควำมสะอำดของห้องน้ ำ 16.35 42.14 31.45 8.18 1.88 
7 ควำมสะอำดบริเวณโรงเรียน อำคำรเรียน 22.49 53.85 15.98 7.68  
8 กำรจ ำหน่ำยอำหำรและคุณภำพอำหำร 20.71 49.11 28.94 0.62 0.62 
9 กำรให้บริกำรน้ ำด่ืม 17.16 50.89 21.89 9.46 0.62 
10 กำรให้บริกำรงำนวิชำกำรและงำนทะเบียนวัดผล 29.59 52.07 17.09 1.26  
11 กำรให้บริกำรห้องสืบค้น(คอมพิวเตอร์) 28.40 43.20 19.53 7.62 1.26 
12 กำรให้บริกำรห้องสมุด 42.01 42.01 14.725 1.255  
13 กำรให้บริกำรห้องพยำบำล 30.77 49.70 17.655 0.62 1.255 
14 กำรให้บริกำรสหกรณ์โรงเรียน 38.46 47.34 14.2   
15 กำรจัดกิจกรรมเสียงตำมสำยและประชำสัมพันธ์

ข่ำวสำร 
26.63 49.11 

16.57 7.69  

16 กำรจัดกิจกรรมวิชำแนะแนว 23.08 51.48 24.185 1.255  
17 กำรจัดกิจกรรมวิชำลูกเสือ 28.90 53.85 16.63 0.62  
18 กำรจัดกิจกรรมชุมนุม 30.18 46.75 22.45 0.62  
19 กำรจัดกิจกรรมคำบหลักสูตรต้ำนทุจริตในวันศุกร์ 23.67 54.44 12.43 1.255 8.205 
20 กำรสอดส่องดูแลพฤติกรรมควำมประพฤติของ

นักเรียน 
37.28 40.83 

19.38 1.255 1.255 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ข้อ 1 จุดเด่น/ข้อดีของโรงเรียนที่ท่านประทับใจ และควรจะรักษาไว้หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 

- เปิดโอกำสให้นักเรียนได้ไปค่ำย และได้ไปเเข่งศิลปหัตกรรม 
- มีครูใจดีทุกท่ำน มีกิจกรรมท่ีน่ำสนใจมำกมำย 
- คุณครูใจดี (10) 
- กิจกรรมมีมำก สร้ำงสรรค์ เปิดโอกำสให้นักเรียนได้เข้ำร่วม 
- มีกำรพัฒนำให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและควรท่ีจะพัฒนำให้มำกขึ้น 
- กำรเข้ำแถว 
- ระเบียบของโรงเรียนเช่นกำรเดินเข้ำโรงเรียนกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
- กิจกรรมต่ำงๆ 
- มีควำมทันสมัยก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี 
- พูดจำสุภำพเรียบร้อย 
- มีระเบียบวินัยและท ำตำมกฎระเบียบวินัยอย่ำงถูกต้อง 
- มีพื้นท่ีท่ีเป็นธรรมชำติ 
- โรงเรียนสะอำด(8) 
- กำรพำนักเรียนไปรว่มกิจกรรมต่ำงๆเเล้วได้รำงวัลเเละผลงำนกลับมำ 
- กำรน ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันและทักษะทำงด้ำนวิชำกำร 
- กฏระเบียบ 
- ครูยืนอยู่หน้ำโรงเรียนตอนเช้ำ 
- มีกีฬำไห้เล่น 
- กำรเข้ำแถวเป็นระเบียบ 
- อนุรักส่ิงแวดล้อม 
- มีทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน 
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- พัฒนำให้นักเรียนมีวนิัยมำกขึ้น 
- กำรจัดกิจกรรมท่ีสร้ำงสรรค์ 
- พัฒนำนักเรียนให้มีวินัยมำกจำกเดิม 
- พัฒนำให้นักเรียนมีวนิัย 
- สอนดี(5) 
- กำรมีมำรยำท 
- ช่วยกันเก็บขยะ 
- คุณครูสอนนักเรียนเข้ำใจ (8) 
- ขี้เล่น ร่มรื่น 
- ประทับใจในส่วนของกำรเรียนกำรสอน 
- กำรเข้ำเเถวตำมเขตพื้นท่ี 
- กำรให้โอกำสกับนักเรียนได้แก้ไขปรับปรุงตัว 
- คอมพิวเตอร์มีเพียงพอส ำหรับห้องเรียน 
- ครูยืนหน้ำโรงเรียนทุกวนั 
- พัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพมำกจำกเดิม 
- อยำกได้เเม่ค้ำเพิ่มข้ึน 

ข้อที่2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
- พัฒนำห้องน้ ำให้สะอำด 
- พัฒนำด้ำนโรงอำหำรเช่นพัดลมในโรงอำหำร 
- โรงอำหำร  
- ปรับปรุงถนน  
- พัฒนำเรื่องขยะภำยในโรงเรียนและห้องเรียนให้มำกขึ้น 
- กำรเเข่งขันงำนวิชำกำร 
- ไม่มำโรงเรียนสำย อยู่ในกฎของโรงเรียน 
- เพิ่มกิจกรรมให้มำกกว่ำนี้ 
- "พัฒนำหลำยๆด้ำนนอกเหนือจำกวิชำกำรควรพัฒนำด้ำนนันทนำกำรเช่นด้ำนวิชำดนตรี" 
- ปรับกฎระเบียบให้เคร่งครัดและปฎิบัติตำมกฎ 
- พัฒนำห้องน้ ำ 
- ควรมีกำรให้อิสระนร.ในกำรใช้เทคโนโลยีให้มำกขึ้น 
- "ส่ิงเเวดล้อมใน-นอกโรงเรียน ร้ำนอำหำรในโรงอำหำรมีน้อยบำงทีก็ไม่รู้จะกินอะไร  
- ระบบอินเทอร์เน็ตของอำคำร2ไม่ค่อยครอบคลุม" 
- อำหำรในโรงอำหำรมีน้อยและอำกำศร้อน 
- อยำกไห้มีจุดบริกำรน้ ำตำมอำคำรเรียนและมีแม่ค้ำเพิ่มอีก 
- พัฒนำห้องน้ ำให้สะอำดและโรงอำหำรสะอำด 
- ฝึกกำรมีวินัย 
- กำรดูแลห้องน้ ำและโรงอำหำร 
- ควรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนให้มำกกว่ำนี้ 
- ควรรักษำห้องน้ ำให้สะอำด 



                                                                         สรุปผลการประเมิน การด าเนินงาน/โครงการ บริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย 15 

 

- กำรใช้เทคโนโลยี 
- ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
- ให้คุณครูใส่ใจนักเรียนท่ีเรียนไม่ต่อยทันให้มำกขึ้นเพื่อจะให้นักเรียนมีคุณภำพในกำรศึกษำดี

ขึ้น 
- มีวิชำภำษำต่ำงประเทศเพิ่มเติมเข่นภำษำเกำหลี 
- พัฒนำให้โรงเรียนและนักเรียนให้เป็นตัวอย่ำงท่ีดี 
- ไม่มีควำมขัดข้องทำงอินเตอร์เน็ต 
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  สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น 
เร่ือง ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 35 
ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 

ครูโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
รายการแบบประเมินความพึงพอใจ 

ท่ี รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
ระดับ5 

มากที่สุด 
ระดับ4 
มาก 

ระดับ3 
ปาน
กลาง 

ระดับ2 
น้อย 

ระดับ1 
น้อยที่สุด 

1 ควำมประพฤติเหมำะสมกับสถำนภำพและเป็น
แบบอย่ำง 

71.43 28.57 
   

2 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำโรงเรียนคุณภำพนักเรียน 

57.14 42.86 
   

3 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ  ควำมมีวินัย  ซื่อสัตย์
สุจริต ยึดตำมกฎระเบียบโรงเรียน 

85.715 14.285 
   

4 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมมุ่งมั่น ต้ังใจ และทุ่มเทเสียสละ  71.43 28.57    
5 สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำครู

พัฒนำนักเรียน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
71.43 28.57 

   

6 ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยค ำนึงถึง
สิทธิกำรทำงกำรศึกษำเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำของ
นักเรียน 

71.43 14.285 
14.285   

7 รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กำรมีส่วนร่วมในกำร
เสนอแนวคิดหรือวิธีกำรต่ำงๆ 

71.43 14.285 
14.285   

8 เป็นผู้น ำในกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำ 57.14 42.86    
9 ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรบริหำร

สถำนศึกษำ 
71.43 28.57 

   

10 ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชน 85.715 14.285    
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ข้อที่1. จุดเด่น/ข้อดีของผู้อ านวยการโรงเรียนที่ประทับใจ 

- ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
- แนวคิด ทฤษฏีใหม่ๆในกำรพัฒนำโรงเรียน 
- ให้ควำมทุ่มเท ติดตำม และหำแนวทำงในกำรพัฒนำโรงเรียนเป็นอย่ำงดี, เป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง ,

สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ครู นักเรียนและสังคม 
- เป็นแบบอยำ่งท่ีดีทุกด้ำน 
- บุคลิก กำรแต่งกำยดี 

มุ่งมั่นต้ังใจ 
ข้อที่2. สิ่งที่อยากให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเปลี่ยนแปลง 

- ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกรและนักเรียน 
- ยอมรับควำมแตกต่ำงระห่ำงบุคคล 
- กำรวำงระบบงำนฝ่ำยให้ชัดเจน เป็นรำยบุคล 

ข้อที่3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
- มุง่สู่วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำหมำยร่วมกันเป็นคณะท ำงำน 
- สร้ำงแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับทัศนคติครูผู้สอนต่อกำรพัฒนำผู้เรียน 
- เพิ่มขีดควำมสำมำรถครูผู้สอนให้ค้นพบศักยภำพของตนเองและควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
- กำรวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนของครูและนักเรียน 
- กำรท ำงำนเป็นทีม 
- มีงบประมำณ/วัดสุอุปกรณ์ ในกำรจัดท ำส่ือกำรสอนของครูแต่ละวิชำ 
- เน้นกิจกรรมให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น 
เร่ืองความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต35 
ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม 
รายการแบบประเมินความพึงพอใจ 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ระดับ5 
มากที่สุด 

ระดับ5 
มากที่สุด 

ระดับ5 
มากที่สุด 

ระดับ5 
มากที่สุด 

ระดับ5 
มากที่สุด 

1 ควำมประพฤติเหมำะสมกับสถำนภำพและเป็น
แบบอย่ำง 

38.46 47.93 
13.61   

2 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพนักเรียน 

37.87 48.52 
13.61   

3 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ  ควำมมีวินัย  
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดตำมกฎระเบียบโรงเรียน 

46.75 43.20 
9.45 0.60  

4 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมมุ่งมั่น ต้ังใจ และทุ่มเทเสียสละ  42.60 50.30 7.1   
5 สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำครู

พัฒนำนักเรียน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
42.01 47.3 

10.69   

6 ปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยค ำนึงถึง
สิทธิกำรทำงกำรศึกษำเพื่อลดควำมเหลล่ือมล้ ำของ
นักเรียน 

37.28 46.75 
15.37 0.60  

7 รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กำรมีส่วนร่วมในกำร
เสนอแนวคิดหรือวิธีกำรต่ำงๆ 

37.87 47.34 
13.61 1.18  

8 เป็นผู้น ำในกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำ 43.20 43.20 13 0.60  
9 ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมในกำรบริหำร

สถำนศึกษำ 
43.79 45.56 

10.05 0.60  

10 ให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชน 42.60 44.98 11.82 0.60  
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ข้อ 1. จุดเด่น/ข้อดีของผู้อ านวยการโรงเรียนที่ประทับใจ 

- เสียสละเพื่อโรงเรียน(5) 
- เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่โรงเรียนและนักเรียน(24) 
- พัฒนำโรงเรียนได้ดีขึ้นมำก ใจดี 
- ทุ่มเท และพัฒนำโรงเรียน 
- พัฒนำโรงเรียนดีขึ้นกว่ำเดิมเยอะ 
- มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำโรงเรียนและคุณภำพนักเรียน และมี

ควำมเสียสละ 
- มุ่งมั่น ต้ังใจบริหำรโรงเรียน(3) 
- ต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรท ำงำน มั่งคง ซื่อสัตย์ ในดี มำดูกำรเรียนกำรสอนของนักเรียน ชอบมำกๆๆ

คะ 
- พัฒนำโรงเรียนให้มีส่ิงใหม่ปรับปรุงโรงเรียนให้น่ำอยู่ยิ่งขึ้นตั้งกฏระของโรงเรียนเพื่อไม่ให้ประพฤติตน

ให้ดีเป็นคนดีสร้ำงเด็กให้มีสมำธิในกำรเรียนมำกยิ่งขึ้น 
- เป็นผู้น ำท่ีดีและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้แก่นักเรียน 
- มีควำมต้ังใจในกำรพัฒนำนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และพัฒนำโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี 
- ใส่ใจในกิจกรรมในโรงเรียน(8) 
- ท ำให้โรงเรียนพัฒนำขึ้นครับ 
- กำรเป็นตัวอย่ำงท่ีดีของนักเรียนเช่นกำรแต่งกำย(2) 
- เข้มงวด 
- บริหำร รร.ได้ดี 
- เป็นคนนิสัยเรียบร้อย เเละมีควำมมั่นใจในตนเองสูง 
- มีคุณธรรม พัฒนำโรงเรียนไห้ดีขึ้น 
- สอนให้รู้จักประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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- ควำมคิดดี พูดดี ใจดี (47) 
- มีควำมเช่ือถือได้และมีควำมเข้มงวด 
- เป็นคนรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
- มีควำมรับผิดชอบอย่ำงดีและช่วยเหลือโรงเรียนเต็มท่ีมีควำมเป็นผู้น ำท่ีดี 

ข้อที่ 2. สิ่งท่ีอยากให้ผู้อ านวยการโรงเรียงเปลี่ยนแปลง 
- รับฟังขอเสนอมำกกว่ำนี ้
- อยำกให้มองส่ิงโรงเรียนขำดหำยหลำยๆด้ำน 
- ลดควำมเข้มงวดลงนิดหน่อย 
- พัฒนำโรงเรียนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ต้ังกฏลงโทษของกำรมำโรงเรียนสำยเพื่อให้นักเรียนปรับตัวให้ดียิ่งขึ้น 
- อยำกให้ผู้อ ำนวยกำรยิ้มแย้มและไม่เคร่งครัดกับคุณครูและนักเรียน 
- อยำกให้มีรอยยิ้มให้กับนักเรียนอยู่เสมอ 
- "ลดช่องว่ำงระหว่ำงนกัเรียนเเละผู้อ ำนวยกำร  
- เช่นเวลำเจอกับผอ.หรือพูดคุยด้วย  นักเรียนบำงคนจะรู้สึกกลัวเเละรู้สึกเกร็งๆ" 
- ลดช่องว่ำงระหว่ำงผู้อ ำนวยกำรและนักเรียน 
- กำรรับฟังควำมคิดเห็นของนักเรียน 
- ให้ท ำเกรดแลกกำรไว้ผมยำว 
- อยำกให้มีกิจกรรมทุกสัปดำห์ 
- ให้ท ำเกรดแลกกับกำรไว้ผมยำว 
- ให้ใกล้ชิดกับนักเรียนมำกขึ้น 
- อยำกไห้พบปะกับนักเรียนมำกขึ้น 
- รับฟังควำมคิดของนักเรียน 
- ไม่มีข้อเปล่ืยนเเปลง 
- ให้พัฒนำเรื่องขยะ 
- อยำกไห้พูดอีกหน่อย 
- อยำกให้พัฒนำโรงเรียนไปเรื่อยๆ 

 
ข้อที่ 3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

- เพิ่มกิจกรรมมำกกว่ำนี ้
- พัฒนำด้ำนวินัยและกฏระเบียบ 
- อยำกให้นักเรียนผู้หญิงไว้ผมยำว เพรำะถ้ำก ำหนดว่ำยำวไม่เกิน2ก ำมือ ผมจะมัดไม่ได้และมัน

จะดูไม่เรียบร้อย และรุงรัง แต่ถ้ำไว้ผมยำวแล้วปล่อยมำร.รไม่มัด ก็โดนตัดตำมระเบียบได้เลย
ค่ะ 

- "อยำกให้ท ำให้นักเรียนทุกคนกล้ำแสดงออก 
- กล้ำคิดกล้ำท ำ" 
- อยำกให้เปล่ียนกฎระเบียบนักเรียนหญงิเรื่องกำรไว้ผมยำว ถ้ำนักเรียนคนไหนท่ีไว้ผมยำว ก็

ให้ไว้ยำวโดยท่ีไม่ต้องก ำหนดควำมยำวและแค่ผูกโบว์ให้เรียบร้อย(ให้ดูตำมควำมเหมำะสมถ้ำ
ยำวเกินจึงบอกให้ไปตัด)ยกเว้นนักเรียนท่ีไว้ผมส้ัน กรณีนี้ก็ปฏิบัติตำมกฎต่อไป 

- พัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนเกี่ยวกับออนไลน์มำกขึ้น เเละอยำกให้มีกิจกรรมเยอะขี้น 
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- มีกำรเรียนแบบทันสมัยตำมเทคโนโลยี 
- ใช้เทคโนโลยีให้มำกกว่ำนี้ 
- ให้น ำโทรศัพท์มำศึกษำค้นคว้ำ 
- ให้นักเรียนทุกคนได้แข่งขันต่ำงๆ 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เร่ือง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส่วนท่ี1 การจัดการเรียนรู้ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำค ำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพ่ือนๆ มำกกว่ำกำรน่ังฟังครู
บรรยำย 

