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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 โรงเรียน ห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ตั้งอยู่ เลขท่ี 118 หมู่ที่ 6 ต้ำบล ชุมตำบง อ้ำเภอชุมตำบง  
จังหวัด นครสวรรค์ ส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 1 
ถึงชั้น มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 มีบุคลำกรสำยบริหำร จ้ำนวน 1 คน และมีบุคลำกรครู ครูอัตรำจ้ำง และครูพ่ีเลี้ยง 
จ้ำนวน 62 คน วุฒิกำรศึกษำบุคลำกร ตรงสำยกำรสอน ตรงสำระกำรเรียนรู้ที่ตนเองสอน 
ร้อยละ 100 จ้ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1092 คน  อัตรำส่วนครู : นักเรียน  1 : 18 นักเรียนมีสมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำหรือส้ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) และ มีน้้ำหนักส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัยร้อยละ 99.90 ไม่มีนักเรียนพิกำรทำงกำรศึกษำ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะเป็นลูกที่
ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน นักเรียนทุกคนท้ำกิจกรรม
บ้ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำรได้ด้ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบประกันคุณภำพ
ภำยในอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด้ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 2561 สู่กำร
ปฏิบัติสถำนศึกษำสำมำรถด้ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

1. ศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ร่วมกันพิจำรณำและก้ำหนดเป็นมำตรฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน ก้ำหนดค่ำเป้ำหมำยและ
ประกำศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ ทั้งนี้สถำนศึกษำก้ำหนดมำตรฐำน 3 มำตรฐำน คือ มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของ
ผู้เรียน มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และ มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 

2. ก้ำหนดวิธีกำรพัฒนำ และจัดท้ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือให้กำร
ด้ำเนินงำนของสถำนศึกษำบรรลุตำมมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ 

3. ด้ำเนินกำรตำมแผนที่ได้ก้ำหนดพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำไว้ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรด้ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

พร้อมทั้งรำยงำนผลให้ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
5. ด้ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน ประเด็นกำรพิจำรณำที่ก้ำหนด 

ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำน 
6. เก็บรวมรวมข้อมูลสรุปและรำยงำนผลกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนที่ก้ำหนดไว้ จัดส่งรำยงำนผล

ประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชน   
 
 
 
 
 
 

1. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ 3  :   ดี 
 

จำกผลกำรด้ำเนินงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรศึกษำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนดังนี้ 
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มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดี 
(ระดับ 3) 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ ดี 
(ระดับ 3) 

 

2. ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

 มำตรฐำนที่ 1 สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยที่เป็นไปตำมปัญหำ
และควำมต้องกำรพัฒนำตำมควำมสำมำรถของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน กำร
สื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมสำมำรถในกำรคิดค้ำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรได้ดี และมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด
ปรำกฏอย่ำงชัดเจน  
 มำตรำฐำนที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรมีผลประเมินในรำยมำตรฐำนอยู่ในระดับ ดี สถำนศึกษำ
มีกำรวำงแผน ออกแบบกิจกรรมและด้ำเนินงำนตำมแผนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม  ด้ำเนินงำนตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสถำนศึกษำให้
ควำมส้ำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพ่ือเกิดควำมร่วมมือในกำรวำงระบบและด้ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมมั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
สถำนศึกษำในระดับสูง ตลอดจนมีผลกำรประเมินและกำรด้ำเนินงำนที่ผ่ำนมำเป็นฐำนในกำรพัฒนำ  และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ตรวจสอบผลกำรด้ำเนินงำน และกำรปรับปรุงแก้ไขงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
 มำตรำฐำนที่ 3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้ำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี มีกำรวิเครำะห์ ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
หลักสูตร และบริบทของสถำนศึกษำ พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ มีกำรติดตำม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนำและแก้ปัญหำผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล และกำรประเมินผลจำกสภำพจริงในทุกข้ันตอน  

 

3. ผลกำรพัฒนำเชิงประจักษ์ 
มำตรฐำนที่ 1 นักเรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตร ตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน สำมำรถสอบเข้ำเรียนใน

ระดับท่ีสูงขึ้น มีบุคลิกควำมเป็นผู้น้ำ กล้ำแสดงออก มีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) สูงขึ้นทุกรำยวิชำใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 (ยกเว้นวิชำภำษำไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ชั้นปีที่ 3 และภำษำอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6) เมื่อพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ผลกำรอ่ำนหนังสือตำมเกณฑ์ ผลกำรประเมินควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมระดับชั้น ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลกำรประเมินกิจกรรมผู้เรียน 
ผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน : (ด้ำนที่ 1 สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ด้ำนที่ 
2 สรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนที่ 3 สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ด้ำนที่ 4 
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สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ด้ำนที่ 5 สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี) อยู่
ในเกณฑ์ดี 

มำตรำฐำนที่ 2 ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ส่งเสริมพัฒนำงำนให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ 
กำรบริกำรของโรงเรียน มีควำมมุ่งม่ันตั้งใจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จัดบรรยำกำศและ สภำพแวดล้อมภำยใน
สถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมเป็นระเบียบ สะอำด ร่มรื่น และสวยงำม เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