4.33 มำก 

2 ครูใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำยบน
กระดำน 

4.36 มำก 

3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้ก ำลังใจใชค้ ำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนไม่รู้ดำ
ไม่ต ำหนิติเตียน 

4.26 มำก 

4 ครูมุ่งเน้นให้เพ่ือนสอนเพ่ือนเพ่ืออธิบำยให้เพ่ือนท ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกข้ึน 4.36 มำก 
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนวข้อสอบต่ำงๆ 4.21 มำก 
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละคำบ

เรียน 
4.31 มำก 

7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ท ำชิ้นงำน 

4.26 มำก 

8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนท ำให้นักเรียนเข้ำใจมำกย่ิงข้ึน 4.31 มำก 
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

เน้ือหำที่สอน 
4.48 มำก 

10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำท่ีครูสอน 4.38 มำก 
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู) 

ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน 4.26 มากท่ีสดุ 

12 ครูมีควำมต้ังใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ท ำและ
เฉลย นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย 

4.27 มำก 

13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน 4.26 มำก 
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียน

พฤติกรรมและเรื่องอื่นๆ 
4.31 มำก 

15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรสง่งำนด้ำนกำรเรียน 4.31 มำก 
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน 4.31 มำก 
17 ครูไม่เคยใชค้ ำท่ีไม่เหมำะสมกับนักเรียน 4.36 มำก 
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือนักเรียนเสมอเสมอ 4.12 มำก 
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง 4.19 มำก 
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของคร ู 4.38 มำก 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ 

- มีกำรทุ่มเทในกำรสอนนักเรียน 
- ใจดีสอนนักเรียนได้เข้ำใจ 
- สอนได้เข้ำใจ 
- เป็นแบบอย่ำงท่ีดีสอนเข้ำใจ 
- สอนเนื้อหำเข้ำใจ 
- เจำะลึกเนื้อหำกำรสอน 
- ต้ังใจสอน 
- เป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
- ร่ำำเริง เป็นกันเอง  
- มีควำมเมตตำเข้ำใจเด็ก 
- เข้ำในในกำรำสอน ร่ำเริง ไม่เครียด 
- เฮฮำ ฃอบพูดชอบจำ มีพลังในกำรพูดสูง 
- ครูเป็นคนดี และสอนสนุก 
- อำรมณ์ดี ร่ำเริงแจ่มใสเป็นคนตลกสอนเข้ำใจ 
- สอนเข้ำใจง่ำยเป็นมิตรกับทุกคน 
- สอนดี เข้ำใจง่ำย ละเอียด สอนรู้เรื่อง 
- ขี้เล่นนิสัยดี 
- แต่งตัวเรียบร้อย 
- ให้ท ำงำนกลุ่ม 
- เป็นคนกันเอง  
- เป็นคนตรงๆ 

ข้อ2. ส่ิงท่ีนักเรียนอยำกให้ครูเปล่ียนแปลงเพื่อลูกศิษย์ 
- สอนช้ำและสอนให้เข้ำใจยิ่งขึ้น 
- ส่ังงำนน้อยลง 
- พูดนอกเรื่องให้น้อยลงหน่อย 
- สอนให้มีส่ือมำกขึ้น 
- อยำกให้ครูส่ังแบบฝึกหัดให้น้อยลง 
- ส่ังกำรบ้ำนให้น้อย 
- สอนใหเ้ข้ำใจกว่ำนี้ 
- พูดเยอะ 
- เรื่องกำรด่ำ 
- ส่ังกำรบ้ำนน้อยๆ 
- ให้พูดหรือสอนในเนื้อหำไม่นอกเรื่อง 
- ส่ังงำนเยอะ 
- ส่ังงำนให้น้อยลง 
- ยำกให้ครูคุยโทรศัพท์น้อยลง 



                                                                         สรุปผลการประเมิน การด าเนินงาน/โครงการ บริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย 24 

 

สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เร่ือง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมกระบวนกำร

คิดค้นหำค ำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพ่ือนๆ มำกกว่ำกำรน่ังฟังครูบรรยำย 
4.33 มาก 

2 ครูใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำยบน
กระดำน 

4.04 มาก 

3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้ก ำลังใจใชค้ ำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนไม่รู้ดำไม่
ต ำหนิติเตียน 

4.09 มาก 

4 ครูมุ่งเน้นให้เพ่ือนสอนเพ่ือนเพ่ืออธิบำยให้เพ่ือนท ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกข้ึน 4.07 มาก 
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนวข้อสอบต่ำงๆ 4.22 มาก 
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละคำบ

เรียน 
4.09 มาก 

7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ท ำชิ้นงำน 

4.17 มาก 

8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนท ำให้นักเรียนเข้ำใจมำกย่ิงข้ึน 4.09 มาก 
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

เน้ือหำที่สอน 
4.30 มาก 

10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำท่ีครูสอน 4.28 มาก 

ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู) 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน 4.24 มาก 
12 ครูมีควำมต้ังใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ท ำและเฉลย 

นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย 
4.15 มาก 

13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน 4.35 มาก 
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนพฤติกรรมและเรื่อง

อื่นๆ 
4.24 มาก 

15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรสง่งำนด้ำนกำรเรียน 4.20 มาก 
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน 4.26 มาก 
17 ครูไม่เคยใชค้ ำท่ีไม่เหมำะสมกับนักเรียน 4.22 มาก 
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือนักเรียนเสมอเสมอ 4.26 มาก 
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง 4.28 มาก 
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของคร ู 4.30 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามทีใ่ช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 
 

คะแนนรวม 3872 

 
 

ค่ำเฉล่ีย 4.21 

 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.53 

 
 

C.V.(%) 12.55 

 
 

แปลผล   มำก 

  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ 

- ครูมีควำมต้ังใจในกำรสอนนักเรียนอยู่เสมอ และมีกำรยกตัวอย่ำงให้นักเรียนเข้ำใจก่อนลงมือท ำโจทย์
อยู่เสมอ 

- สอนเข้ำใจง่ำย 
- เอำใจใส่นักเรียน 
- ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ 
- ไม่ละเลยเวลำ ไม่มำสำยมำตำมเวลำสอน 
- เนื้อหำกระชับ ได้ใจควำมครบถ้วน 
- ใจดีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้แก่นักเรียน 
- พูดเยอะ 
- สอนสนุกเข้ำใจชอบทบทวน 
- สอนดีนักเรียนไม่ฟงั 
- ครูตำมงำนทุกครั้ง 
- ใจดี(3) 
- เข้ำใจนักเรียน(5) 
- ชอบกำรสอนของครู  
- สอนเก่ง 

 
ข้อ2. ส่ิงท่ีนักเรียนอยำกให้ครูเปล่ียนแปลงเพื่อลูกศิษย์ 

- สอนเร็วเกินไป 
- สอนย้ ำครั้งและบำงครั้งนักเรียนไม่เข้ำใจ 
- อยำกให้ครูเปิดส่ือควำมรู้ต่ำงๆ 
- เรียนในทีวีให้มำกขึ้น 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เร่ือง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำค ำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพ่ือนๆ มำกกว่ำกำรน่ังฟังครู
บรรยำย 

4.12 มาก 

2 ครูใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำยบน
กระดำน 

3.85 มาก 

3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้ก ำลังใจใชค้ ำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนไม่รู้ดำ
ไม่ต ำหนิติเตียน 

3.78 มาก 

4 ครูมุ่งเน้นให้เพ่ือนสอนเพ่ือนเพ่ืออธิบำยให้เพ่ือนท ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกข้ึน 3.86 มาก 
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนวข้อสอบต่ำงๆ 4.08 มาก 
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละคำบ

เรียน 
3.95 มาก 

7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ท ำชิ้นงำน 

3.99 มาก 

8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนท ำให้นักเรียนเข้ำใจมำกย่ิงข้ึน 3.95 มาก 
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

เน้ือหำที่สอน 
4.12 มาก 

10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำท่ีครูสอน 3.94 มาก 

ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู) 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน 4.12 มาก 
12 ครูมีควำมต้ังใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ท ำและเฉลย 

นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย 
4.09 มาก 

13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน 4.00 มาก 
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนพฤติกรรมและเรื่อง

อื่นๆ 
3.096 มาก 

15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรสง่งำนด้ำนกำรเรียน 4.09 มาก 
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน 4.03 มาก 
17 ครูไม่เคยใชค้ ำท่ีไม่เหมำะสมกับนักเรียน 3.97 มาก 
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือนักเรียนเสมอเสมอ 3.91 มาก 
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง 3.94 มาก 
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของคร ู 3.94 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามทีใ่ช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 
 

คะแนนรวม 6213 

 
 

ค่ำเฉล่ีย 3.98 

 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.62 

 
 

C.V.(%) 15.69 

 
 

แปลผล   มำก 

  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ 

- ใจดี(11) 
- พูดดี 
- ทบทวนก่อนเรียนสอนได้เข้ำใจกระชับเข้ำใจง่ำย เป็นกันเองให้ค ำปรึกษำในบำงเรื่องได้ 
- ทุ่มเทต้ังใจสอนนักเรียน เป็นท่ีปรึกษำให้แก่นักเรียนทุกเรื่อง 
- มีกำรสอนแบบยกตัวอย่ำงสนุกสนำน 
- สอนเข้ำใจง่ำย มีกิจกรรมหลำยรูปแบบ ต่ืนเต้นตลอดเวลำ 
- สอนให้นักเรียนต่ืนเต้นตลอดเวลำ เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักเรียน ทุ่มเทสอนแก่นักเรียน 
- ครูจะอธิบำยทุกอย่ำงให้แต่ละคนท่ีไม่เข้ำใจ ทุ่มเทสอนและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักเรียน 
- คอยติดตำมเรื่องกำรส่งงำน 
- มีกำรเจำะลึกเนื้อหำในแต่ละบทท่ีสอนเพื่อให้นักเรียนเข้ำใจ 
- หำกเรำไม่เข้ำใจตรงไหนครูก็จะคอยบอก 
- สอนเข้ำใจมำกขึ้น 
- ให้ดูสีดีโอเพิ่มเติมเพื่อท ำให้เข้ำใจและท ำตำมได้ถูกต้องอย่ำงเหมำะสม 
- สอนเข้ำใจและสนุก 
- ใจดี พูดตรงๆต่อนักเรียน ส่ังงำนไม่มำก เข้ำใจนักเรียน 
- ปล่อยตรงเวลำ 
- ถ่ำยทอดควำมรู้ได้ดี 

 
ข้อ2. ส่ิงท่ีนักเรียนอยำกให้ครูเปล่ียนแปลงเพื่อลูกศิษย์ 

- บทลงโทษเบำลงหน่อย 
- อยำกให้ครูไม่ใช้ไมล์ในกำรสอน 
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- ไม่ด่ำบ่อยเกินไปเข้ำสอนให้ตรงเวลำ 
- ไม่ดุด่ำนักเรียนเกินไป 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เร่ือง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม 

ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำค ำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพ่ือนๆ มำกกว่ำกำรน่ังฟังครู
บรรยำย 

3.86 มาก 

2 ครูใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำยบน
กระดำน 

4.02 มาก 

3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้ก ำลังใจใชค้ ำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนไม่รู้ดำ
ไม่ต ำหนิติเตียน 

3.50 ปานกลาง 

4 ครูมุ่งเน้นให้เพ่ือนสอนเพ่ือนเพ่ืออธิบำยให้เพ่ือนท ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกข้ึน 3.79 มาก 
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนวข้อสอบต่ำงๆ 3.93 มาก 
6 ครูได้สอดแทรกอบ3.95รมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละ

คำบเรี4.07ยน 
3.71 มาก 

7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ท ำชิ้นงำน 

3.95 มาก 

8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนท ำให้นักเรียนเข้ำใจมำกย่ิงข้ึน 4.07 มาก 
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

เน้ือหำที่สอน 
3.86 มาก 

10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำท่ีครูสอน 3.52 มาก 

ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู) 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน 3.67 มาก 
12 ครูมีควำมต้ังใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ท ำและเฉลย 

นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย 
3.79 มาก 

13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน 3.88 มาก 
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนพฤติกรรมและเรื่อง

อื่นๆ 
3.81 มาก 

15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรสง่งำนด้ำนกำรเรียน 3.81 มาก 
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน 3.55 มาก 
17 ครูไม่เคยใชค้ ำท่ีไม่เหมำะสมกับนักเรียน 3.57 มาก 
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือนักเรียนเสมอเสมอ 3.74 มาก 
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง 3.69 มาก 
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของคร ู 3.71 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามทีใ่ช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 
 

คะแนนรวม 3168 

 
 

ค่ำเฉล่ีย 3.77 

 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.66 

 
 

C.V.(%) 17.55 

 
 

แปลผล   มำก 

  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ 

- สอนเข้ำใจท่ีสุด(12) 
- พูดเยอะ 
- ใจดีสอนสนุกและเข้ำใจ 
- เพิ่มควำมรู้ให้เข้ำใจง่ำย 
- เรียนสนุกและสอนเข้ำใจมำกๆ 
- รักนักเรียน สนใจนักเรียนทุกคน 
- จัดกำรเรียนกำรสอนทันสมัย 
- ส่ังงำนเวอร์กว่ำกำรสอนท่ีได้รับ 
- ใช้เทคโนโลยีในกำรสอนให้เข้ำใจมำกขึ้น 
- ทุ่มเทกับกำรสอน 
- ครูมีควำมทุ่มเทในกำรสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้ำใจ 
- ใช้เทคโนโลยีสอนและอธิบำยได้ละเอียด 
- ชอบเล่ำเรื่องให้ฟัง 

ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยากให้ครูเปลี่ยนแปลงเพือ่ลกูศิษย์ 
- งำนน้อยๆ 
- พูดดีๆ กับเด็กๆ 
- อย่ำส่ังงำนเยอะเกินไป 
- ลดงำนลงนิดนึงเพรำะไม่มีเวลำปั่นจนส่งไม่ทัน แล้วให้ 0 ร  
- ไม่ให้มีกำรบ้ำนเยอะ 
- ช่วยสอนให้เข้ำใจ 
- ลดกำรให้งำนด้วยวิธี กำรน ำเสนอทำงเทคโนโลยี 
- ลดงำนลงเบำๆหน่อยครับ 
- อยำกให้ลดกำรส่ังงำนลงหน่อยครับ เยอะเกินไปเด๋ียวพวกหนูจะเป็นบ้ำ 
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- พูดให้ช้ำลงกว่ำเดิม 
- พูดให้ช้ำลงเพื่อให้นักเรียนท่ีฟังไม่ทันเข้ำใจ 
- อย่ำดุด่ำอย่ำจ่มสอนให้เข้ำมำกกว่ำนี้ 
- อย่ำดุด่ำ 
- ไม่อยำกให้ครูตีนักเรียน ไม่ส่ังกำรบ้ำนเยอะ 
- อยำกให้ครูพูดช้ำลง และเอำใจใส่นักเรียน 
- ควบคุมอำรมณ์ในเวลำสอน 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เร่ือง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำค ำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพ่ือนๆ มำกกว่ำกำรน่ังฟังครู
บรรยำย 

4.08 มำก 

2 ครูใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำยบน
กระดำน 

3.75 มำก 

3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้ก ำลังใจใชค้ ำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนไม่รู้ดำ
ไม่ต ำหนิติเตียน 

4.06 มำก 

4 ครูมุ่งเน้นให้เพ่ือนสอนเพ่ือนเพ่ืออธิบำยให้เพ่ือนท ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกข้ึน 3.99 มำก 
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนวข้อสอบต่ำงๆ 4.08 มำก 
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละคำบ

เรียน 
4.15 

มำก 

7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ท ำชิ้นงำน 

4.02 
มำก 

8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนท ำให้นักเรียนเข้ำใจมำกย่ิงข้ึน 3.68 มำก 
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

เน้ือหำที่สอน 
4.35 มำก 

10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำท่ีครูสอน 4.05 มำก 
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู) 

ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน 4.34 มำก 
12 ครูมีควำมต้ังใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ท ำและเฉลย 

นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย 
4.10 มำก 

13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน 4.18 มำก 
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนพฤติกรรมและเรื่อง

อื่นๆ 
4.01 มำก 

15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรสง่งำนด้ำนกำรเรียน 4.09 มำก 
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน 4.04 มำก 
17 ครูไม่เคยใชค้ ำท่ีไม่เหมำะสมกับนักเรียน 3.75 มำก 
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือนักเรียนเสมอเสมอ 3.95 มำก 
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง 4.05 มำก 
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของคร ู 4.00 มำก 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห ์ ภาพรวม 

 
 

คะแนนรวม 3354 

 
 

ค่ำเฉลี่ย 3.97 

 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.69 

 
 

C.V.(%) 15.23 

 
 

แปลผล   มำก 

  
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ 

- เป็นคนใจดี  
- เรียนพละแล้วได้ควำมรู้มำกยิ่งขึ้น 
- ครูสอนดีมำกๆ(9) 
- สอนเก่ง เป็นคนตลก 
- ให้ท ำกิจกรรมบ่อยๆ 
- มีควำมสุขกับทุกเรื่อง 
- รักสัตว์ 
- สอนเข้ำใจดี  มีควำมสุขกับกำรเรียน 

ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยากให้ครูเปลี่ยนแปลงเพือ่ลกูศิษย์ 
- ครูเป็นคนดุแต่ก็ใจดี 
- ลงโทษเบำลง 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เร่ือง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำค ำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพ่ือนๆ มำกกว่ำกำรน่ังฟังครู
บรรยำย 

4.06 มำก 

2 ครูใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำยบน
กระดำน 

4.22 มำก 

3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้ก ำลังใจใชค้ ำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนไม่รู้ดำ
ไม่ต ำหนิติเตียน 

4.28 มำก 

4 ครูมุ่งเน้นให้เพ่ือนสอนเพ่ือนเพ่ืออธิบำยให้เพ่ือนท ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกข้ึน 4.17 มำก 
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนวข้อสอบต่ำงๆ 3.83 มำก 
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละคำบ

เรียน 
3.89 มำก 

7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ท ำชิ้นงำน 

3.78 มำก 

8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนท ำให้นักเรียนเข้ำใจมำกย่ิงข้ึน 3.78 มำก 
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

เน้ือหำที่สอน 
4.11 มำก 

10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำท่ีครูสอน 4.39 มำก 
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู) 

ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน 4.11 มำก 
12 ครูมีควำมต้ังใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ท ำและเฉลย 

นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย 
3.94 มำก 

13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน 4.06 มำก 
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนพฤติกรรมและเรื่อง

อื่นๆ 
3.94 มำก 

15 ครคูอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรสง่งำนด้ำนกำรเรียน 3.94 มำก 
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน 4.11 มำก 
17 ครูไม่เคยใชค้ ำท่ีไม่เหมำะสมกับนักเรียน 4.11 มำก 
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือนักเรียนเสมอเสมอ 3.8 มำก 
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง 4.11 มำก 
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของคร ู 4.17 มำกท 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใชเ้กณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 
 

คะแนนรวม 1456 

 
 

ค่ำเฉล่ีย 4.04 

 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.48 

 
 

C.V.(%) 11.97 

 
 

แปลผล   มำก 

  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ 

- ไม่มีกำรบ้ำน 
- ใจดี/ใจดีมำก 
- ไม่ดุไม่ด่ำ 
- สอนระบำยสี 
- สอนดี สอนละเอียด 
- ให้วำดรูปลำยไทย 
- ชอบตอนท่ีครูให้วำดภำพ 
- สอนเก่ง 
- ครูไม่พูดค ำหยำบ 
- เป็นกันเอง  
- อำรมณ์ดี เพลิดเพลิน 
- นิสัยดี 

 
ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยากให้ครูเปลี่ยนแปลงเพือ่ลกูศิษย์ 

- อยำกให้ครูพูดน้อยลง 
- อยำกให้ครูสอนกำรเรียน 
- อยำกให้สอนให้เข้ำใจ 
- ใจดีเกินไป ดุบ้ำงนิดหนึ่ง  
- สอนให้มำกกว่ำนี้ 
- ควรสอนบ้ำง 
- วำดรูปอื่นนอกจำกลำยไทย 
- อยำกให้ครูสอนนักเรียนเล่นดนตรีเยอะๆจะได้เล่นเป็นและมีพื้นฐำนมำกขึ้น 
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- อย่ำให้นักเรียนเล่นกันเกินไป 
- สอนให้ดี ให้ครบทุกคำบ 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เร่ือง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำค ำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพ่ือนๆ มำกกว่ำกำรน่ังฟังครู
บรรยำย 

4.20 มำก 

2 ครูใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำยบน
กระดำน 

4.14 มำก 

3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้ก ำลังใจใชค้ ำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนไม่รู้ดำ
ไม่ต ำหนิติเตียน 

4.15 มำก 

4 ครูมุ่งเน้นให้เพ่ือนสอนเพ่ือนเพ่ืออธิบำยให้เพ่ือนท ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกข้ึน 4.16 มำก 
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนวข้อสอบต่ำงๆ 4.00 มำก 
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละคำบ

เรียน 
4.15 มำก 

7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ท ำชิ้นงำน 

4.16 มำก 

8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนท ำให้นักเรียนเข้ำใจมำกย่ิงข้ึน 4.09 มำก 
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

เน้ือหำที่สอน 
4.29 มำก 

10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำท่ีครูสอน 4.30 มำก 
ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู) 

ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน 4.46 มำก 
12 ครูมีควำมต้ังใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ท ำและเฉลย 

นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย 
4.29 มำก 

13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน 4.41 มำก 
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนพฤติกรรมและเรื่อง

อื่นๆ 
4.35 มำก 

15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรสง่งำนด้ำนกำรเรียน 4.28 มำก 
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน 4.28 มำก 
17 ครูไม่เคยใชค้ ำท่ีไม่เหมำะสมกับนักเรียน 4.29 มำก 
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือนักเรียนเสมอเสมอ 4.19 มำก 
19 ครูมีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง 4.30 มำก 
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของคร ู 4.34 มำก 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใชเ้กณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 

 
คะแนนรวม 6703 

 

 
ค่ำเฉล่ีย 4.24 

 

 
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.50 

 

 
C.V.(%) 11.85 

 

 
แปลผล   มำก 

  
 

ความคดิเห็นเพิ่มเติม  
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ 

- ให้นักเรียนท ำกิจกรรมทุกคำบตอนเข้ำเรียนสอนท ำอำหำร  ไม่ส่ังกำรบ้ำนเยอะ 
- เป็นคนท่ีให้ค ำปรึกษำได้  สอนได้สนุกสนำน ทุ่มเทต้ังใจในกำรสอน คอยเอำใจใส่ ติดตำมงำน พูดจำ

สุภำพกับนักเรียน 
- ครูเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักเรียน พูดเพรำะ 
- ใจดี สอนเข้ำใจง่ำย ไม่สอนไว(5) 
- ต้ังในในกำรสอน  
- มีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย 
- มีควำมเมตตำและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้นักเรียน 
- สอนให้เข้ำใจง่ำย(9) 
- ท่ำนสอนดีไม่ด่ำ 
- แต่งตัวเรียบร้อย(4) 
- ให้จดข้อมูลในหนังสือ 
- คุณครูน่ำรัก เป็นมิตรสอนเข้ำใจในบทเรียน 
- ใจดี คอยอธิบำยส่ิงท่ีนักเรียนไม่เข้ำใจ 
- สอนได้เข้ำใจด้ำนกำรเกษตร 
- เป็นครูที่ร่ำเริง อำรมณ์ดี   ใจดีต่อนักเรียนมำกและช่วยเหลืองำนโรงเรียน 
- มีควำมเป็นกัลยำณมิตร เป็นกันเอง แบ่งปันทุกอย่ำงต่อศิษย์ 
- มีน้ ำใจต่อนักเรียนทุกคน รักศิษย์เท่ำเทียมกัน 
- ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนได้ทุกคน 
- มีควำมเมตตำต่อศิษย์ 
- คอยตำมงำนเพื่อให้นักเรียนมีคะแนน 
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- เสริมควำมรู้นอกเนื้อหำเพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยท ำให้เข้ำใจง่ำย 
- เรียนดีและสนุก 
- มีควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนกำรให้ควำมรู้ท่ีถูกต้องและหลำกหลำยท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 
- เข้ำใจนักเรียน ถ่ำยทอดควำมรู้ได้ดี 
- สอนเข้ำใจลึก 
- ใจดี ยิ้มแย้ม พูดจำไพเรำะ น่ำรัก 

ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยากให้ครูเปลี่ยนแปลงเพือ่ลกูศิษย์ 
- อยำกให้ครูใส่ใจหรือช่วยดูนักเรียนตอนปฏิบัติงำนของคุณครู 
- ไม่เมินนักเรียนขณะท่ีนักเรียนถำม 
- สอนในเนื้อหำให้กระชับ  
- ให้กิจกรรมมำกๆ 
- อยำกให้เปิดวิชำอุตสำหกรรมเพิ่มทุกชุมนุม  
- อยำกให้ท่ำนสอนดีกว่ำเดิม 
- อยำกให้สนุก 
- ให้เรียนสอนน้อยลง 
- ไม่บ่นเยอะ 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
เร่ือง ความพึงพอใจต่อครูผู้สอนในการพัฒนาคณุภาพนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ส่วนที่1 การจัดการเรียนรู้ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ ส่งเสริม
กระบวนกำรคิดค้นหำค ำตอบได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับเพ่ือนๆ มำกกว่ำกำรน่ังฟังครู
บรรยำย 

3.49 มาก 

2 ครูใชส้ื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกกว่ำกำรอธิบำยบน
กระดำน 

3.62 มาก 

3 ครูได้เสริมแรงเชิงบวกเช่นให้ก ำลังใจใชค้ ำพูดที่ดีในกำรกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนไม่รู้ดำ
ไม่ต ำหนิติเตียน 

3.36 ปานกลาง 

4 ครูมุ่งเน้นให้เพ่ือนสอนเพ่ือนเพ่ืออธิบำยให้เพ่ือนท ำให้เกิดควำมเข้ำใจมำกข้ึน 3.40 ปานกลาง 
5 ครูสอดแทรกข้อสอบหรือโจทย์ใหม่ๆที่ท้ำทำย นอกจำกในหนังสือเรียนเช่นแนวข้อสอบต่ำงๆ 3.34 ปานกลาง 
6 ครูได้สอดแทรกอบรมบ่มนิสัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละคำบ

เรียน 
3.38 ปานกลาง 

7 ครูมีกำรวัดผลประเมินผลหลำกหลำย เช่น แบบฝึกหัด ใบงำน ข้อสอบ เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
ท ำชิ้นงำน 

3.47 ปานกลาง 

8 ครูมีกำรสอนซ่อมเสริม เฉลย อธิบำยทบทวนท ำให้นักเรียนเข้ำใจมำกย่ิงข้ึน 3.36 ปานกลาง 
9 ครูมีเทคนิคกำรสอน กิจกรรมกำรสอนที่หลำกหลำย ท ำให้นักเรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน

เน้ือหำที่สอน 
3.57 มาก 

10 นักเรียนมีควำมสุขที่ได้เรียนวิชำท่ีครูสอน 3.34 ปานกลาง 

ส่วนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตน(ความเป็นครู) 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

11 ครูเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน 3.34 ปานกลาง 
12 ครูมีควำมต้ังใจ ทุ่มเทในกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ มำกกว่ำสั่งงำนให้ท ำและเฉลย 

นักเรียนค้นคว้ำเองไม่อธิบำย 
3.47 มาก 

13 ครูมีควำมห่วงใยนักเรียนทุกๆคน อย่ำงเสมอภำคกัน 3.45 ปานกลาง 
14 ครูมีควำมรักและเมตตำช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนพฤติกรรมและเรื่อง

อื่นๆ 
3.45 ปานกลาง 

15 ครูคอยเอำใจใส่ติดตำมเรื่องกำรสง่งำนด้ำนกำรเรียน 3.43 ปานกลาง 
16 ครูจะควบคุมอำรมณ์ของตนเองได้เสมอในระหว่ำงเรียน 3.38 มาก 
17 ครูไม่เคยใชค้ ำท่ีไม่เหมำะสมกับนักเรียน 357 มาก 
18 ครูให้ยำมเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือนักเรียนเสมอเสมอ 3.62 มาก 
19 ครมูีควำมเป็นกัลยำณมิตรเป็นกันเอง 3.64 มาก 
20 นักเรียนมีควำมประทับใจในควำมเป็นครูของคร ู 3.59 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใชเ้กณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 

 
คะแนนรวม 3259 

 

 
ค่ำเฉล่ีย 3.47 

 

 
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.51 

 

 
C.V.(%) 14.68 

 

 
แปลผล   ปำนกลำง 

  
ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ข้อ1. จุดเด่น/ข้อดีของครูที่ประทับใจ 

- สอนโดยมีส่ือในกำรอ่ำน   
- ครูใจดีพูดดีกับนักเรียน   
- สอนดีงำม ครูดี  
- สอนดีแต่นักเรียนไม่ฟัง  
- เรียนสนุก สอนเข้ำใจง่ำย 

ข้อ2. สิ่งที่นักเรียนอยากให้ครูเปลี่ยนแปลงเพือ่ลูกศิษย์ 
- อยำกให้ครูเปิดส่ือต่ำงส่ือต่ำงๆท่ีมีควำมรู้มำกมำย 
- อยำกให้สอนเรื่องใหม่ๆ มำสอนนักเรียน 
- สอนในทีวีมำกขึ้น 
- อยำกให้ใช้เทคโนโลยีมำกขึ้น 
- พูดให้น้อย 
- ควรมีส่ือกำรสอนท่ีสนุก 
- ยำกให้ครูเปล่ียนกำรสอนแบบใหม่ๆ 
- ไม่ให้จดเยอะ 
- ให้เขียนน้อยๆไม่ต้องจด และอยำกครูอธิบำยให้เข้ำใจ 
- ไม่ให้นักเรียนเขียนเยอะ อยำกให้ครูสอนพูด สอนเขียนเป็นประโยคให้มำก 
- อยำกให้ครูสอนฝึกพูด 
- ให้ดูส่ือกำรสอนอื่นบ้ำง ไม่ใช่ให้จดอย่ำงเดียว 
- จดน้อยหน่อย เน้นพูดสนทนำ  
- อธิบำยค ำศัพท์ ไม่ต้องจดมำก 
- สอนพูดสอนเขียนอธิบำยให้เข้ำใจ 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต้อสภาพการด าเนินงานแต่ละกลุ่มงาน/ฝ่าย 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ส่วนที่ 1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย แปลผล 
กลุม่งานส านกังานฝ่ายบริหารวชิาการ   

1 งำนสำรบรรณฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 4.46  มำก 
2 งำนพัสดุฝ่ำนวิชำกำร 4.33 มำก 
3 งำนสำรสนเทศฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 4.54 มำกท่ีสุด 
4 งำนรับนักเรียน 4.69 มำกท่ีสุด 
5 งำนรับหนังสือยืมเรียน 4.46 มำก 
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ   
6 งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 4.54 มำกท่ีสุด 
7 งำนวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 4.54 มำกท่ีสุด 
8 งำนพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและ ICT 4.54 มำกท่ีสุด 
9 งำนพัฒนำแหลำงเรียนรู้ 4.46 มำก 
10 งำนห้องสมุด 4.62 มำกท่ีสุด 
11 งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 4.54 มำกท่ีสุด 
งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้   
12 งำนบริกำรกลุ่มสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ 4.662 มำกท่ีสุด 
13 งำนว่ำงแผนจัดครูเข้ำสอนและจัดท ำตำรำงสอน 4.54 มำกท่ีสุด 
14 งำนนิเทศกำรศึกษำ 4.38 มำก 
15 งำนส่งเสริมควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน 4.25 มำก 
16 งำนพัฒนำครูสู่มำตรฐำนวิชำชีพและสนับสนุนงำนวิชำชีพแก่บุคคล 

ครอบครัว องกร หน่วยงำน และสถำบันอื่นท่ีจัดกำรศึกษำ 
4.31 มำก 

17 งำนส่ิงแวดล้อมศึกษำ 4.46 มำก 
18 งำนสถำนศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง 4.51 มำกท่ีสุด 
19 งำนโรงเรียนวิถีพุทธ 4.23 มำก 
20 งำนส่งเสริมอำชีพอิสระ และหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 4.46 มำก 
กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผลประเมิน 4.38 มำก 
21 งำนวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลกำรเรียน 4.69 มำกท่ีสุด 
22 งำนทะเบียนนักเรียน 4.54 มำกท่ีสุด 
กลุ่มงำนพัฒนำผู้เรียน   
23 งำนกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 4.62 มำกท่ีสุด 
24 งำนแนะแนว 4.54 มำกท่ีสุด 
25 งำนลูกเสือเนตรนำรี 4.62 มำกท่ีสุด 
26 งำนนักศึกษำวิชำทหำร 4.69 มำกท่ีสุด 
27 งำนทัศนะศึกษำ 4.69 มำกท่ีสุด 
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กลุ่มงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   
28 งำนรำยงำนกำรพฒันำคุณภำพ 4.62 มำก 
29 งำนกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 4.69 มำก 
30 งำนส ำเนำเอกสำร 4.62 มำก 
 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใชเ้กณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 
 

คะแนนรวม 1752 

 
 

ค่ำเฉล่ีย 4.52 

 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.45 

 
 

C.V.(%) 9.96 

 
 

แปลผล   มำกท่ีสุด 

 
    ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ 

ข้อ 1 จุดเด่น/ประเด็นที่ควรยกย่อง ช่ืนชมการด าเนินงาน 
- กำรท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มท่ี 
- บุคลำกรภำยในมีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำนคุณครูทุกท่ำนต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
- บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมเป็นอย่ำงดี 
- กำรสรรหำและพัฒนำงำนจนสำมำรถส่งผลงำนเข้ำร่วมแข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศและเป็นแบบอย่ำงได้ 

ข้อ2 สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
- เน้นย้ ำให้ครูผู้สอนได้ควบคุมช้ันเรียนอย่ำงเป็นระบบเริ่มต้ังแต่กำรตรวจเช็คกำรเข้ำเรียนของนักเรียน

แต่ละคำบเรียน 
- ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินงำนในบำงส่วน 
- ควำมกระตือรือร้นและกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- กำรแสวงหำควำมรู้ของครูและบุคลำกรบำงกลุ่มบุคคลยังไม่เป็นท่ีน่ำพอใจ 

ข้อ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา (สอดคล้องกับข้อ 2) 
- สร้ำงแรงบันดำลใจแรงจูงใจจัดสรรงบประมำณอย่ำงพอเพียงท ำข้อมูลจำกสมุดบันทึกกำรสอนมำใช้ให้

เกิดประโยชน์  
- โรงเรียนจัดกิจกรรมควำมรู้ด้ำนต่ำงๆให้กับชุมชน 
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ส่วนที่2 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย แปลผล 
กลุม่งานส านกังานฝ่ายบริหารงบประมาณ   

1 งำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 4.64 มำกท่ีสุด 
2 งำนสำรบรรณโรงเรียนและฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 4.55 มำกท่ีสุด 
3 งำนพัสดุฝ่ำย 4.64 มำกท่ีสุด 
4 งำนสำรสนเทศฝ่ำย 4.45 มำก 
5 งำนสถิติและรำยงำน 4.55 มำกท่ีสุด 
กลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน   
6 งำนและแผนงำน 4.73 มำกท่ีสุด 
7 งำนจัดระบบควบคุมภำยในโรงเรียน 4.64 มำกท่ีสุด 
กลุ่มงำนบริหำรงำนกำรเงินและบัญช ี   
8 งำนกำรเงิน 4.64 มำกท่ีสุด 
9 งำนบัญชี 4.55 มำกท่ีสุด 
10 งำนกำรรับเงิน 4.73 มำกท่ีสุด 
11 งำนเก็บรักษำเงิน 4.55 มำกท่ีสุด 
12 งำนตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน 4.64 มำกท่ีสุด 
กลุ่มงำนวัสดุและสินทรัพย์   
13 งำนพัสดุ 4.73 มำกท่ีสุด 
กลุ่มงำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ   
14 งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง 4.64 มำกท่ีสุด 
15 งำนวินัยและนิติกร 4.82 มำกท่ีสุด 
16 งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพบุคลำกร 4.82 มำกท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใชเ้กณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 

 
คะแนนรวม 817 

 

 
ค่ำเฉล่ีย 4.64 

 

 
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.39 

 

 
C.V.(%) 8.41 

 

 
แปลผล   มำกท่ีสุด 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ 
ข้อ 1 จุดเด่น/ประเด็นที่ควรยกย่อง ช่ืนชมการด าเนินงาน 

- จัดระบบระเบียบเพื่อให้เกิดควำมถูกต้องได้ 
- เป็นแบบอย่ำงได้และมีควำมเช่ือถือ 
- ระบบกำรเงินตรวจสอบได้ 
- ควำมร่วมมือของบุคลำกรภำยในโรงเรียนบุคลำกรในกำรให้ควำมมุ่งมั่นควำมต้ังใจในกำรท ำงำน 

ข้อ2 สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
- กำรตรวจวัดพัสดุประจ ำปีควำมต่อเนื่องและควำมสม่ ำเสมอในกำรปฏิบัติงำน 

ข้อ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา (สอดคล้องกับข้อ 2) 
 
ส่วนที่ 3  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล   
1 งำนสำรบรรณฝ่ำย 4.50 มำก 
2 งำนพัสดุฝ่ำย 4.30 มำก 
3 งำนสำรสนเทศฝ่ำย 4.40 มำก 

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย   
4 งำนเวรยำมรักษำกำรณ์ 4.50 มำก 
5 งำนจรำจร 4.30 มำก 
6 งำนรถรับส่งนักเรียน 4.30 มำก 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน   
7 งำนคณะกรรมกำรนักเรียน 4.60 มำกท่ีสุด 
8 งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 4.50 มำก 
9 งำนกิจกรรมนักเรียน 4.50 มำก 
10 งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน 4.50 มำก 
กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
11 งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.50 มำก 
12 งำนระดับช้ัน 4.60 มำกท่ีสุด 
13 งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 4.40 มำก 
14 งำนสำรวัตรนักเรียน 4.50 มำก 
15 งำนเสริมสร้ำงระเบียบวินัย 4.50 มำก 
16 งำนป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 4.50 มำก 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใชเ้กณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 

 
คะแนนรวม 716 

 

 
ค่ำเฉล่ีย 4.48 

 

 
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.55 

 

 
C.V.(%) 12.36 

 

 
แปลผล   มำก 

  
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ 
ข้อ 1 จุดเด่น/ประเด็นที่ควรยกย่อง ช่ืนชมการด าเนินงาน 

- คุณครูทุกท่ำนต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
- บุคลำกรภำยในมีควำมต้ังใจในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
- กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรภำยในโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ 
- มีควำมทุ่มเทเสียสละในกำรปฏิบัติงำนสูง 

ข้อ2 สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
- กำรแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียนกำรกระจำยงำน 

ข้อ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา (สอดคล้องกับข้อ 2) 
- ขอควำมร่วมมือคณะครูทุกท่ำนช่วยกันแก้ไขพฤติกรรมบำงอย่ำงของนกัเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
ส่วนที่ 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ท่ี รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

กลุ่มงานส านักงานฝ่าย   
1 งำนสำรบรรณฝ่ำย 4.70 มำกท่ีสุด 
2 งำนพัสดุฝ่ำย 4.70 มำกท่ีสุด 
3 งำนสำรสนเทศฝ่ำย 4.60 มำกท่ีสุด 
4 งำนชมรมศิษย์เก่ำ 4.60 มำกท่ีสุด 
5 งำนเลขำนุกำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 4.70 มำกท่ีสุด 
6 งำนพัฒนำห้องเกียรติยศและห้อง KM 4.60 มำกท่ีสุด 

กลุ่มงานระบบบริหารและพัฒนาองค์กร   
7 งำนประชำสัมพันธ ์ 4.60 มำกท่ีสุด 
8 งำนปรับภูมิทัศน์โรงเรียน 4.70 มำกท่ีสุด 
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9 งำนอำคำรสถำนท่ีและสำธำรณูปโภค 4.50 มำก 
10 งำนกิจกรรม 5 ส 4.60 มำกท่ีสุด 
11 งำนโรงเรียนกับชุมชน 4.60 มำกท่ีสุด 
กลุ่มงานบริการสาธารณะ   
12 งำนโภชนำกำรและโรงอำหำร 4.60 มำกท่ีสุด 
13 งำนอนำมัยโรงเรียน 4.50 มำก 
14 งำนโสตทัศนศึกษำ 4.70 มำกท่ีสุด 
15 งำนธนำคำรออมทรัพย์โรงเรียน 4.70 มำกท่ีสุด 
16 งำนสหกรณ์โรงเรียน 4.70 มำกท่ีสุด 
17 งำนบิริกำรต้อนรับ 4.80 มำกท่ีสุด 
18 งำนยำนพำหนะ 4.60 มำกท่ีสุด 
19 งำนบ้ำนพักครู บ้ำนพักนักเรียน 4.80 มำกท่ีสุด 
 
 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใชเ้กณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 
 

คะแนนรวม 881 

 
 

ค่ำเฉล่ีย 4.64 

 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.43 

 
 

C.V.(%) 9.17 

 
 

แปลผล   มำกท่ีสุด 

  
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ 
ข้อ 1 จุดเด่น/ประเด็นที่ควรยกย่อง ช่ืนชมการด าเนินงาน 

- หัวหน้ำงำนมีควำมพยำยำมปฏิบัติหน้ำท่ีเต็มตำมศักยภำพบุคลำกรภำยในฝ่ำยมีควำมมุ่งมั่นในกำร
ท ำงำนคุณครูทุกท่ำนต้ังใจปฏิบัติหน้ำท่ี 

ข้อ2 สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา 
- กำรกระจำยงำนกำรส่ือสำรภำยในไม่เป็นระบบ 

ข้อ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา (สอดคล้องกับข้อ 2) 
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ตอนที่4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการพัฒนาสถานศกึษา เช่น ที่เก่ียวข้องผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร เป็นต้น 
- เอำจังของครูผูส้อนที่จะพัฒนำศักยภำพของตนเองในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้

มีประสิทธิภำพเอำควำมเป็นเอกภำพในกำรพัฒนำระบบวิชำกำรทัง้ระบบ 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
ผู้อ านวยการ   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

 
 

 
คุณธรรม
เป้าหมาย 

 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

 
ความมีวินัย 

1.ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 

4.00 มาก 

2.นิเทศกำรสอนและนิเทศงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

5.00 มากที่สุด 

   
ใฝ่เรียนรู้ 

3.ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้ำน
นวัตกรรมใหม่ๆมำพัฒนำตนเองอยู่
เป็นนิจ 

4.00 มาก 

4.พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภำพครูและนักเรียนสู่ควำมเป็น
เลิศ 

4.00 มาก 

 
 
ความ
พอเพียง 

5.เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรใช้น้ ำ ใช้
ไฟ อย่ำงประหยัด 

5.00 มากที่สุด 

6.ใช้งบประมำณของโรงเรียนอย่ำง
คุ้มค่ำเกิดประโยชน์สงูสุด 

5.00 มากที่สุด 

7.ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงมำบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น
ระบบ 

4.00 มาก 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ข้อ 1  ครูได้ปฏิบัติตนอย่างไรตามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามที่เห็นเป็นรูปธรรม 
1.1 ความมีวินัย  มำโรงเรียนแต่เช้ำ  ยืนรับนักเรียนหน้ำประตูโรงเรียน  ยืนเข้ำแถวเคำรพธงชำติและ
ร่วมกิจกรรมช่วงเช้ำ  เดินเย่ียมช้ันเรียนและติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของบุคลำกร และแต่งกำย
เหมำะสมตำมกำลเทศะ   
1.2 ใฝ่เรียนรู้  ศึกษำค้นคว้ำหำวิธีกำรสอนใหม่ๆให้ครู  อบรมพัฒนำด้ำนนวัตกรรมครูเพื่อพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน   ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ของนกัเรียน 
1.3 ความพอเพียง เป็นแบบอย่ำงเรื่องกำรใช้น้ ำ  ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด  ใช้งบประมำณให้คุ้มค่ำและ
เป็นไปตำมระเบียบรำชกำรและหลักควำมมีเหตุผล  ควำมพอประมำณ  มีภูมิคุ้มกันในตนเอง  เพื่อ
ประโยชน์ทำงรำชกำร   
ข้อ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งโรงเรียน  
-ส่งเสริมครูให้พัฒนำนักเรียนได้คิดและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มมำกขึ้น 
- ควรจัดหำงบประมำณจำกภำยนอกเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรมำกยิ่งขึ้น 
-ควรสร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำเพื่อมำสนับสนุนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
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-  
 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของครู 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

 
คุณธรรมเป้าหมาย รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ความมีวินัย 
1. ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ   4.64 มำกท่ีสุด 
2.1 เข้ำสอนตรงเวลำ 4.71 มำกท่ีสุด 
2.2 เข้ำสอนเต็มเวลำ 4.57 มำกท่ีสุด 

ใฝ่เรียนรู้ 
1. ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อยกระดับคุณภำพนักเรียนสู่ควำม
เป็นเลิศ 

4.71 
มำกท่ีสุด 

2. ใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำจัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 4.71 มำกท่ีสุด 

ความพอเพียง 
1. เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรใช้น้ ำไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด 4.50 มำก 
2. เป็นแบบอย่ำงท่ีดีเก็บออมใช้จ่ำยอย่ำงมัธยัสถ์ 4.79 มำกท่ีสุด 
3. ส่งเสริมนักเรียนมีอำชีพมีงำนท ำ 4.79 มำกท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถามที่ใชเ้กณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ 

    

 

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม 

 
 

คะแนนรวม 524 

 
 

ค่ำเฉล่ีย 4.68 

 
 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 0.31 

 
 

C.V.(%) 6.52 

 
 

แปลผล   มำกท่ีสุด 

 
    ความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ข้อ 1 ครูได้ปฏิบัติตนอย่างไรตามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามที่เห็นเป็นรูปประธรรม  
1.1 ความมีวินัย  

- มีควำมพยำยำมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
- แนะน ำและโน้มน้ำวบุคคลอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตนในเชิงบวก 
- ข้ำพเจ้ำตำมค ำส่ังท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด  
- วำงล ำดับควำมส ำคัญในกำรท ำงำนก่อนหลังเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงำนนั้นๆ 
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- ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเข้ำสอนทุกครั้ง  
- ตรงตำมเวลำ 
- ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยของผู้บริหำร 
- เข้ำสอนตรงเวลำไม่พูดนอกเรื่อง 
- มีควำมตระหนักในบทบำทหน้ำท่ีครูและงำน 
- สนับสนุนกำรสอน 
- แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 
- ตรงต่อเวลำ 
- มำโรงเรียนตรงตำมเวลำ 
- มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
- ปฏิบัติตำมกฎกติกำของสังคมตรงต่อเวลำให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดี 

1.2 ใฝ่เรียนรู้ 
- ปฏิบัติตนและเปิดกว้ำงเสมอในกำรรับส่ิงต่ำงๆเพื่อกำรเรียนรู้ทบทวนควำมรู้เดิม 
- ศึกษำค้นคว้ำควำมรู้ใหม่ทันสมัยในยุคเทคโนโลยี 
- ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริงและเรียนรู้ด้วยตนเองศึกษำองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำนักเรียน

และส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่ำงๆเพื่อน ำมำจัดกำรเรียนรู้ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ อย่ำง
สม่ ำเสมอ 

- ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมท้ังจำกผู้รู้เอกสำรต ำรำและอินเทอร์เน็ต  
- ศึกษำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้จำกเครื่องมือส่ือสำรเทคโนโลยี 
- แนะน ำนักเรียนสืบค้นจำกแหล่งเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
- พัฒนำตนเองด้ำนวิชำและศึกษำค้นคว้ำเรียนรู้คุณภำพกำรเรียนกำรสอนและแสวงหำควำมรู้

ใหม่ๆมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนมุ่งเข้ำรับกำรพัฒนำอบรมค้นหำควำมรู้เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรสอน 

1.3 ความพอเพียง 
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงให้เป็นตัวอย่ำงท่ีดี 
- หำส่ือท่ีมีอยู่และใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
- วำงแผนกำรท ำงำนกำรใช้ทรัพยำกรกำรเงินส่วนบุคคลครอบครัวให้สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ ำงมี

ควำมสุขไม่เดือดร้อน 
- เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรใช้ส่ือส่ิงของในโรงเรียนอย่ำงประหยัดและเก็บออมเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อ

กำรใช้จ่ำยใช้จ่ำยอย่ำงประหยัด 
- ปลูกผักผลไม้ไว้ใช้ประโยชน์ 
- อบรมส่ังสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีภูมิต้ำนทำน ด ำเนินชีวิตกินอยู่อย่ำงมีสติเรียบง่ำยไม่ฟุ้งเฟ้อตำม

กระแสสังคม 
- เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรใช้น้ ำไฟและประหยัดอดออมในชีวิตประจ ำวันใช้วัสดุกำรเรียนกำรสอน

อย่ำงคุ้มค่ำและประหยัดใช้น้ ำใช้ไฟอย่ำงประหยัดอดออมด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ 2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งโรงเรียน 
- สร้ำงควำมเป็นเอกภำพของบุคคล 
- ต่อเติมทัศนคติเชิงบวก 
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- ก ำหนดตัวชี้วัดและสร้ำงแบบประเมินตำมตัวชี้วัดเป็นระยะระยะ 
- น ำผลกำรประเมินมำประชุมพิจำรณำปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นควรให้เวลำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำก

ขึ้น 
- รำยวิชำท่ีรับผิดชอบเป็นวิชำท่ีต้องสอบ o-net ดังนั้นควรจะต้องมีกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีครบถ้วน มีควำม

เข้มข้นในเชิงเนื้อหำท่ีต้องเท่ำกับหรือมำกกว่ำตำมมำตรฐำนตัวชี้วัดดังนั้นในกำรด ำเนินกำรต้องท ำให้
ทุกส่วนมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมท ำร่วมตัดสินใจและร่วมช่ืนชมผลงำนรวมกันฝึกนักเรียนให้เป็นศูนย์กลำง
และเป้ำหมำยหลักกำรพัฒนำสู่มำตรฐำนวิชำชีพและสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนให้มำกขึ้น 
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รุปผลแบบสอบถามความคิดเห็น 
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
 
ผู้ประเมิน  นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม
เป้าหมาย 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
ระดับ5 

มากที่สุด 
ระดับ4 
มาก 

ระดับ 3 
ปานกลาง 

ระดับ2 
น้อย 

ระดับ1 
น้อยที่สุด 

 
 
 

ความมี
วินัย 

กำรปฏิบัติตนของนักเรียนเก่ียวกับ(วินัย
พ้ืนฐำน 5 ประกำร) 

  
   

1.1 ไม่มำโรงเรียนสำย 31.71 39.02 21.95 4.88 2.44 
1.2 แต่งกำยถูกระเบียบ 26.83 50.61 19.51 2.44 0.61 

1.3 เดินเข้ำโรงเรียนเป็นแถวเดียว 35.59 40.86 21.72 1.22 0.61 

1.4.1 เข้ำแถวเคำรพธงชำติ 39.02 40.86 17.68 1.22 1.22 

1.4.2 เข้ำแถวซื้ออำหำรและรับประทำน
อำหำรกลำงวันเป็นระเบียบ 

21.34 44.51 
28.66 4.27 1.22 

1.5 วำงรองเท้ำเป็นแถว  35.57 48.17 15.24  0.61 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