มำตรำฐำนที่ 3 ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  มีกำร
พัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่เสมอ โดยมีกำรน้ำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำร สอน มีกำรอบรม
พัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ 
 

           4. จุดที่ควรพัฒนำ 

 มำตรฐำนที่ 1 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนในทุก ๆ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
พัฒนำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ให้สูงกว่ำระดับสังกัด  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็น
ข้อจ้ำกัดจำกบริบทของโรงเรียนที่ไม่สำมำรถจัดให้มีกำรสอบคัดเลือกนักเรียนได้และกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำ
อย่ำงเสมอภำค ท้ำให้นักเรียนมีควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสติปัญญำและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้    

 มำตรำฐำนที่ 2 สภำพแวดล้อมดี อยู่ใกล้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ และหน่วยงำนต่ำงๆ อยู่ในเขตพ้ืนที่ เช่น 
อ้ำเภอชุมตำบง, อบต.ชุมตำบง, สถำนีต้ำรวจภูธรอ้ำเภอชุมตำบง,ที่ว่ำกำรอ้ำเภอชุมตำบง, โรงพยำบำลชุมตำบง 
วัดเขำแดง เขำเขียว เขำแดง ฯลฯ ชุมชนให้กำรสนับสนุน ในกำรอบรมให้ควำมรู้ และกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ กับ
โรงเรียน ตลอดจนมีปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ มำให้ควำมรู้แก่ครู นักเรียน หำกแต่กำร
เดินทำงไปแหล่งเรียนรู้ภำยนอกส่งผลต่อเวลำในกำรเรียนวิชำอ่ืน ควรมีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรในกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอก และพัฒนำแหล่งเรียนภำยในให้มีควำมพร้อมอยู่เสมอ  

 มำตรำฐำนที่ 3 สืบเนื่องจำกโรงเรียนอยู่ไกลจำกจังหวัด บุคลำกรและครูที่มำปฏิบัติหน้ำที่ส่วนใหญ่เมื่อ
ครบ ก้ำหนดกำรปฏิบัติหน้ำที่ จึงเขียนค้ำร้องขอย้ำยไปปฏิบัติหน้ำที่ท่ีภูมิล้ำเนำเดิม ส่งผลให้ได้รับบุคลำกรและ
ครูที่มำบรรจุใหม่ขำดกำรต่อเนื่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และประสบกำรณ์ในกำรสอนยังน้อย ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำยหลำย  เช่น  แบบโครงงำน  แบบบูรณำกำร เพ่ือให้นักเรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ และมีพัฒนำกำรตลอดจนได้รับกำรประเมินตำมสภำพจริง  
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ต้องละเอียด เพื่อครูท่ำนใดมำสอนต่อได้ มีคู่มือเกี่ยวภำระหน้ำที่งำนพิเศษ หำกมีกำรย้ำย
ท้ำให้กระทบน้อยที่สุด ครูท้ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำสื่อและแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
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ค ำน ำ 
 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียน ห้วย
น้้ำหอมวิทยำคำร ปีกำรศึกษำ 2561 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ ในรอบปีกำรศึกษำที่
ผ่ำนมำ ให้ต้นสังกัดหน่วยงำนต้นสังกัด หรือ หน่วยงำนที่ก้ำกับดูแล และสำธำรณชนได้รับทรำบ ตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียน ห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ได้สะท้อนผลกำร
พัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 3 มำตรฐำน ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพ
ของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ และผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้ดีขึ้น
กว่ำเดิมอย่ำงน้อย 1 ระดับคุณภำพ อีกทั้งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ โดยส้ำนักงำนรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
(องค์กำรมหำชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : 
SAR) ปีกำรศึกษำ 2561  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท้ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรรำยงำนฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ในปีกำรศึกษำ 2562 ต่อไป 
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           นำยเฉลิมชัย  ส่งศร ี
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ  32 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
จุดเด่น          35 
จุดควรพัฒนำ         36 
แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น      37 
ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ       38 

ส่วนที่ 4 ภำคผนวก         39 
หลักฐำนข้อมูลส้ำคัญ เอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีกำรศึกษำ 2561  
ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐำน 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน     ห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร          
 ที่ตั้ง       118     หมู่ 6     ต้ำบลชุมตำบง      อ้ำเภอชุมตำบง      
       จังหวัดนครสวรรค์         
 สังกัด      ส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42       
 โทรศัพท์    056-293056     โทรสำร  056-293119       
 website      http://www.2016.namhom.ac.th  
 เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 เนื้อท่ี      88 ไร่ 60 ตำรำงวำ   
 เขตพ้ืนที่บริกำร     อ้ำเภอชุมตำบง  อ้ำเภอแม่เปิน   
 

แผนที่โรงเรียน 
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แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
     2.1) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จ ำนวน 1 55 2 6 9 73 
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12.50

40.00

31.94

1.39
กรำฟแสดงวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรในโรงเรียน

ต่้ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

 

เจ้ำหน้ำที่อ่ืนๆ รวมถึง นักกำร ภำรโรง แม่บ้ำน ยำม นักศึกษำฝึกสอน (บุคลำกรที่ท้ำหน้ำที่สอนเป็นหลักมีทั้งสิ้น 
62 ท่ำน) 
 