1. ต้ังใจศึกษำเล่ำเรียน 32.32 51.34 16.07 0.61  

2. ท ำกำรบ้ำนด้วยตนเอง(ไม่ลอกกำรบ้ำน) 18.90 53.05 22.56 4.88 0.61 

3. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 26.22 48.78 21.34 2.44 1.22 

 
ความ

พอเพียง 

1. ใช้น้ ำ ใช้ไฟ อย่ำงประหยัด 40.24 40.24 18.91 0.61  

2. รักษำและใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ของโรงเรียนอย่ำงรูคุ้ณค่ำ 

35.98 48.17 
15.24 0.61  

3. เก็บออมและใช้จ่ำยอย่ำงมัธยัสถ์ 35.37 41.46 23.17   

4. กินข้ำวหมดจำน 40.23 38.41 19.51 1.22 0.61 



                                                                         สรุปผลการประเมิน การด าเนินงาน/โครงการ บริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย 54 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ข้อ 1. ภำพรวมด้ำนพฤติกรรมของนักเรียนท่ีควรช่ืนชม ยกย่อง/ปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี 

- เดินเข้ำโรงเรียนอย่ำงเป็นแถวมีระเบียบ 
- เข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
- กำรเดินเข้ำแถวเข้ำโรงเรียน 
- เดินเข้ำโรงเรียนเป็นแถวเดียว 
- กำรเป็นมิตร พูดจำสุภำพเรียบร้อย 
- นักเรียนแต่งกำยถูกระเบียบ 
- ปฏิบัติตำมวินัยพื้นฐำน5ประกำรได้เป็นอย่ำงดีสม่ ำเสมอ 
- กำรวำงรองเท้ำอย่ำงเป็นระเบียบ 
- ปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของโรงเรียน 
- นักเรียนท ำตำมวินัยพื้นฐำน5ประกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
- ไม่มำโรงเรียนสำยและต่อแถวซื้ออำหำร 
- นักเรียนท่ีเรียนดีและช่วยครูถือของ นักเรียนท ำดี  
- แต่งกำยถูกระเบียบ 
- กำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรเป็นคณะกรรมกำรนักเรียน 
- แต่งกำยเรียบร้อย 
- ช่วยกันปฏิบัติงำนของส่วนรวม 
- ชวยครู 
- ต้ังใจเรียน 
- เดินเข้ำรร.เป็นแถว 
- สำมัคคีกัน 
- วำงรองเท้ำเป็นเเถว 
- มำโรงเรียนดีขึ้น 
- พี่สอนน้อง 
- ควำมสำมัคคี 
- ถูกระเบียบทุกอย่ำง 
- ไม่ควรเข้ำเรียนสำย 
- ไม่ท้ิงขยะ 
- เพื่อนช่วยเพื่อนมีไรปรกึษำเพื่อนด้วยกันได้ 
- กฎระเบียบของโรงเรียน 
- นักเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ถูกระเบียบ 
- ยึดหลักวินัย5ประกำร 
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ข้อ 2.ส่ิงท่ีโรงเรียนปรับปรุงพัฒนำให้ดีมำกยิ่งขึ้น/ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ 
- ขยะในโรงเรียน 
- เข้ำเรียนตรงเวลำ 
- ก ำชับเรื่องขยะ 
- ขยะในโรงเรียน กำรใช้ห้องน้ ำ 
- กฎเคร่งครัดใหม้ำกขึ้น 
- ปรับปรุงพัดลม 
- ระบบเทคโนโลยี ด้ำนวิชำกำร 
- พัฒนำเรื่องกำรมำโรงเรียนสำย 
- ด้ำนเทคโนโลยี เช่น พัดลม 
- ไม่เดินเรียน มีห้องเป็นของตัวเอง 
- ห้องน้ ำและโรงอำหำร 
- ให้ครูสั่งงำนนักเรียนน้อยๆ 
- กำรส่งน้ ำขึ้นส่วนบนของ ร.ร. 
- กำรแต่งกำยและกำรมำโรงเรียน 
- สนับสนุนดนตร ี
- ไม่ตั้งใจเรียน 
- เพิ่มควำมเร็วไวฟำยไห้ดีกว่ำเดิม 
- ควรจัดกำรเรียนกำรสอบกับกิจกรรมให้พอสมควร 
- น้ ำของห้องน้ ำไม่ค่อยไหล 
- กำรท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 

1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2562 
ตำรำงท่ี 11แสดงข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ (ระดับชำติ) ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3ปีกำรศึกษำ 

2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 52.80 55.91 55.14 
คณิตศำสตร์ 23.67 26.98 26.73 
วิทยำศำสตร์ 30.43 30.22 30.07 
ภำษำอังกฤษ 27.80 32.98 32.98 

 

 
 
ตำรำงท่ี 12 แสดงข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ (ระดับชำติ) ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

ปีกำรศึกษำ 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภำษำไทย 52.80 55.91 55.14 
คณิตศำสตร์ 23.67 26.98 26.73 
วิทยำศำสตร์ 30.43 30.22 30.07 
ภำษำอังกฤษ 27.80 32.98 32.98 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ปีการศึกษา 2562 
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2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
ตำรำงท่ี 13 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ ช้ัน ม.1-3ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

รหัสวิชา 

กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวิชา 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 1 0 0 13 23 30 21 36 124 70.16 
คณิตศำสตร์ 2 2 11 24 47 44 34 31 195 55.90 
วิทยำศำสตร์ 1 0 1 9 22 36 46 81 196 83.16 
สังคมศึกษำ 2 3 3 20 66 55 40 94 283 66.78 
สุขศึกษำฯ 1 0 0 14 25 54 47 107 248 83.87 
ศิลปศึกษำ 0 0 0 0 10 35 40 60 145 93.10 

กำรงำนอำชีพฯ 0 0 0 3 14 41 65 185 308 94.48 
ภำษำอังกฤษ 1 0 2 28 22 41 18 39 151 64.90 

ภำษำต่ำงประเทศ 1 3 26 22 16 18 16 22 124 45.16 
IS 0 0 0 0 0 0 2 35 37 100.00 

รวม 9 8 43 133 245 354 329 690 1,811 75.81 
ร้อยละ 0.50 0.44 2.37 7.34 13.53 19.55 18.17 38.10 100.00 75.81 

รวมกลุ่ม 3.31 20.87 75.81 100.00 75.81 
               กรำฟแสดงกำรจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับช้ัน ม.1-3 
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ตำรำงท่ี 14 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.4-6 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

รหัสวิชา 
กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

รวม 
ร้อยละแต่ละ

รายวิชา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 0 0 0 0 11 23 17 33 84 86.90 
คณิตศำสตร์ 0 2 17 13 14 26 15 23 110 58.18 
วิทยำศำสตร์ 0 1 1 2 21 46 46 73 190 86.84 
สังคมศึกษำ 0 2 5 10 27 26 27 53 150 70.67 
สุขศึกษำฯ 0 0 0 2 3 8 13 44 70 92.86 
ศิลปศึกษำ 0 0 0 0 3 26 25 16 70 95.71 

กำรงำนอำชีพฯ 0 0 2 5 8 29 66 126 236 93.64 
ภำษำอังกฤษ 0 0 0 16 19 8 26 41 110 68.18 

ภำษำต่ำงประเทศ 0 1 11 9 16 15 7 11 70 47.14 
IS 0 0 0 0 0 0 4 20 24 100.00 

รวม 0 6 36 57 122 207 246 440 1,114 80.16 
ร้อยละ 0.00 0.54 3.23 5.12 10.95 18.58 22.08 39.50 100.00 80.16 

รวมกลุ่ม 3.77 16.07 80.16 100.00 80.16 
 
  
                กรำฟแสดงกำรจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับช้ัน ม.4-6 
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ร้อยละแต่ละกรด ร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 15 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.1-3ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

รหัสวิชา 
กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

รวม 
ร้อยละแต่ละ

รายวิชา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 0 0 0 13 20 26 26 37 122 72.95 
คณิตศำสตร์ 0 0 6 18 52 42 23 51 192 60.42 
วิทยำศำสตร์ 0 0 0 6 19 20 27 120 192 86.98 
สังคมศึกษำ 0 0 13 9 48 47 42 85 244 71.31 
สุขศึกษำฯ 0 3 2 17 22 55 49 96 244 81.97 
ศิลปศึกษำ 0 0 0 1 10 34 41 78 164 93.29 

กำรงำนอำชีพฯ 0 1 4 6 11 37 55 197 311 92.93 
ภำษำอังกฤษ 0 0 5 11 22 18 18 48 122 68.85 

ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 2 18 25 18 30 29 122 63.11 
IS 0 0 0 0 0 0 0 35 35 100.00 

รวม 0 4 32 99 229 297 311 776 1,748 79.18 
ร้อยละ 0 0.23 1.83 5.66 13.10 16.99 17.79 44.39 100.00 79.18 

รวมกลุ่ม 2.06 18.76 79.18 100.00 79.18 
 
กรำฟแสดงกำรจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ระดับช้ัน ม.1-3ภำคเรียนท่ี2ปีกำรศึกษำ 2562  
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ร้อยละแต่ละกรด ร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 16 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.4-6 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

รหัสวิชา 
กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

รวม 
ร้อยละแต่ละ

รายวิชา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

มส
,ร,0 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภำษำไทย 0 0 0 2 10 26 20 26 84 85.71 
คณิตศำสตร์ 0 2 2 10 18 33 16 28 109 70.64 
วิทยำศำสตร์ 0 0 2 2 11 33 35 124 207 92.75 
สังคมศึกษำ 0 5 5 7 16 16 28 49 126 73.81 
สุขศึกษำฯ 0 0 0 0 4 6 17 43 70 94.29 
ศิลปศึกษำ 0 0 0 0 0 2 10 58 70 100.00 

กำรงำนอำชีพฯ 0 1 2 3 4 15 35 87 147 93.20 
ภำษำอังกฤษ 0 0 0 1 7 20 30 51 109 92.66 

ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 1 5 8 14 18 24 70 80.00 
IS 0 0 0 0 0 0 0 24 24 100.00 

รวม 0 8 12 30 78 165 209 514 1,016 87.40 
ร้อยละ 0.00 0.79 1.18 2.95 7.68 16.24 20.57 50.59 100.00 87.40 

รวมกลุ่ม 1.97 10.63 87.40 100.00 87.40 
 
 

กรำฟแสดงกำรจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ระดับช้ัน ม.4-6ภำคเรียนท่ี2ปีกำรศึกษำ 2562  
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87.4 ร้อยละของแต่ละเกรด รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 17  แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.1-3ภำคเรียนท่ี 1-2 ปีกำรศึกษำ 2562 
ผลการเรียน กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาคเรียนที่ 1 
(1,811 คน) 

9 8 43 133 245 354 329 690 

ภาคเรียนที่ 2 
(1,748 คน) 

0 4 32 99 229 297 311 776 

รวม 2 ภาคเรียน 
(3,559คน) 

9 12 75 232 474 651 640 1,466 

ร้อยละของ 
แต่ละเกรด 

0.25 0.34 2.11 6.52 13.32 18.29 17.98 41.19 

รวมร้อยละของแต่
ละกลุ่ม 

2.70 19.84 77.46 

 
กรำฟแสดงกำรจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ระดับช้ัน ม.1-3ภำคเรียนท่ี1-2ปีกำรศึกษำ 2562  
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ร้อยละของแต่ละเกรด รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 



                                                                         สรุปผลการประเมิน การด าเนินงาน/โครงการ บริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย 63 

 

ตำรำงท่ี 18แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.4-6ภำคเรียนท่ี 1-2 ปีกำรศึกษำ 2562 
ผลการเรียน กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
ภาคเรียนที่ 1 
(1,114 คน) 

0 6 36 57 122 207 246 440 

ภาคเรียนที่ 2 
(1,016 คน) 

0 8 12 30 78 165 209 514 

รวม 2 ภาคเรียน 
(2,130 คน) 

0 14 48 87 200 372 455 954 

ร้อยละของ 
แต่ละเกรด 

0 0.66 2.25 4.09 9.39 17.46 21.36 44.79 

รวมร้อยละของ
แต่ละกลุ่ม 

2.91 13.48 83.61 

 
กรำฟแสดงกำรจัดกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ระดับช้ัน ม.4-6 ภำคเรียนท่ี1-2ปีกำรศึกษำ 2562 
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ร้อยละของแต่ละเกรด รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 19แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.1-6ภำคเรียนท่ี 1-2 ปีกำรศึกษำ 2562 
ผลการเรียน กลุ่มต้น กลุ่มกลาง กลุ่มสูง 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
รวม ม.ต้น  
2 ภาคเรียน 
(3,559คน) 

9 12 75 232 474 651 640 1,466 

รวม ม.ปลาย 
2 ภาคเรียน 
(2,130 คน) 

0 14 48 87 200 372 455 954 

รวม ม.1-6 
(5,689 คน) 

9 26 123 319 674 1,023 1,095 2,420 

ร้อยละของ 
แต่ละเกรด 

0.16 0.46 2.16 5.60 11.85 17.98 19.25 42.54 

รวมร้อยละของ
แต่ละกลุ่ม 

2.78 17.45 79.77 

 
 

กรำฟแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.1-6ภำคเรียนท่ี 1-2 ปีกำรศกึษำ 2562 
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ร้อยละแต่ละเกรด ร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 20 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม .1-3ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 
2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่านการ
ประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภำษำไทย 0 0 6 118 124 100.00 
2 คณิตศำสตร์ 0 0 46 149 195 100.00 
3 วิทยำศำสตร์ 0 1 1 194 196 100.00 
4 สังคมศึกษำ 0 0 37 246 283 100.00 
5 สุขศึกษำฯ 0 21 90 137 248  100.00 
6 ศิลปศึกษำ 0 0 91 54 145 100.00 
7 กำรงำนอำชีพฯ 0 0 1 307 308 100.00 
8 ภำษำอังกฤษ 0 0 0 151 151 100.00 
9 ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 0 124 124 100.00 
10 IS 0 0 0 37 37 100.00 

รวม 0 22 272 1,518 1,811 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0.00 1.21 15.02 83.77 100.00 100.00 
รวมร้อยละของแต่ละ

กลุ่ม 
1.21 98.79 100.00 100.00 

 
กรำฟข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม .1-3 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
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ร้อยละของแต่ละระดับ รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 21 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.4-6ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่านการ
ประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภำษำไทย 0 0 0 84 84 100.00 
2 คณิตศำสตร์ 0 0 7 103 110 100.00 
3 วิทยำศำสตร์ 0 0 23 167 190 100.00 
4 สังคมศึกษำ 0 0 17 133 150 100.00 
5 สุขศึกษำฯ 0 5 22 43 70 100.00 
6 ศิลปศึกษำ 0 0 11 59 70 100.00 
7 กำรงำนอำชีพฯ 0 0 9 227 236 100.00 
8 ภำษำอังกฤษ 0 0 0 110 110 100.00 
9 ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 1 69 70 100.00 
10 IS 0 0 0 24 24 100.00 

รวม 0 5 90 1019 1,114 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0.00 0.45 8.08 91.47 100.00 100.00 
รวมร้อยละของแต่ละ

กลุ่ม 
0.45 99.55 100.00 100.00 

 
กรำฟแสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.4-6 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
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ร้อยละของแต่ละระดับ รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.1-3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่านการ
ประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภำษำไทย 0 0 0 122 122 100.00 
2 คณิตศำสตร์ 0 0 52 140 192 100.00 
3 วิทยำศำสตร์ 0 0 0 192 192 100.00 
4 สังคมศึกษำ 0 0 38 206 244 100.00 
5 สุขศึกษำพลศึกษำ 0 37 89 118 244 100.00 
6 ศิลปศึกษำ 0 0 62 102 164 100.00 
7 กำรงำนอำชีพฯ 0 2 8 301 311 100.00 
8 ภำษำอังกฤษ 0 0 0 122 122 100.00 
9 ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 0 122 122 100.00 
10 IS 0 0 0 35 35 100.00 

รวม 0 39 249 1,460 1,748 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0 2.23 14.24 83.52 100.00 100.00 

รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 2.23 97.77 100.00 100.00 
 

กรำฟแสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.1-3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
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ร้อยละของแต่ละระดับ รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 23 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.4-6ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่านการ
ประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภำษำไทย 0 0 0 84 84 100.00 
2 คณิตศำสตร์ 0 0 7 102 109 100.00 
3 วิทยำศำสตร์ 0 0 0 207 207 100.00 
4 สังคมศึกษำ 0 0 17 109 126 100.00 
5 สุขศึกษำฯ 0 9 21 40 70 100.00 
6 ศิลปศึกษำ 0 0 13 57 70 100.00 
7 กำรงำนอำชีพฯ 0 0 0 147 147 100.00 
8 ภำษำอังกฤษ 0 0 0 109 109 100.00 
9 ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 7 63 70 100.00 
10 IS 0 0 0 24 24 100.00 

รวม 0 9 65 942 1,016 100.00 
รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 0 0.89 6.40 92.72 100.00 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0.89 99.11 100.00 100.00 
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ร้อยละของแต่ละระดับ รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 24แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รำยวิชำ ระดับช้ัน ม.1-6 ภำคเรียนท่ี 1-2 
ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) กลุ่มดี (2) กลุ่มดีเยี่ยม (3) 
ร้อยละ ม.ต้น 1/2562 0.00 1.21 15.02 83.77 
ร้อยละ ม.ต้น 2/2562 0.00 2.23 14.24 83.52 
ร้อยละ ม.ปลำย 1/2562 0.00 0.45 8.08 91.47 
ร้อยละ ม.ปลำย 2/2562 0.00 0.89 6.40 92.72 
รวมร้อยละ 0.00 01.20 10.93 87.87 
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4) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562 
ตำรำงท่ี 25 แสดงข้อมูลผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนรำยวิชำระดับช้ัน ม.1-3ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 
2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภำษำไทย 0 0 31 93 124 100.00 
2 คณิตศำสตร์ 0 0 59 136 195 100.00 
3 วิทยำศำสตร์ 0 3 53 140 196 100.00 
4 สังคมศึกษำ 0 0 111 172 283 100.00 
5 สุขศึกษำพลศึกษำ 0 16 95 137 248 100.00 
6 ศิลปศึกษำ 0 0 91 54 145 100.00 
7 กำรงำนอำชีพฯ 0 4 109 195 308 100.00 
8 ภำษำอังกฤษ 0 0 49 102 151 100.00 
9 ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 1 123 124 100.00 
10 IS 0 0 37 0 37 100.00 

รวม 0 23 636 1,152 1,811 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0 1.27 35.12 63.61 100.00 100.00 

รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 1.27 98.73 100.00 100.00 
 
 
กรำฟแสดงข้อมูลผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนรำยวิชำระดับช้ัน ม.1-3ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
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ร้อยละของแต่ละระดับ รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 26 แสดงข้อมูลผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนรำยวิชำระดับช้ัน ม.4-6ภำคเรียนท่ี 1ปีกำรศึกษำ 
2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่

ผ่าน 
ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภำษำไทย 0 0 15 69 84 100.00 
2 คณิตศำสตร์ 0 0 38 72 110 100.00 
3 วิทยำศำสตร์ 0 0 76 114 190 100.00 
4 สังคมศึกษำ 0 0 56 94 150 100.00 
5 สุขศึกษำพลศึกษำ 0 5 31 34 70 100.00 
6 ศิลปศึกษำ 0 0 11 59 70 100.00 
7 กำรงำนอำชีพฯ 0 3 55 178 236 100.00 
8 ภำษำอังกฤษ 0 0 36 74 110 100.00 
9 ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 4 66 70 100.00 
10 IS 0 0 8 16 24 100.00 

รวม 0 8 330 776 1,114 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0.00 0.72 29.62 69.66 100.00 100.00 

รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 0.72 99.28 100.00 100.00 
 
 

กรำฟแสดงข้อมูลผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนรำยวิชำระดับช้ัน ม.4-6 ภำคเรียนท่ี 1ปีกำรศึกษำ 2562 
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ร้อยละของแต่ละระดับ รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 27 แสดงข้อมูลผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนรำยวิชำระดับช้ัน ม.1-3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภำษำไทย 0 0 48 74 122 100.00 
2 คณิตศำสตร์ 0 0 87 105 192 100.00 
3 วิทยำศำสตร์ 0 0 25 167 192 100.00 
4 สังคมศึกษำ 0 0 101 143 244 100.00 
5 สุขศึกษำฯ 0 25 100 119 244 100.00 
6 ศิลปศึกษำ 0 0 62 102 164 100.00 
7 กำรงำนอำชีพฯ 0 6 83 222 311 100.00 
8 ภำษำอังกฤษ 0 0 35 87 122 100.00 
9 ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 0 122 122 100.00 
10 IS 0 0 17 18 35 100.00 

รวม 0 31 558 1,159 1,748 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0 1.77 31.92 66.30 100.00 100.00 
รวมร้อยละของแต่ละ

กลุ่ม 
1.77 98.29 100.00 100.00 

 
กรำฟข้อมูลผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนรำยวิชำระดับช้ัน ม.1-3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
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ร้อยละของแต่ละระดับ รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 



                                                                         สรุปผลการประเมิน การด าเนินงาน/โครงการ บริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย 73 

 

ตำรำงท่ี 28 แสดงข้อมูลผลกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนรำยวิชำระดับช้ัน ม.4-6ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 
2562 

ท่ี รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี 

กลุ่มดี
เยี่ยม รวม 

ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 

0 1 2 3 
1 ภำษำไทย 0 0 28 56 84 100.00 
2 คณิตศำสตร์ 0 0 26 83 109 100.00 
3 วิทยำศำสตร์ 0 0 26 181 207 100.00 
4 สังคมศึกษำ 0 0 47 79 126 100.00 
5 สุขศึกษำฯ 0 5 31 34 70 100.00 
6 ศิลปศึกษำ 0 0 19 51 70 100.00 
7 กำรงำนอำชีพฯ 0 6 32 109 147 100.00 
8 ภำษำอังกฤษ 0 0 72 37 109 100.00 
9 ภำษำต่ำงประเทศ 0 0 0 70 70 100.00 
10 IS 0 0 10 14 24 100.00 

รวม 0 11 291 714 1,016 100.00 
ร้อยละของแต่ละระดับ 0 1.08 28.64 70.28 100.00 100.00 

รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 1.08 98.92 100.00 100.00 
 
 

กรำฟแสดงข้อมูลผลกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนรำยวิชำระดับช้ัน ม.4-6 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
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ร้อยละของแต่ละระดับ รวมร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 29แสดงข้อมูลผลกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนรำยวิชำ ระดับช้ัน ม.1-6 ภำคเรียนท่ี1-2 ปี 2562 
 

ระดับ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) กลุ่มดี (2) กลุ่มดีเยี่ยม (3) 
ร้อยละ ม.ต้น 1/2562 0.00 1.27 35.12 63.61 
ร้อยละ ม.ต้น 2/2562 0.00 1.77 31.92 66.30 
ร้อยละ ม.ปลำย 1/2562 0.00 0.72 29.62 69.66 
ร้อยละ ม.ปลำย 2/2562 0.00 1.08 28.64 70.28 
รวมร้อยละ 0.00 1.21 31.33 67.46 

 
กรำฟแสดงข้อมูลผลกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียนรำยวิชำ ระดับช้ัน ม.1-6 ภำคเรียนท่ี1-2 ปี 2562 
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 โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคมต้ังอยู่ เลขท่ี 194 ต ำบลทุ่งกว๋ำว  อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง          
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต35 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 มีนักเรียน 193 คน ข้ำรำชกำรครู 20คน พนักงำน
รำชกำร 1 คน ครูอัตรำจ้ำง 2คน ธุรกำร 1 คน และลูกจ้ำง 2 คน มีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คือนำยศำนติกรศ์ิวงค์
เขียว ได้มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบโดยใช้กระบวนกำรPDCA และ T-SPA 3SR PLUS PRO. 7Q 
MODEL 
 จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่ามาตรฐาน
การศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มาตรฐานท่ี1ด้านคุณภาพผู้เรียน     
มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศโรงเรียนได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนคุณภำพผู้เรียนจ ำนวน 
2 ด้ำนได้แก่ 1) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ 2) ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียนกำรส่ือสำรกำรคิดค ำนวณรวมท้ังกำรมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรส่ือสำรและกำรมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนเจต
คติท่ีดีต่องำนอำชีพส ำหรับด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ี
ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดและมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและสังคม มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยกำร
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำยผลท่ีสนับสนุนกำรประเมินตนเองคือนักเรียนอ่ำนออก
เขียนได้มีควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก ำหนด แต่ผลกำร
ทดสอบระดับชำติ(O-NET)ยังต่ ำกว่ำค่ำเฉล่ียระดับชำติ ยกเว้นรำยวิชำวิทยำศำสตร์ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3       
ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงกว่ำระดับประเทศ มีโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และโครงกำร
ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรท่ีช่วยพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถทำงวิชำกำร วิชำชีพ กีฬำ ดนตรี           
มี โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมต้ำนทุจริตศึกษำ นักเรียนทุกคนจัดท ำโครงงำนคุณธรรมและ
โครงกำรกิจกรรมพัฒนำส่ิงแวดล้อมศึกษำ นักเรียนร่วมกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์มีโครงกำรระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเข้มแข็ง ท ำใหไ้ม่มีกำรทะเลำะวิวำทในโรงเรียนและโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวที่ช่วยให้
นักเรียนห่ำงไกลจำกำรเสพติดและอบำยมุขต่ำงๆ มีระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศท่ีพร้อมใช้งำนและมีระบบอิน
เทอร์เนตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ครูจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้โครงงำนเพื่อส่งเสริมกำร
คิดวิเครำะห์นักเรียนและจัดกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมกำรคิดและปฏิบัติจริงทุกช้ันเรียน 
ครูได้รับกำรพัฒนำตนเอง และน ำควำมรู้มำจัดท ำแผนกำรเรียนรู้ส่ือกำรเรียนกำรสอนและเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
 มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
มีกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนเชิงระบบโดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมำภิบำลได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพ
ปัญหำผลกำรจัดกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำโดยใช้ข้อมูลฐำนในกำรก ำหนดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่ำงชัดเจน
ในด ำเนินกำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำทุกกลุ่มเป้ำหมำยเช่ือมโยง
กับชีวิตจริงจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพจัดกำรศึกษำด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ
ทำงด้ำนวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพและจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้
ท่ีเหมำะสมกับสภำพของโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม โดยประเมินภำพควำมส ำเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้ำหมำย

บทสรุปผู้บริหาร 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนก ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและควำมต้องกำรของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำตินโยบำยของรัฐบำลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อกำร
เปล่ียนแปลงของสังคมมีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพอย่ำงเป็นระบบวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โดยน ำแผนไปปฏิบัติ ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรบริหำร
อัตรำก ำลัง ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำรนิเทศภำยในและน ำข้อมูลมำใช้ใน
กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนในกำรวำงแผนปรับปรุงพัฒนำและร่วมกันรับผิดชอบต่อกำรจัด
กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร  พัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำครูและ
บุคลำกรตรงตำมควำมต้องกำรและจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำงำนและกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในและภำยนอกห้องเรียนและสภำพแวดล้อมทำงสังคมท่ีเอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพมีควำมปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของโรงเรียนจัดหำพัฒนำและบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดให้มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 

มำตรฐำนท่ี 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอยู่
ในระดับยอดเยี่ยมมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยมี โครงกำรท่ีส่งเสริม
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยกำรด ำเนินงำนกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำน
หลักสูตรสถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯส่งเสริมให้ครู
จัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรคิดปฏิบัติจริงเพื่อน ำไปสู่กำรเรียนรู้ท่ีลึกซึ้ง
และคงทนตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถำนศึกษำเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมและครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รำยบุคคลด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบแล้วน ำผลมำพัฒนำผู้เรียนรวมท้ังร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้และน ำผลท่ีได้มำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน ำไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริงครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวกเพื่อให้ผู้เรียนรักกำรเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ำข้อมูลมำร่วมพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
และสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ครูสร้ำงส่ือนวัตกรรมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำหน่วย
กำรเรียนรู้ 
 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้สนับสนุนให้ครู
จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงโอกำสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเองมี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ เช่นจัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำนมีกำรจัดป้ำยนิเทศและ
บรรยำกำศตำมสถำนท่ีต่ำงๆท้ังภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครูใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ ด้ำนผู้บริหำร มีรูปแบบกำรบริหำร และกำรจัดกำรเชิงระบบ 
โดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมำภิบำล และแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้กระบวนพัฒนำ
ศักยภำพสถำนศึกษำโดยกระบวนกำร T-SPA 3SR PLUS PRO. 7Q MODEL และกำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ
ต่อเนื่อง หรือTSQP2 ในด้ำนบริหำรงำนภำยในโรงเรียนมีกำรแบ่งโครงสร้ำงเป็น4 ฝ่ำยมีวิสัยทัศน์และภำวะ
ผู้น ำในกำรบริหำรงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนวิชำกำรและกำรบริหำรโรงเรียนมีควำมสำมำรถในกำรครองตน 
ครองคน และครองงำนได้อย่ำงดียิ่งและด้ำนครูของโรงเรียน มีจุดเด่น คือ ครูมีควำมทุ่มเทมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและมีครู
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เพียงพอมีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ครูมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่น และปฏิบัติ
ตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู มีควำมรัก ควำมเมตตำ เอำใจใส่ เอื้ออำทรชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้เรียนทุกคน 
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดมีกำรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณภำพผู้เรียนและจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมในกำรพัฒนำผู้เรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนได้รับรำงวัลต่ำงๆ
ทุกระดับ จนเป็นท่ีประจักษ์ทุกปี ครูในโรงเรียนมีวิทยฐำนะเป็นครูเช่ียวชำญ 2 คน ครูช ำนำญกำรพิเศษ 12 คน 
และมีครูช ำนำญกำร 6 คน ส่วนจุดเด่นของผู้เรียน เช่น มีควำมรับผิดชอบ มุ่งมั่นในกำรท ำงำนและท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีสัมมำคำรวะ และสร้ำงช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ท้ังด้ำน
วิชำกำร วิชำชีพ  

แผนงำนหรือแนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้สูงขึ้นเพื่อให้กำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 
ประสบผลส ำเร็จเชิงประจักษ์และมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำเช่นกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีมุ่งพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนในทุกระดับช้ันเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นท้ังใน
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และระดับชำติ พัฒนำกระบวนกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตำมวิสัยทัศน์ปรัชญำจุดเน้นและเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ครูบุคลำกร ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ ให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของครูและโรงเรียนโดยกำรส่งเสริมกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ และจัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องให้ครูมีเทคนิค กระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำย 
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องค์ประกอบ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.67 5 ยอดเย่ียม      
องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.67 5 ยอดเย่ียม      

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.67 5 ยอดเย่ียม      
องค์ประกอบที่ 4การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.50 5 ยอดเย่ียม      

องค์ประกอบที่ 5การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานที่พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.75 5 ยอดเย่ียม      

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.50 5 ยอดเย่ียม      

องค์ประกอบที่ 7การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.67 5 ยอดเย่ียม      

องค์ประกอบที่ 8การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 4.67 5 ยอดเย่ียม      
คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7+8)/8 4.65 5 ยอดเย่ียม      

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม    ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ    ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี   
 ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง  ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562) 
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ในการสรุปผลงานครูนักเรียนเข้าร่วมในโครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ า 
ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ หอแสดงดนตรี ส านักศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์ 

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
 วันที่ 4ธันวาคม2562 

ระดับเหรียญ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

โล่รำงวัลชมเชย 
พร้อมเงินรำงวัล

5,000 บำท 

โครงกำร Envi Mission 
วัฒนธรรมรักษ์น้ ำครั้งที่ 1 
 

นำงสำวพิทยำรัตน์   ลุขมำตย์ 
นำงสำวนพวรรณ   ทนยัง 
นำงสำวสลินทิพย์   แอบอุ่น 

ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ 
นำงสรัญญำ เรือนค ำ 

ผลงานครูนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 

เกียรติบัตร เป็นผู้
ผ่ำนเข้ำรอบ 20 ทีม
ในระดับประเทศ 

โครงกำรค่ำยเยำวชน  
ช่อสะอำดต้ำนทุจริต  
ปี 2562 

นำงสำวภัคจิรำ   จะงำม 
นำงสำวธำริณี   เหล็กดี 
นำงสำวสลินทิพย์  แอบอุ่น 

นำงมงคลยำ   พำนดง 

ผลงานครูนักเรียนในการเข้าร่วมตามโครงการมหิงสาสายสืบ ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันที่ 4-6กันยายน 2562 

โล่รำงวัลและเกียรติ
บัตร“รำงวัลแห่ง
ควำมภำคภูมิใจ”  

 

รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ”  
ตำมโครงกำรมหิงสำสำยสืบ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
 

นำยศิรสิทธ์ิ เพชรเก่ำ 
นำงสำวจำรุวรรณ สอดส ี
นำงสำวจิรประภำ จ ำปีหอม 
นำงสำวชนำกำนต์ กุมภำพันธ์ 
นำงสำวนงลักษณ์ นพคุณ 
นำงสำวพิมกมล สอดสี 
นำงสำวภัคจิรำ จะงำม 
นำงสำวธำริณี เหล็กดี 
นำงสำวบัณฑิตำ นำคภัทระ 
นำงสำวประกำยดำว อิ่มอร่ำม 

ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ 
นำงสรัญญำ เรือนค ำ 

ระดับเหรียญ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

  นำงสำวนฑีกำล ดินสอ 
นำงสำวณัฐธิดำ สมนึก 
นำงสำวนันทิชำ กำรด่วน 
นำงสำวอินทิรำ สิริ 
เด็กชำยวรเทพ เทพประชุม 
เด็กหญิงจิรำภรณ์ อุ่นแอบ 
เด็กหญิงวิภำพร ของเดิม 
เด็กหญิงจุฑำรัตน์ แปดนัด 
เด็กหญิงมิรธำดำ แปงสำย 
เด็กหญิงมนปริยำ โกสุโท 
เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญมำ 
เด็กชำยอดิศร อินทนนท์ 

 

  ผลงานดีเด่นประจ าปี 2562 
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ผลงานครูนักเรียนในการเข้าค่ายอุตสาหกรรมอาหาร ประจ าปี 2562  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(ภาคเหนือ)รว่มกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 9 

สิงหาคม 2562 

รำงวัล ชมเชย โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เรื่อง 
Cofftea ไหมข้ำวโพดหวำนสี
แดงรำชินีทับทิมสยำมภำยใต้
หัวข้อ “เติมร้อย เพ่ิมล้ำน 
อำหำรเพ่ิมค่ำ” (Value-added 
foods) 