2.2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
บุคลำกร ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 

จ ำนวน 9 40 23 1 73 
 

ต่้ำกว่ำปริญญำตรี คือ นักกำร ภำรโรง แม่บ้ำน ยำม นักศึกษำฝึกสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน(วุฒิท่ีตรงสำยกำรสอน) 
 

สำขำวิชำ จ ำนวน 
(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

1. บริหำรกำรศึกษำ (ผอ.) 1  0 
2. ภำษำไทย 7 17 
3. คณิตศำสตร์ 8 16 
4. วิทยำศำสตร์ 10 18 
5. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 9 17 
6. สุขศึกษำและพลศึกษำ 4 17 
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สำขำวิชำ จ ำนวน 
(คน) 

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

7. ศิลปะ 7 17 
8. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 10 16 
9. ภำษำต่ำงประเทศ 6 18 
10.กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1 17 

รวม 63 17 
 

วุฒิกำรศึกษำบุคลำกรบำงท่ำน ป.โท เป็นบริหำรกำรศึกษำ ป.ตรี ตรงสำยกำรสอน ตรงสำระกำรเรียนรู้ 
ที่ตนเองสอน (รำยละเอียดภำคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษา 2561) 
 1) จ้ำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรทั้งสิ้น ……945……คน 
 2) จ้ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……1,147……คน  จ้ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 5 71 96 167 33 

ม.2 6 90 118 208 35 

ม.3 6 93 110 203 34 

รวม 17 254 324 578  

ม.4 6 78 124 202 34 
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167

208

203202

187

180

กรำฟแสดงจ้ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 1-6 
ปีกำรศึกษำ 2561 เทอม 1

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ม.5 6 46 111 187 31 

ม.6 5 81 99 180 36 

รวม 17 235 334 569  

รวมท้ังหมด 34 489 658 1,147  

  
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    อัตรำส่วนครู : นักเรียน = ……69…..: ……1,147… 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    อัตรำส่วนครู : นักเรียน = ……1……..: ……17…..… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 14  ธันวาคม ของปีการศึกษา 2561 ) 
 1) จ้ำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรทั้งสิ้น ……928……คน 
 2) จ้ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …1,092……คน  จ้ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 5 70 97 167 33 

ม.2 6 86 118 204 34 

ม.3 6 91 109 200 33 

รวม 17 247 324 571  

ม.4 6 72 121 193 32 

ม.5 6 63 100 163 27 

ม.6 5 73 92 165 33 

รวม 17 208 313 521  
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลำย รวมทั้งหมด

ปีกำรศึกษำ 2558 189 209 200 596 227 194 230 648 1,247

ปีกำรศึกษำ 2559 195 171 204 570 182 228 190 600 1,170

ปีกำรศึกษำ 2560 208 196 172 576 194 182 226 602 1,178

ปีกำรศึกษำ 2561 167 208 203 578 202 187 180 569 1,147
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กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบจ้ำนวนนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีกำรศึกษำ 2558-2561 (เทอม 1)

ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561
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กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนชัน้ ม.1 และ ม.4  ปีกำรศึกษำ 2558-2561

ม.1 ม.4

167
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165

กรำฟแสดงจ้ำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 1-6 
ปีกำรศึกษำ 2561 เทอม 2

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

รวมท้ังหมด 34 455 637 1092  

 
 3. ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    อัตรำส่วนครู : นักเรียน = ……62…..: ……1092..… 
     ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน    อัตรำส่วนครู : นักเรียน = ……1……..: ……18…..… 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลำย รวมทั้งหมด

ปีกำรศึกษำ 2558 190 209 200 599 226 194 228 648 1247

ปีกำรศึกษำ 2559 194 168 203 565 181 227 190 598 1,163

ปีกำรศึกษำ 2560 210 193 170 573 196 183 221 600 1,173

ปีกำรศึกษำ 2561 167 204 200 571 193 163 165 521 1092

167 204 200

571

193 163 165

521

1092

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

จ้ำ
นว

นน
ักเ

รยี
น(

คน
)

กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบจ้ำนวนนักเรียนชั้น ม.1-6 ปีกำรศึกษำ 2558-2561 (เทอม 2)

ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.  จ้ำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำหรือส้ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)………1,091………คน คิดเป็นร้อยละ……99.90……. 
 5.  จ้ำนวนนักเรยีนที่มีน้้ำหนักส่วนสงูตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย.. 1,091………คน คิดเป็น 
ร้อยละ……99.90……. 
 6.  จ้ำนวนนักเรียนพิกำรทำงกำรศึกษำ ……….……0...……คน   คิดเป็นร้อยละ…0.00…... 
 7.  จ้ำนวนนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำร…………..0....…..คน   คิดเป็นร้อยละ…0.00…... 
 8.  จ้ำนวนนักเรียนปัญญำเลิศ……………….……….180…….คน   คิดเป็นร้อยละ..16.48….. 
นิยำมนักเรียนปัญญำเลิศ คือ เด็กที่มีควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ หรือควำมถนัดเฉพำะทำงอยู่ในระดับที่สูงกว่ำ
เด็กอ่ืนในวัยเดียวกัน อำทิเช่น ด้ำนศิลปะ ด้ำนนำฏศิลป์ ด้ำนกีฬำ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนวิทยำศำสตร์ ฯลฯ 
 9.  จ้ำนวนนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ…30…คน คิดเป็นร้อยละ….2.75... 
นิยำมนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ คือ เด็กที่มีปัญหำต้องกำรควำมช่วยเหลือด้ำนควำมสำมำรถ
นักเรียน(กำรเรียน สติปัญญำ) ด้ำนสุขภำพ ด้สนครอบครัว ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนอ่ืนๆ ข้อมูลจำกกำรรำยงำนระบบ
คัดกรองนักเรียนของโรงเรียน  
 10.  จ้ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน (ปัจจุบัน) ระดับชั้น ม.ต้น …6….คน   คิดเป็น 
ร้อยละ…1.05….ระดับชั้น ม.ปลำย …22….คน   คิดเป็นร้อยละ…4.22…. 
 11. สถิติกำรขำดเรียน                           ……28……….คน   คิดเป็นร้อยละ…2.56….. 
 12. จ้ำนวนนักเรียนที่เรียนซ้้ำชั้น               ........0........ คน   คิดเป็นร้อยละ…0.00….. 
 13. จ้ำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.3               จ้ำนวน..........182..........คน   คิดเป็นร้อยละ……91.00..… 
   ม.6               จ้ำนวน........158.........คน  คิดเป็นร้อยละ…..95.76....   
 14. จ้ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนำกำร 
…1,092…………..คน  คิดเป็นร้อยละ …100……….. 
 15. จ้ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง …1,092…... คน   
คิดเป็นร้อยละ …100……….. 
 16. จ้ำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน …1,092…….คน   
คิดเป็นร้อยละ …100……..… 
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สำระกำรเรียนรู้

กรำฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

มัธยมศึกษำปีที่ 1 มัธยมศึกษำปีที่ 2 มัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 4 มัธยมศึกษำปีที่ 5 มัธยมศึกษำปีที่ 6

 17. จ้ำนวนนักเรียนที่ท้ำกิจกรรมบ้ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและ 
นอกสถำนศึกษำ…1,092……………….. คน  คิดเป็นร้อยละ …100……….. 
 18. จ้ำนวนนักเรียนที่มีบันทึกกำรเรียนรู้จำกกำรอ่ำนและกำรสืบค้นจำกเทคโนโลย ี
สำรสนเทศอย่ำงสม่้ำเสมอ …1,092….. คน  คิดเป็นร้อยละ …100……….. 
 19. จ้ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดตำมที่ก้ำหนด 
ในหลักสูตรสถำนศึกษำ …..1,092..คน  คิดเป็นร้อยละ …100……….. 
 20. จ้ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมตำมที่ก้ำหนดใน
หลักสูตรสถำนศึกษำ …1,092……..คน  คิดเป็นร้อยละ …100………. 
 

4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
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กรำฟแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปในแต่ละสำระกำรเรียนรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET) 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
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กรำฟแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561
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10

20

30

40

50

60

กรำฟแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2561
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กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2557-2561

ปกศ 2557 ปกศ 2558 ปกศ 2559 ปกศ 2560 ปกศ 2561

 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 
 

 
 
 

 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน 47.89 26 25.82 33.16 

ค่ำเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.62 28.58 29.07 35.23 

ค่ำเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 55.04 29.1 30.28 36.43 

ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.61 
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กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2557-2561
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5. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
1) อำคำรเรียนจ้ำนวน 4 หลัง  
2) อำคำรประกอบจ้ำนวน 3 หลัง  
3) หอสมุด 1 หลัง  

  4) ส้วม 5 หลัง  
  5) สระว่ำยน้้ำ - สระ   สนำมเด็กเล่น - สนำม    
  6) สนำมฟุตบอล 1 สนำม        
  7) สนำมบำสเก็ตบอล 1 สนำม   สนำมตะกร้อ 1 สนำม        
 

6. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนำด  247  ตำรำงเมตร จ้ำนวนหนังสือในห้องสมุด …12,111… เล่ม 
   กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม-คืน ใช้ระบบ Library 2000 
   จ้ำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน เฉลี่ย...330...... คน ต่อ วัน 

 ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย สังคม ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน 36.88 30.64 22.22 22.45 26.52 

ค่ำเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.28 34.86 30.1 30.42 30.69 

ค่ำเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 

ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 
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คิดเป็นร้อยละ...30.22......ของนักเรียนทั้งหมด 
2) ห้องปฏิบัติกำร 
  ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์    จ้ำนวน   4   ห้อง 

   ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์    จ้ำนวน   3   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ        จ้ำนวน  1   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์     จ้ำนวน   1   ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ้ำนวน ...................................134........... เครื่อง 
   ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน ......................105........... เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต .....14............ เครื่อง 
   จ้ำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตในปีกำรศึกษำที่รำยงำน  
เฉลี่ย....300........ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ....27.47......ของนักเรียนทั้งหมด (นักเรียนสำมำรถสืบค้นใน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ได้) 
   ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร…………………...15…..……. เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุด 600 
2. ห้องวิถีพุทธ 80 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 40 
4. ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 15 
5. ห้องสมุดเสียง 200 
6. ห้องวิทยำศำสตร์ 400 
7. ห้องเรียนชงโคขำว 80 
8. ห้องเรียนภำษำจีน 100 
9. เส้นทำงศึกษำธรรมชำติเขำเขียว 20 

 

 ห้องสมุด เปิด รอบเช้ำ กลำงวัน เย็น 3 รอบ นับเป็น 3 ครั้ง โรงเรียนเปิด 200 วัน สถิติกำรใช้ห้องสมุด 
600 ครั้งต่อปี ไม่รวมถึงจ้ำนวนนักเรียนและบุคลำกรครูที่เข้ำใช้  
 
 5) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั้ง/ปี 
1. ทุ่งหินเทิน 8 
2. สถำนีต้ำรวจภูธร ชุมตำบง 8 
3. กลุ่มแม่บ้ำนชุมตำบง หมู่ 12 8 
4. ส้ำนักสงฆ์แม่หมุยลั้ง 10 
5. กลุ่มแม่บ้ำนชุมตำบง หมู่ 8 2 
6. กลุ่มแม่บ้ำนเขำจั๊กจั่น 5 
7. แหล่งศึกษำเศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนปำงงู 8 
8. หมู่บ้ำนปำงสวรรค์ 2 
9. หมู่บ้ำนท่ำมะกรูด 1 
10. อินเตอร์เน็ต, เครือข่ำยสังคมออนไลน์ Line, Youtube  52 

 

 
 
 
 6) ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน 
  6.1 นำยเกษม  เป้ำศรีวงษ์    

- ให้ควำมรู้เรื่อง  วิจัยในชั้นเรียนบูรณำกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2560  

- สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้ำนวน  1  ครั้ง/ปี 
   6.2 ดร.จักกฤช  สิงห์ธนสำร 
    - ให้ควำมรู้เรื่อง  กิจกรรมงำนด้ำนกำรป้องกันและควบคุมไฟป่ำ  
สถำนีไฟป่ำห้วยขำแข้ง 
    - สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้ำนวน  5  ครั้ง/ปี 
   6.3 นำงทองเลื่อน  มูลละ 
    - ให้ควำมรู้เรื่อง  ผลิตภัณฑ์จำกโปรตีนไหม 
    - สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้ำนวน  1  ครั้ง/ปี 
   6.4 พระอำจำรย์ ฉกำจ  วิสำรโท  
    - ให้ควำมรู้เรื่อง  คุณธรรมจริยธรรม  เศรษฐกิจพอเพียง 
    - สถิติกำรให้ควำมรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้ำนวน  5  ครั้ง/ปี 
 

ฯลฯ 
7. ข้อมูลงบประมำณ 
  งบประมำณ (รับ-จ่ำย) 

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมำณ 246,500 งบด้ำเนินกำร/เงินเดือน-ค่ำจ้ำง 246,500 
เงินนอกงบประมำณ 7,763,017 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 7,697,850.12 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 2,037,000 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 1,908,747.50 

รวมรำยรับ 10,046,517 รวมรำยจ่ำย 9,853,098 
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 งบด้ำเนินกำร/เงินเดือน เงินค่ำจ้ำง     คิดเป็นร้อยละ......2.45..............ของรำยรับ 
 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ    คิดเป็นร้อยละ........76.62.............ของรำยรับ 
 
 
 
 
 
 
8. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 1) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบทที่มีขนำดใหญ่ มีประชำกรประมำณ 
9,220 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถำนีต้ำรวจภูธรอ้ำเภอชุมตำบง, ที่ว่ำกำรอ้ำเภอชุมตำบง, 
โรงพยำบำลชุมตำบง และ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลชุมตำบง  

  อำชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำ พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 อำชีพหลัก คือเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่
นับถือศำสนำ พุทธ  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 100,000 บำท  จ้ำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 4 คน 

3) โอกำสและข้อจ้ำกัดของโรงเรียน 
     

โอกำส ข้อจ ำกัด 
1. สภำพแวดล้อมดี อยู่ใกล้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ และ
หน่วยงำนต่ำงๆ อยู่ในเขตพ้ืนที่ เช่น อ้ำเภอชุมตำบง, 
อบต.ชุมตำบง, สถำนีต้ำรวจภูธรอ้ำเภอชุมตำบง,ที่ว่ำ
กำรอ้ำเภอชุมตำบง, โรงพยำบำลชุมตำบง วัดเขำแดง 
เขำเขียว เขำแดง ฯลฯ 

1. กำรคมนำคมไม่ค่อยสะดวก ในกำรโดยสำร
รถสำธำรณะไปที่ตัวเมืองนครสวรรค์ 

2. มีกำรขยำยตัวของปริมำณนักเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2. งบประมำณที่ได้รับจำกรัฐ  
ไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำให้ทันต่อกำรเติบโต
ของโรงเรียน 