นำยศิรสิทธ์ิ เพชรเก่ำ 
นำงสำวนริศรำ กุมภำพันธ์ 

นำงสรัญญำ เรือนค ำ 

ผลงานครูนักเรียนในการประกวดแข่งขันตามโครงการทุ่งกว๋าวรว่มใจ ร่วมจัดการน้ า ตามแนวพระราชด าริ  
พัฒนาชุมชนของมูลนิธิอุทกพัฒน์ 

เข้ำรอบประเมินผล
และผ่ำนกำรตัดสิน
ในระดับประเทศ 

ในปี 2562 

โครงกำรทุ่งกว๋ำวร่วมใจ ร่วม
จัดกำรน้ ำ ตำมแนวพระรำชด ำริ 
พัฒนำชุมชน 

นำงสำวธำริณี เหล็กดี 
นำงสำวจำรุวรรณ  สอดส ี
นำงสำวพรธิดำ      ใจหมั่น 
นำงสำวพิทยำรัตน์  ลุขมำตย์ 
นำงสำวณัฐิกำญจน์ กันอุไร 
นำงสำวสลินทิพย์   อุ่นแอบ 
 

ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู   เรือนค ำ 
นำงสรัญญำ เรือนค ำ 

ระดับเหรียญ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 โล่เกียรติยศ 

เกียรติบัตรและเงิน
รำงวัล 30,000 บำท 

โครงกำรพ่ีน ำน้องรักษ์น้ ำตำม
แนวพระรำชด ำริ พ.ศ. 
2561 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระ
บรมรำชูปถัมภ ์

นำยอนุสร    ธรรมวงค์  
นำยนฤเบศ   ถือคุณ  
นำงสำวพิทยำรัตน์ ลุขมำตย์ นำงสำว
สรินทร์ทิพย์ แอบอุ่น นำงสำวพรธิดำ   
ใจช่วย  
นำงสำวธำรีณี    เหล็กดี 

ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ 
นำงสรัญญำ   เรือนค ำ 
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ผลงานครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม 
ในการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) 

ณ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 20 -21 ธันวาคม 2562 

ระดับเหรียญ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

กำรประกวดแปรรูปอำหำร 
 ม.1-ม.3  

เด็กหญิงภัคคีมำ  มำนะศิริมันต์ 
เด็กหญิงภัทรพร  วำดเขียน 
เด็กหญิงธัญญำชนก กองปิน 

นำงสรัญญำ  เรือนค ำ 
นำงจรรยำ  พุทธำ 
   

เหรียญทอง 
 

กำรประกวดแปรรูปอำหำร 
 ม.4-ม.6  

นำงสำวชนำกำนต์  กุมภำพันธ์ 
นำงสำวนริศรำ      กุมภำพันธ์ 
นำงสำววิภำรัตน์    ค ำฝั้น 

นำงสรัญญำ  เรือนค ำ 
ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 
   

เหรียญทอง 
 

กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว 
 ม.4-ม.6  

นำยธนำพล  เกตุมรรค 
นำงสำวภัคจิรำ  จะงำม 
นำยอดุลวิทย์  เยียดยัด 

นำงสุวิกำญจน์สิริ  พิจอมบุตร 
นำยดวงเด่น  พิจอมบุตร 

เหรียญทอง  กำรประกวดโครงงำนอำชีพ  
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงกิตติญำ     กำรเก่ง 
เด็กหญิงพิชชำนันท์  คนเก่ง 
เด็กหญิงหน่ึงฤทัย    จุลพันธ์ 

นำงสุวิกำญจน์สิริ  พิจอมบุตร 
นำยดวงเด่น  พิจอมบุตร 
   

เหรียญทอง 
 

กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  

เด็กหญิงขนิษฐำ  โพธ์ิค ำสุข 
เด็กหญิงพิชญำภรณ์  สอดสี 
เด็กหญิงรัษฎำกร  ถำวรภักดี 
เด็กหญิงวนิดำ อินทสร้อย  
เด็กหญิงวิภำพร  ของเดิม 
เด็กหญิงอำรีรัตน์  คมจริง 

นำงจรรยำ   พุทธำ 
นำงสรัญญำ  เรือนค ำ 
นำงสำวธิวำพร  เยียดยัด 
   

เหรียญทอง 
 

กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  

นำงสำวนพวรรณ  ทนยัง 
   

นำยสุรเดช  ต้ือยศ 
   

เหรียญเงิน กำรแข่งขันประดิษฐ์บำยศรี 
สู่ขวัญ ม.4-ม.6   

1. นำงสำวจำรุวรรณ  สอดสี 
2. นำงสำวจิรประภำ  จ ำปีหอม 
3. นำงสำวนันทิชำ  กำรด่วน 
4. นำงสำวประกำยดำว  อิ่มอร่ำม 
5. นำงสำวธำริณี    เหล็กดี 
6. นำยอนัน  กำรร้อน  

นำงจรรยำ   พุทธำ 
นำงสรัญญำ  เรือนค ำ 
นำงสำวธิวำพร  เยียดยัด 

เหรียญทองแดง 
 

กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ 
กำพย์ยำนี 11(6 บท) 
 ม.1-ม.3  

เด็กหญิงมัตติกำ  เปิดช่อง 
เด็กหญิงวรรณพร  ขจรจิตร ์

นำงศิริญญำ  เข่ือนแก้ว 
นำงสิริภำงค ์ ขำวปอน 

เหรียญทองแดง 
 

กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ 
โคลงสี่สภุำพ 
 (4 บท) ม.4-ม.6 

นำงสำวณัฐธิดำ  สมนึก 
นำงสำวดุษฎี  ไวเหลี่ยม 

นำงศิริญญำ  เข่ือนแก้ว 
นำงสำวปรำณชนก  พรหมดี 
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ระดับเหรียญ รายการ ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เหรียญทองแดง 
 

กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงดำวประกำย  จะงำม 
เด็กชำยศรัณย์  หยกภู 
เด็กชำยอดิศร  อินทนนท์ 

นำงสิริภำงค ์ ขำวปอน 
นำงสำวปรำณชนก  พรหมดี 
   

เหรียญทองแดง 
 

กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  

เด็กชำยนพรัตน์  มณีม่วง 
เด็กหญิงมัททิตำ  ไว้เหลี่ยม 
เด็กชำยวัชรพล  เหล็กเทศ 

นำยทวี  เข่ือนแก้ว 
ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 
  

เข้ำร่วม  
 

กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ 
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญมำ นำงสำวนฤมล  จ ำอินทร์ 

เข้ำร่วม 
 

กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงพรนภำ  จะงำม นำงศิริญญำ  เข่ือนแก้ว 
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ผลงานครู นักเรียน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
ในการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระหว่างวันท่ี 10-11 กันยายน 2562 

หมวดภาษาไทย 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ 
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญมำ นำงสำวนฤมล  จ ำอินทร์ 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงพรนภำ  จะงำม นำงศิริญญำ  เข่ือนแก้ว 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่น
ใหม่ กำพย์ยำนี 11 
(6 บท) ม.1-ม.3  

เด็กหญิงมัตติกำ  เปิดช่อง 
เด็กหญิงวรรณพร  ขจรจิตร ์

นำงศิริญญำ  เข่ือนแก้ว 
นำงสิริภำงค ์ ขำวปอน 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงสี่สภุำพ 
ม.4-ม.6  

นำงสำวณัฐธิดำ  สมนึก 
นำงสำวดุษฎี  ไวเหลี่ยม 

นำงศิริญญำ  เข่ือนแก้ว 
นำงสำวปรำณชนก  พรหมดี 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำน
ท ำนองเสนำะ 
ม.4-ม.6  

นำงสำวนพวรรณ  ทนยัง 
   

นำงศิริญญำ  เข่ือนแก้ว 
   

ทอง กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์
ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) 
 ม.4-ม.6  

นำงสำวธำรำทิพย์  เอิกเกริก 
   

นำงสิริภำงค ์ ขำวปอน 
   

เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ 
ม.4-ม.6  

นำงสำวพรธิดำ  ใจหมั้น นำงสำวนฤมล  จ ำอินทร์ 

เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

 
 

กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี  
ม.4-ม.6  

นำงสำวสิรินทร์ทิพย์  แอบอุ่น นำงศิริญญำ  เข่ือนแก้ว 

หมวดภาษาไทย 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม
(กำรเขียนเรียงควำม) ม.1-ม.3  

เด็กหญิงดำวประกำย  จะงำม 
   

นำงสิริภำงค ์ ขำวปอน 
   

เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม
(กำรเขียนเรียงควำม)ม.4-6  

นำงสำวชุติมำ  ลุขมำตย์ 
   

นำงสำวนฤมล  จ ำอินทร์ 
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เงิน 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

กำรแข่งขันต่อค ำศัพท์
ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) 
 ม.1-ม.3  

เด็กหญิงชลินดำ  ใจต๋ัน 
เด็กหญิงณัฐริกำ  ปุ่นสกุล 

นำยสถิตย์  ขำวปอน 
นำงสิริภำงค ์ ขำวปอน 

เงิน กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อ
ภำษำไทย ม.4-ม.6  

นำงสำวพิมกมล  กำรดี นำงสำวนฤมล  จ ำอินทร์ 

ทองแดง 
 

กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อ
ภำษำไทย ม.1-ม.3  

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ อ ำพรำง นำยรัชชำนนท์  ปำละ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3  

เด็กหญิงดำวประกำย จะงำม 
เด็กชำยศรัณย์  หยกภู 
เด็กชำยอดิศร  อินทนนท์ 

นำงสิริภำงค ์ ขำวปอน 
นำงสำวปรำณชนก พรหมดี 
   

เรียนรวม  

ทอง 
รองชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 

กำรแข่งขันกำรจัดท ำหนังสือ
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้  
ม.4-ม.6  

1.นำงสำวกุลนิภำสอนศรีเทพ 
2. นำยชนำนนท์  สุดจ ำ 
3. นำยธีรศักด์ิ  ถำเป็นบุญ 

1. นำยรัชชำนนท์  ปำละ 
2. นำงสำวปรำณชนก  พรหมดี 
   

ทอง กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ไม่
ก ำหนดช่วงชั้น 
 

1. เด็กชำยณัฐพัช  โกสโุท 
2.เด็กชำยถิรวุฒิ สำยพงษ์น้อย 
   

1. นำยสถิตย์  ขำวปอน 
2. นำงสิริภำงค ์ ขำวปอน 
   

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เข้ำร่วม กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำย
สี ประเภทบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ ม.1-ม.3  

1. เด็กหญิงญำนิศำ  ป้องสมำน 
   

1. นำยรัชชำนนท์  ปำละ 
   

คอมพิวเตอร ์

ทอง กำรแข่งขันกำรออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  

1. นำยชำญชัย  ขจรจิตต์ 
2. นำยบัญญวัติ  อินทนนน์ 

นำยหัสรินทร์  ดอนดี 
   

เงิน กำรแข่งขันกำรตัดต่อ
ภำพยนตร์ม.4-ม.6  

1. นำงสำวบุณยนุช    สมควร 
2. นำยวุฒิเดช    หมุดดี 

นำยหัสรินทร์  ดอนดี 
   

ทองแดง กำรแข่งขันกำรสร้ำง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3  

1. เด็กชำยธนำกร  บุญบรรดำล 
2. เด็กชำยนิติกร  ยอดธงชัย 

นำยหัสรินทร์  ดอนดี 
   

 กลุ่มการงานอาชีพฯ 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  

1. เด็กหญิงขนิษฐำ  โพธ์ิค ำสุข 
2. เด็กหญิงพิชญำภรณ์  สอดสี 
3. เด็กหญิงรัษฎำกร  ถำวรภักดี 

1. นำงจรรยำ  พุทธำ 
2. นำงสรัญญำ  เรือนค ำ 
3. นำงสำวธิวำพร  เยียดยัด 
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4. เด็กหญิงวนิดำ  อินทะสร้อย 
5. เด็กหญิงวิภำพร  ของเดิม 
6. เด็กหญิงอำรีรัตน์  คมจริง 

   

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันประดิษฐ์บำยศรี 
สู่ขวัญม.4-ม.6  

1. นำงสำวจำรุวรรณ  สอดสี 
2. นำงสำวจิรประภำ  จ ำปีหอม 
3. นำงสำวนันทิชำ  กำรด่วน 
4.นำงสำวประกำยดำวอิ่มอร่ำม 
5. นำยศิรสิทธ์ิ  เพชรเก่ำ 
6. นำยอนัน  กำรร้อน 

1. นำงจรรยำ  พุทธำ 
2. นำงสรัญญำ  เรือนค ำ 
3. นำงสำวธิวำพร  เยียดยัด 
   

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรประกวดแปรรูปอำหำร ม.
1-ม.3  

1.เด็กหญิงภัคคีมำ มำนะศิริมันต์ 
2. เด็กหญิงภัทรพร  วำดเขียน 
3. เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ทอง
ประสม 
 

1. นำงสรัญญำ  เรือนค ำ 
2. นำงจรรยำ  พุทธำ 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรประกวดแปรรูปอำหำรม.4-
ม.6  

1.นำงสำวชนำกำนต์ กุมภำพันธ์ 
2. นำงสำวนริศรำ  กุมภำพันธ์ 
3. นำงสำววิภำรัตน์  ค ำฝั้น 

1. นำงสรัญญำ  เรือนค ำ 
2. ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 
   

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรประกวดโครงงำนอำชีพ ม.
1-ม.3  

1. เด็กหญิงกิตติญำ  กำรเก่ง 
2. เด็กหญิงพิชชำนันท์  คนเก่ง 
3. เด็กหญิงหน่ึงฤทัย  จุลพันธ์ 

1.นำงสุวิกำญจน์สิริ  พิจอมบุตร 
2. นำยดวงเด่น  พิจอมบุตร 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว 
 ม.4-ม.6  

1. นำยธนำพล  เกตุมรรค 
2. นำงสำวภัคจิรำ  จะงำม 
3. นำยอดุลวิทย์  เยียดยัด 

1.นำงสุวิกำญจน์สิริ  พิจอมบุตร 
2. นำยดวงเด่น  พิจอมบุตร 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบ
ชื้น ม.1-ม.3  

1. เด็กชำยณัฐภัทร  ขจรจิตต์ 
2. เด็กชำยธนธรณ์  ขจรจิตร์ 
3. เด็กชำยรัฐภูมิ  โกวฤทธ์ิ 

1. นำยดวงเด่น  พิจอมบุตร 
2.นำงสุวิกำญจน์สิริ  พิจอมบุตร 

ทอง 
รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำก
วัสดุธรรมชำติในท้องถ่ิน  
ม.4-ม.6  

1. นำยธิติวุฒิ  ของดี 
2. นำยวีรวัฒน์  นุบุรีจันทร์ 
3. นำยอดิศร  เหล็กหล่อ 

1. นำยสุพจน์  บุญมำเทพ 
2. นำงวรัญญำ  เครือวรรณ 
   

เงิน 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันกำรแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.1-ม.3  

1. เด็กชำยจักรกิตต์  เกตุมรรค 
2. เด็กหญิงจิรำพร  อวดกล้ำ 
3. เด็กชำยณัฐกฤษ  จะงำม 

1. นำงสำวสุพรรณิภำ  จริยำ 
2. นำยพงษ์สิทธ์ิ  สุปัด 
   

คณิตศาสตร์ 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรประกวดโครงงำน
คณิตศำสตร์ ประเภทบรูณำ
กำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6  
 

1. นำงสำวณัฐิกำญจน์  กันอุไร 
2. นำยธนนันท์  สอนเป็ง 
3. นำงสำวนงลักษณ ์ นพคุณ 

1. นำงสำวกิ่งลดำ  หมื่นสันธิ 
2.นำงสุวิกำญจน์สิริ  พิจอมบุตร 
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คณิตศาสตร์ 

เงิน กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ม.4-ม.6  

นำงสำวพิทยำรัตน์  ลุขมำตย์ 
   

 นำงสำวกิ่งลดำ  หมื่นสันธิ 
   

เงิน กำรแข่งขันคิดเลขเร็วม.1-3  เด็กหญิงมณฑกำรณ์  ใจบ้ำนดง นำงสำวกิ่งลดำ  หมื่นสันธิ 

เงิน กำรแข่งขันคิดเลขเร็วม.4- 6  นำยสุภำเลิศ  เอิกเกริก นำงสำวกิ่งลดำ  หมื่นสันธิ 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เงิน กำรแข่งขันเวทคณิต  
ม.1-ม.3  

 เด็กชำยรพีภัทร  อุ้มหอบ นำงสำวกิ่งลดำ  หมื่นสันธิ 

ทองแดง กำรแข่งขันต่อสมกำร
คณิตศำสตร์(เอแม็ท) ม.1-3  

1.ฃเด็กหญิงกุลสินี เถำจันทร์ต๊ะ 
2.เด็กหญิงศิริวิภำ ทรัพย์โสภณ 

1.นำยพงษ์สิทธ์ิ  สุปัด 
2. นำยสถิตย์  ขำวปอน 

เข้ำร่วม กำรแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  เด็กชำยปรเมศ  สำรคุณไพศำล นำยพงษ์สิทธ์ิ  สุปัด 

เข้ำร่วม กำรแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6  นำงสำวกำนต์กวี  เหล็กเทศ นำยสถิตย์  ขำวปอน 

ภาษาต่างประเทศ 

ทองแดง กำรแข่งขันต่อศัพท์
ภำษำอังกฤษ  
(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  

1.เด็กชำยพีรภัทร เครือค ำหล้ำ 
2. เด็กชำยอุดมศักด์ิ  ใจช่วย 

1. นำงสำวกมลศรัณ  จำเลิศ 
2.นำงสำวสิรินทร์พรหมื่นตำบุตร 

วิทยาศาสตร์ 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  
 

1. เด็กชำยนพรัตน์  มณีม่วง 
2. เด็กหญิงมัททิตำ  ไว้เหลี่ยม 
3. เด็กชำยวัชรพล  เหล็กเทศ 

1. นำยทวี  เข่ือนแก้ว 
2. ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3  
 

1. เด็กหญิงจุฑำรัตน์  แปดนัด 
2. เด็กหญิงมิรธำดำ  แปงสำย 
3. เด็กชำยวรเทพ  เทพประชุม 

1. ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 
2. นำยทวี  เข่ือนแก้ว 
   

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์
ทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3  
 
 

1. เด็กชำยณวรรธน  ใจช่วย 
2. เด็กชำยอัครเดช  น่ำผำ 

1. นำงสำวเด่นดำว หลีแก้วสำย 
2. ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์
ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6  
 
 

1. นำยธนกฤต  บุญมำเทพ 
2. นำยวรวัฒน์  เยียดยัด 

1.นำงสำวเด่นดำว  หลีแก้วสำย 
2.ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 

ทอง 
รองชนะเลิศ  

อันดับ 2 

กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินนำนสำมมิติ (3D) 
ม.1-ม.3  
 
 

1. เด็กชำยกิติกร  หมำยคอย 
2. เด็กชำยจักรพงษ ์ สมฟอง 

1. นำยปรัชญำ  จันทร์แก้ว 
2.นำงสำวเด่นดำว หลีแก้วสำย 
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ระดับเหรียญ/อันดับ รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6  
 
 

1. นำงสำวธำริณี  เหล็กดี 
2.นำงสำวสกุลณำเถำจันทร์ต๊ะ 
3. นำงสำวอรพรรณ  เจภูติ 

1. นำยทวี  เข่ือนแก้ว 
2. ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 
   

เงิน กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  
 
 

1. นำยธนวัฒน์  อ้อนแอ้น 
2. นำยนภดล  พอใจ 
3. นำยภูชิต  โกวฤทธ์ิ 

1. นำยทวี  เข่ือนแก้ว 
2. ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู  เรือนค ำ 
   

เงิน กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ 
ม.1-ม.3  
 
 

1. เด็กชำยนิติพนธ์  ตำมศักด์ิ 
2. เด็กชำยศุภกิจ  เหล็กเทศ 

1. นำยปรัชญำ  จันทร์แก้ว 
2.นำงสำวเด่นดำว หลีแก้วสำย 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม 
ม.4-ม.6 
 
  

นำงสำวนฑีกำล  ดินสอ นำงสำวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิร ิ

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.1-ม.6  

1. เด็กหญิงกัญนัชฎำ  ขจรจิตต์ 
2. เด็กหญิงจิระเพชร  กำรดี 
3. เด็กหญิงจิรำภรณ ์ อุ่นแอบ 
4. เด็กหญิงชำริกุล  ปินใจกุล 
5. นำงสำวนฤทัย  กำรด่ืม
6. เด็กหญิงนันทิกำนต์ ต้ังเพียร
7. เด็กหญิงพรรณรำย  เหล็กดี 
8. เด็กหญิงภัทรำพร  กลิ่นส่ง 
9. เด็กหญิงมนปริยำ  โกสุโท 
10. นำงสำวรุ่งทิวำห์  วงค์ยศ 

1. นำงมงคลยำ  พำนดง 
2.นำงสำวณัฐรินทร์ บุญเจริญจิตสิร ิ
3. นำงศิริญญำ  เข่ือนแก้ว 
   

เงิน กำรประกวดมำรยำทไทย  
ม.1-ม.3  
 
 

1. เด็กชำยธนภพ  นพคุณ 
2. เด็กหญิงรุจิษยำ  ทรำยปัญโญ 

1.นำงสำวณัฐรินทร์  บุญเจริญจิต
สิร ิ
2. นำงมงคลยำ  พำนดง 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

ทองแดง กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำ
และพลศึกษำ ม.1-ม.3  
 
 

1. เด็กหญิงจิตรกัญญำ หมำยคอย 
2. เด็กหญิงสุติกำ  ใจจอมกุล 

1. นำยสน่ัน  กำญจนเชษฐ์ 
2. นำงจรรยำ พุทธำ 
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ระดับเหรียญ/อันดับ รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

ทองแดง กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำ
และพลศึกษำ ม.4-ม.6  
 

1. นำยวีระชัย  คมจริง 
2.นำงสำวศรีวิไลลักษณ ์อุ่นแอบ 

1. นำยสน่ัน  กำญจนเชษฐ์ 
 2. นำงจรรยำ พุทธำ 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชำย ม.1-ม.3 
  

เด็กชำยธวัชชัย  แสนสมบัติ 
   

นำยสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทอง 
ชนะเลิศ 

กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4- 6  
 

นำงสำวนพวรรณ  ทนยัง 
   

นำยสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ ประเภทหญิง  
ม.1-ม.3  
 

เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว 
   

นำยสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทอง 
รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ ประเภทหญิง  
ม.4-ม.6  
 

นำงสำวนพวรรณ  ทนยัง 
   

นำยสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทอง กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
  

เด็กหญิงชมพูนุช  จวนตัว 
   

นำยสุรเดช  ต้ือยศ 
   

ทองแดง กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีม.
4- 6  
 

นำงสำวสุทธิรักษ์  กำรด่ืม นำยสุรเดช  ต้ือยศ 

สรุปผลงานครูนักเรียนในการเข้าร่วมประกวดในงาน“วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏล าปาง62”  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 

วันที่1-2 สิงหาคม 2562 

ชนะเลิศ 
พร้อมเงินรำงวัล 

1,500 บำท  

กำรจัดตู้ปลำสวยงำม 
เชิงนิเวศ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 
 
 

เด็กชำยณัฐภัทร ขจรจิตต์ 
เด็กชำยศรัณย์ หยกภู 
เด็กหญิงมิรธำดำ แปงสำย 

นำยดวงเด่น พิจอมบุตร 
นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร 
 

ชนะเลิศ 
พร้อมเงินรำงวัล 

1,500 บำท  

กำรจัดตู้ปลำสวยงำม เชิงนิเวศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

นำยธีรพล จันทร์ต๊ะบุตร 
นำงสำวณัฐิกำญจน์ กันอุไร 
นำยธนนันท์ สองเป็ง 
 
 
 

นำยดวงเด่น พิจอมบุตร 
นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร 
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ผลงานครูนักเรียนในการเข้าร่วมประกวดในโครงการรักษ์ภาษา สพม.35 ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ป2ี562  
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 

ระดับเหรียญ/อันดับ รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ชื่อครูที่ปรึกษา 

เหรียญทอง กำรแข่งขัน กำรเขียนเรียงควำม
ระดับชั้น ม.1-3 

เด็กหญิงดำวประกำย จะงำม นำงสิริภำงค์ ขำวปอน 

เหรียญเงิน  กำรแข่งขันกำรคัดลำยมือ
ระดับชั้น ม.4-6 

นำงสำวพิมกมล กำรดี นำงศิริญญำ เข่ือนแก้ว 

เหรียญทองแดง กำรแข่งขันกำรคัดลำยมือ 
ระดับชั้น ม.1-3 

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ อ ำพรำง 
 

นำงสิริภำงค์ ขำวปอน 

เหรียญทองแดง  กำรแข่งขัน กำรแต่งค ำ
ประพันธ์ ระดับชั้น ม.1-3 

เด็กหญิงวรรณพร ขจรจิตต์ 
 

นำงศิริญญำ เข่ือนแก้ว 

เหรียญทองแดง แข่งขันรอบรู้วรรณคดี ตอนนิรำศ
สุนทรภู่ชั้น ม.4-6 

นำงสำวสิรินทิพย์ อุ่นแอบ 
 

นำงสำวนฤมล จ ำอินทร์ 

เหรียญทองแดง กำรเขียนเรียงควำมม.4-6 นำงสำวณัฐิกำญจน์ กันอุไร นำงสำวนฤมล จ ำอินทร์ 

 
 
 
 
 
 

   

ผลงานครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปี 2562 
ล าดับ

ที่ 
ประเภทครู ระดับรางวัล ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

1 นำงศิริญญำ เข่ือนแก้ว 
นำยทวี เข่ือนแก้ว 
นำงสิริภำงค์  ขำวปอน 
นำงสำวนฤมล จ ำอินทร์ 
นำงมงคลยำ พำนดง 

ระดับประเทศ รำงวัลระดับเหรียญเงิน ผลงำน หน่ึง
โรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจ ำปี 
2562 กิจกรรมแบบฝึกทักษะกำรออ
อกเสียงภำษำไทย  
ชุดคลินิกรักษ์ภำษำพัฒนำสู่แบบฝึก
ออนไลน์ 

คุรุสภำ 

2 นำยดวงเด่น  พิจอมบุตร ระดับประเทศ ได้รับกำรคัดเลือกรับรำงวัลและยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”
ครั้งที่ 17 ประจ ำปี 2562  
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3 นำงศิริญญำ เข่ือนแก้ว ระดับประเทศ 
 

ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี”ประจ ำปี 2562 

คุรุสภำ 

4 นำงสุวิกำญจน์สิริ พิจอมบุตร ระดับประเทศ ครูมืออำชีพในศตวรรษที่ 21”เป็นครู
ด้วยหัวใจ”สร้ำงสรรค์ควำมรูสู้่
กำรศึกษำท่ีย่ังยืน Thailand 4.0 
สำขำครูฏิบัติกำรสอนยอดเย่ียม 

Good Idea New 
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5 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ 
นำงสรัญญำ เรือนค ำ 

ระดับประเทศ  “รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ”ปี2561
ตำมโครงกำรมหิงสำสำยสืบ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 นักเรียนได้ส่งผลงำน
และผ่ำนเกณฑ์กำรรับรำงวัล  

กรมส่งเสริมคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อม 

6 นำงศิริญญำ เข่ือนแก้ว 
นำยทวี เข่ือนแก้ว 
นำงสิริภำงค์  ขำวปอน 
นำงสำวนฤมล จ ำอินทร์ 
นำงมงคลยำ พำนดง 

ระดับภำคเหนือ รำงวัลระดับเหรียญทอง ผลงำนหน่ึง
โรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจ ำปี 
2562 ในชุดแบบฝึกคลินิกรักษ์ภำษำ  

ส ำนักงำนเลขำนุกำรคุรุ
สภำ 

7 นำงศิริญญำ เข่ือนแก้ว ระดับภำคเหนือ ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองรำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ. ระดับภำคเหนือด้ำน
บริหำรจัดกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

8 นำงสรัญญำ เรือนค ำ ระดับภำคเหนือ ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทองรำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ. ระดับภำคเหนือด้ำน
บริหำรจัดกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทครู ระดับรางวัล ชื่อรางวัลทีไ่ด้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 

9 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ ระดับภำคเหนือ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. ระดับ
ภำคเหนือ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม 
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำร
เรียนกำรสอน ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

10 นำงมงคลยำ    พำนดง เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้
มีผลงำนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำฯ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 
35 

11 นำยสถิตย์     ขำวปอน เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มี
ผลงำนดีเด่น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 
35 

12 นำยปรัชญำ  จันทร์แก้ว เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มี
ผลงำนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ เน่ืองในวันครู  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 
35 

13 นำงจรรยำ   พุทธำ เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มี
ผลงำนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพฯ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 
35 
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14 ว่ำท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนค ำ อ ำเภอ 
เมืองปำน 

ครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

ชมรมครูอ ำเภอ 
เมืองปำน 

15 โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

รำงวัล IQA AWARD เป็นสถำนศึกษำ
ที่มีกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือประกัน
คุณภำพระดับดีเด่น ประเภท
สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 
35 

16 โรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม ระดับประเทศ โล่รำงวัล เหรียญเงิน ผลงำนหน่ึง
โรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจ ำปี 
2562 

คุรุสภำ 
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การบริหารงบประมาณ  ประจ าปงีบประมาณ 2563 

 
        อัตราส่วน 60.44 : 29.51 : 10.05 

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     

60.44 % 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล+ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ+ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 

29.51 % 
ส ารองจ่าย 

     

10.05 % 

       
100.00 % 

ท่ี ฝ่าย 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) 

อุดหนุน กพร ระดมฯ  อบต. อื่นๆ รวม 

1 บริหำรงำนวิชำกำร 33 423,000 222,195 288,820 62,000 69,000 1,065,015 

2 บริหำรงำนบุคคล 7 30,000 0 0 18,000 8,500 56,500 

3 
บริหำรงำนแผนงำน
และงบประมำณ 

4 356,000 0 0 0 15,000 371,000 

4 บริหำรงำนท่ัวไป 11 59,000 0 0 0 33,600 92,600 

5 ส ำรองจ่ำย 1 40,000 0 0 0 137,125 177,125 

  รวม 56 908,000 222,195 288,820 80,000 263,225 1,762,240 

         หมายเหตุ   :   โครงการหรือกิจกรรมที่เสนอขอรับสนับสนนุงบประมาณจาก อบต.ทุ่งกว๋าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงยอดเงิน 

 
 

        
 
 
 
 
 
 

สรุปการใช้เงินตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 
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ภาคผนวก 
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คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

 
 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
 

ความมีวินัย 
๑. ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 
๓. นิเทศกำรสอนและนิเทศงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

 
 

๑. ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 
๓. เข้ำสอนตรงเวลำและเต็มเวลำ 

ปฏิบัติวินัยพื้นฐำน ๕ ประกำร 
๑. ไม่มำโรงเรียนสำย 
๒. แต่งกำยถูกระเบียบ 
๓. เดินเข้ำโรงเรียนเป็นแถวเดียวและเข้ำแถว
เป็นระเบียบ 
๔. วำงรองเท้ำเป็นแถว 
๕. เข้ำห้องเรียนตรงเวลำ 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

 

๑.ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้ำนนวัตกรรม
ใหม่ๆมำพัฒนำตนเองอยู่เป็นนิจ 
๒.พัฒนำนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภำพครู
และนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 

๑. ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อยกระดับ
คุณภำพนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
๒. ใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมำ
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 

๑. ต้ังใจศึกษำเล่ำเรียน 
๒. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
 

 
ความพอเพียง 

 

๑. เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรใช้น้ ำ ใช้ไฟ  
อย่ำงประหยัด 
๒.ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ด ำเนินชีวิตและบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

๑. เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรใช้น้ ำ ใช้ไฟ 
อย่ำงประหยัด 
๒. ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กำรด ำเนินชีวิต 
๓.ส่งเสริมนักเรียนมีงำนท ำ-มีอำชีพ 

๑. ใช้น้ ำ ใช้ไฟ อย่ำงประหยัด 
๒. เก็บออมและใช้จ่ำยอย่ำงมัธยัสถ์  
๓. รกัษำและใช้ทรัพย์สินของตนเองและของ
โรงเรียนอย่ำงรู้คุณค่ำ 
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คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

 
คุณธรรมเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

 
ความมีวินัย 

๑. ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 
๓. นิเทศกำรสอนและนิเทศงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

 
 

๑. ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 
๓. เข้ำสอนตรงเวลำและเต็มเวลำ 

ปฏิบัติวินัยพ้ืนฐำน ๕ ประกำร 
๑. ไม่มำโรงเรียนสำย 
๒. แต่งกำยถูกระเบียบ 
๓. เดินเข้ำโรงเรียนเป็นแถวเดียวและเข้ำแถวเป็น
ระเบียบ 
๔. วำงรองเท้ำเป็นแถว 
๕. เข้ำห้องเรียนตรงเวลำ 

 
ใฝ่เรียนรู้ 

 

๑.ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้ำนนวัตกรรม
ใหม่ๆมำพัฒนำตนเองอยู่เป็นนิจ 
๒.พัฒนำนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภำพครู
และนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 

๑. ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เพื่อยกระดับ
คุณภำพนักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
๒. ใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมำ
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 

๑. ต้ังใจศึกษำเล่ำเรียน 
๒. ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
 

 
ความพอเพียง 

 

๑. เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรใช้น้ ำ ใช้ไฟ  
อย่ำงประหยัด 
๒.ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ด ำเนินชีวิตและบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

๑. เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรใช้น้ ำ ใช้ไฟ 
อย่ำงประหยัด 
๒. ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กำรด ำเนินชีวิต 
๓.ส่งเสริมนักเรียนมีงำนท ำ-มีอำชีพ 

๑. ใช้น้ ำ ใช้ไฟ อย่ำงประหยัด 
๒. เก็บออมและใช้จ่ำยอย่ำงมัธยัสถ์  
๓. รักษำและใช้ทรัพย์สินของตนเองและของ
โรงเรียนอย่ำงรู้คุณค่ำ 
 

ความซ่ือสัตย์สุจริต ๑. ใช้งบประมำณของโรงเรียนอย่ำงคุ้มค่ำ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒.ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

๑. ใช้งบประมำณของโรงเรียนอย่ำงคุ้มค่ำ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

๑. ท ำกำรบ้ำนด้วยตนเอง 
    (ไม่ลอกกำรบ้ำน) 
๒. ต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
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