3. ชุมชนให้กำรสนับสนุน โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนใน
ด้ำนต่ำง ๆ จำกชุมชน เช่น ที่ว่ำกำรอ้ำเภอชุมตำบง, 
อบต.ชุมตำบง, สถำนีต้ำรวจภูธร อ้ำเภอชุมตำบง, 
โรงพยำบำลชุมตำบง ในกำรอบรมให้ควำมรู้ และกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ กับโรงเรียน  

3. หลำยหน่วยงำนมีกิจกรรมหลำกหลำย
ประกอบกับกิจกรรมของทำงโรงเรียนส่งผลให้
กระทบต่อเวลำเรียนของนักเรียน 

4. ครูและผู้บริหำรร่วมแรงร่วมใจกันท้ำงำน 4. จ้ำนวนครู/บุคลำกร ไม่เพียงพอ และมีกำร
โยกย้ำยกลับภูมิล้ำเนำเดิมบ่อยครั้ง 
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9. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำปรับปรุง 2561   
หลักสูตรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ฉบับปรับปรุง  พุทธศักรำช 2561  ตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักรำช 2561)   มีหลักกำรที่ส้ำคัญ  ดังนี้ 
1.  เป็นหลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือควำมเป็นเอกภำพของโรงเรียน มีจุดหมำยและมำตรฐำนกำรเรียนรู้

เป็นเป้ำหมำยส้ำหรับพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐำนของควำมเป็น
ไทยควบคู่กับควำมเป็นสำกล 

2.  เป็นหลักสูตรกำรศึกษำเพ่ือปวงชน ที่ประชำชนทุกคนมีโอกำสได้รับกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและมี 
คุณภำพ 

3.  เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีสนองกำรกระจำยอ้ำนำจ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ                      
ให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรกำรศึกษำท่ีมีโครงสร้ำงยืดหยุ่นทั้งด้ำนสำระกำรเรียนรู้ เวลำและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
5.  เป็นหลักสูตรกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรกำรศึกษำส้ำหรับกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย  ครอบคลุมทุก 

กลุ่มเป้ำหมำย  สำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์  
 

ระดับกำรศึกษำ 

หลักสูตรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
พุทธศักรำช 2551   ได้จัดระดับกำรศึกษำเป็น   2 ระดับ  ดังนี้ 

1.  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 )   
เป็นช่วงสุดท้ำยของกำรศึกษำภำคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส้ำรวจควำมถนัดและควำมสนใจของตนเอง ส่งเสริม
กำรพัฒนำบุคลิกภำพส่วนตน มีทักษะในกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณคิดสร้ำงสรรค์ และคิดแก้ปัญหำ มีทักษะใน
กำรด้ำเนินชีวิต มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำม
สมดุลทั้งด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ควำมดีงำม และมีควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำร
ประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ 

2.  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 -6) 
 กำรศึกษำระดับนี้เน้นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำน สนองตอบควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ
ควำมสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ มีทักษะในกำรใช้วิทยำกำร และเทคโนโลยี ทักษะ 
กระวนกำรคิดข้ันสูง สำมำรถน้ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ มุ่ง
พัฒนำตนและประเทศตำมบทบำทของตน สำมำรถเป็นผู้น้ำ และผู้ให้บริกำรชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ  
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
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ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด ี
(ระดับ 3) 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ด ี
(ระดับ 3) 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ ด ี
(ระดับ 3) 

 

 

    มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  

   

   ระดับคุณภำพ : ดี 

 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  ครูจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส้ำคัญ ตำมศักยภำพของผู้เรียน และเป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำ
ผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียน โดยมีทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้
ทั้งรูปแบบโครงงำน รูปแบบ Stem Education รูปแบบ Active leaning แบบใช้กระบวนกำรคิดกระบวนกำร
แก้ปัญหำเป็นหลัก รูปแบบกระบวนกำรกลุ่ม กำรระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ และ
เน้นเรื่องกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 1 – 6 พัฒนำครูทุกคนให้มีควำมสำมำรถในกำรน้ำเทคนิค
วิธีสอนให้ตรงตำมศักยภำพผู้เรียน 
ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง ICT ห้อง
คอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้จำกธรรมชำติ ในท้องถิ่น ครูทุกคนเข้ำร่วม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูมีกำรวัด
และประเมินผลแบบบูรณำกำร ครูเน้นกำรใช้ค้ำถำมเพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียนนอกจำกนี้ สถำนศึกษำ
ได้มีกำรด้ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข เน้นกำรพัฒนำด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมำะสมกับวัยของผู้เรียน สร้ำงภูมิคุ้มกัน และรู้เท่ำทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์ จัด
กิจกรรมกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับวัย พัฒนำคุณธรรมผู้เรียนตำมหลักสูตร  
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            นอกจำกนี้ สถำนศึกษำได้ด้ำเนินกำรพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยหลักวิถีปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนคุณภำพผู้เรียนและตำมวิศัยทัศน์ของโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำรคือ “มุ่งม่ันส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน ก้ำวทันเทคโนโลยี สื่อสำรด้วยภำษำสำกล บนวิถีปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสอดคล้องกับ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และ กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และสอดคล้องกับพันกิจทั้ง 4 
ข้อ (ตำมเอกสำร พันธกิจโรงเรียน ภำคผนวก) กำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม โดยกำรจัดค่ำย
คุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น ก้ำหนดคุณธรรม กำรจัดค่ำยคุณธรรม จริยธรรม ตำมระดับชั้น  จัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ค่ำนิยม 12 กำรจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  
(สวดมนต์ทุกวันศุกร์) กิจกรรมจิตอำสำ เช่น กิจกรรมลูกเสือจิตอำสำ  นักศึกษำวิชำทหำรจิตอำสำ มีกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ น้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมพัฒนำหลักสูตร ปรำญชน์ชำวบ้ำน โดยจัด
กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่ตนเองถนัดหรือสนใจ และในเวลำหลังเลิกเรียนได้เปิด
สนำมกีฬำให้นักเรียนและเยำวชนที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนได้มำใช้สนำมในกำรเล่นกีฬำทุกวัน  และส่งเสริมกำรเรียนรู้
ด้ำนกำรพัฒนำทักษะอำชีพ เช่น กำรเลี้ยงไก่ไข่  จิ้งหรีด หมูหลุม กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผ้ำ
มัดย้อม กิจกรรมพวงมะโหตร กิจกรรมพับเหรียญ สำนตะกร้ำ จับผ้ำงำนมงคลต่ำง ๆ  ตัดผม แต่งหน้ำ จัด
ดอกไม ้กำรแกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น 

 

 
๑. ผลกำรด ำเนินงำน 
 
ในด้ำนผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ผู้เรียนสำมำรถผ่ำนเกณฑ์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำภำค

บังคับ และขั้นพ้ืนฐำน รู้จักกำรวำงแผน สำมำรถท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตำมหลักประชำธิปไตย กล้ำแสดงออก 
และแสดงควำมคิดเห็นสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้จำกสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์ 
จ้ำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี ส้ำคัญ จ้ำเป็น รวมทั้งรู้เท่ำทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่ำง ๆ เลือกรับประทำนอำหำรที่สะอำด มีประโยชน์และเหมำะสม
ตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน รักกำรออกก้ำลังกำย นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่นกีฬำได้อย่ำงน้อยคนละ 1 
ประเภท มีสุนทรียภำพทำงอำรมณ์ ดนตรีและศิลปะ ยอมรับในกฎกติกำของกลุ่ม ของสถำนศึกษำของสังคม มี
ทัศนคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต รวมถึงมีควำมเข้ำใจเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและระหว่ำงวัย ค้นคว้ำเรียนรู้สิ่ง
ที่สนใจและสอดคล้องกับบทเรียน น้ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ในกำรเรียนรู้ เช่น กำรท้ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ กำร
อนุรักษ์วัฒนธรรมกำรแสดงนำฏศิลป์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์  ที่โรงเรียนก้ำหนด  มีทักษะกำร
ท้ำงำนร่วมกันและมีทักษะด้ำนอำชีพสำมำรถจัดท้ำโครงงำนที่เป็นพื้นฐำนด้ำนอำชีพ เช่น กำรเลี้ยงไก่ไข่  จิ้งหรีด 
หมูหลุม กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ผ้ำมัดย้อม กิจกรรมพวงมะโหตร กิจกรรมพับเหรียญ สำน
ตะกร้ำ จับผ้ำงำนมงคลต่ำง ๆ  ตัดผม แต่งหน้ำ จัดดอกไม้ กำรแกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น ผ่ำนกำรประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะส้ำคัญตำมหลักสูตร ส่งผลให้นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42  ได้รับเหรีญทอง 60 รำยกำร เหรียญเงิน 
19 รำยกำรและเหรียญทองแดง 9 รำยกำร และเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 42 ไป
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ (ภำคเหนือ) จ้ำนวน 26  รำยกำร ได้รับเหรีญทอง 11 รำยกำร เหรียญ
เงิน 8 รำยกำรและเหรียญทองแดง 5 รำยกำร ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ค่ำยกำรเงินธนำคำรทิสโก้ 
(นักเรียนเกี่ยวกับกำรออม) โครงงำนวิทยำศำสตร์ โครงกำรนวัตกรรมสีขียว ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
(นวัตกรรมวิทยำศำสตร์) ได้รับรำงวัลผ่ำนกำรคัดเลือกโรงเรียนคุณภำพประจ้ำต้ำบล โรงเรียนปรัญชำเศรษฐกิจ
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พอเพียง  ทั้งนี ้มีผลกำรด้ำเนินงำนเชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำง ๆ ผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน และรำงวัลอ่ืน ๆ ตลอดจนผลกำรประเมินต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
2. ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
3. ผลกำรอ่ำนหนังสือตำมเกณฑ์ 
4. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมระดับชั้น 
5. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
6. ผลกำรประเมินกิจกรรมผู้เรียน 
7. ผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน : (ด้ำนที่ 1 สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำร

สื่อสำร ด้ำนที่ 2 สรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ด้ำนที่ 3 สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำร
แก้ปัญหำ ด้ำนที่ 4 สมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ด้ำนที่ 5 สมรรถนะด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี) 

8. ผลกำรประเมินสมรรถนะภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำ หรือส้ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 

9. ผลกำรประเมินน้้ำหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย 
10. ผลกำรประเมิน : ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำรำยวิชำพ้ืนฐำน 
11. จ้ำนวนผู้เรียนทีมีทักษะควำมรู้พื้นฐำนและเจตคติท่ีดีพร้อมในกำรศึกษำต่อ  และกำรท้ำงำน  หรือ

งำนอำชีพ 
12. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรสร้ำงนวัตกรรมมีกำรน้ำไปใช้และเผยแพร่ 
13. กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ Scientific Literacy 
14. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
15. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  

 
 

 3. จุดเด่น 
      
    จำกโครงกำรต่ำง ๆ ที่สนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภำพ สังเกตเห็นว่ำ เป็นโครงกำรที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ทั้งสิ้น ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเขียนเพ่ือกำรสื่อสำรได้ทุกคน สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ใน
ลักษณะดี ผู้เรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยและน้้ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องควำมมีวินัย เคำรพกฎกติกำ มำรยำทของสังคม ได้แก่ กำรเข้ำคิวต่อแถว
ซื้ออำหำรกลำงวัน 

 

 
 4. จุดควรพัฒนำ 
 

1. กำรยกระดับผลคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนให้สูงขึ้น เมื่อพิจำรณำผลคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 พบว่ำ  
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ผลคะแนนในรำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ มีผลคะแนนสูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 
ส่วนรำยวิชำ ภำษำอังกฤษมีผลคะแนนต่้ำกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 ทั้งนี้เป็นคะแนนในระดับโรงเรียน 
หำกพิจำรณำในระดับสังกัด ภำค และระดับประเทศ ยังมีผลคะแนนต่้ำกว่ำ 
ยังต้องเร่งพัฒนำด้ำนกำรคิดขั้นสูง กำรวิเครำะห์ต่ำง ๆ เพรำะข้อสอบระดับชำติมักใช้ทักษะกำรคิด
วิเครำะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงสมเหตุสมผล และต้องพัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำตำม
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม 

2. กำรยกระดับผลคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ของนักเรียนให้สูงขึ้น เมื่อพิจำรณำผลคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 พบว่ำ  
ผลคะแนนในรำยวิชำ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษมีผลคะแนนสูงกว่ำปี
กำรศึกษำ 2560 ส่วนรำยวิชำ ภำษำไทยมีผลคะแนนต่้ำกว่ำปีกำรศึกษำ 2560 ทั้งนี้เป็นคะแนนใน
ระดับโรงเรียน หำกพิจำรณำในระดับสังกัด ภำค และระดับประเทศ ยังมีผลคะแนนต่้ำกว่ำยังต้อง
เร่งพัฒนำด้ำนกำรคิดขั้นสูง กำรวิเครำะห์ต่ำง ๆ เพรำะข้อสอบระดับชำติมักใช้ทักษะกำรคิด
วิเครำะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงสมเหตุสมผล และต้องพัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำตำม
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม 

3. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นยังต้องได้รับกำรส่งเสริมในด้ำนทัศนคติท่ีดีต่อควำมเป็นไทย 
ไม่หลงใหลกับค่ำนิยมต่ำงชำติ จนเกิดกำรลอกเลียนแบบ ท้ำให้ลืมวัฒนธรรม 

4. กำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนตัวชี้วัด เน้นกำรประเมิน
โดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตำมสภำพจริง  

5. ส่งเสริมนักเรียนจัดท้ำโครงงำนเชิงบูรณำกำรด้ำนคุณธรรม งำนอำชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเองท้ำเอง 
โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรค้นคว้ำ ออกแบบ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะที่จ้ำเป็นตำมหลักสูตร 

5. แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 

1. ส่งเริมโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) พัฒนำด้ำนกำรคิดขั้นสูง กำรวิเครำะห์ต่ำง ๆ เพรำะข้อสอบ
ระดับชำติมักใช้ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงสมเหตุสมผล และต้องพัฒนำ
ทักษะกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม  

2. จัดติวข้อสอบกลำง สพฐ. สพม 42 ข้อสอบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-
NET) ข้อบ GAT PAT ต่ำง ๆ เพ่ือควำมคุ้นชินกับข้อสอบต่ำง ๆ 

3. ส่งเสริมโครงกำรในด้ำนทัศนคติท่ีดีต่อควำมเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่ำนิยมต่ำงชำติ จนเกิดกำร
ลอกเลียนแบบ ท้ำให้ลืมวัฒนธรรม 
4. อบรมบุคลำกรครูเรื่องกำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมำตรฐำน
ตัวชี้วัด เน้นกำรประเมินโดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตำมสภำพจริง  
5. ส่งเสริมนักเรียนจัดท้ำโครงงำนเชิงบูรณำกำรด้ำนคุณธรรม งำนอำชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเองท้ำเอง 

โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ กำรค้นคว้ำ ออกแบบ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะที่จ้ำเป็นตำมหลักสูตร 
6. พัฒนำให้นักเรียนมีทักษะในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก้ำหนดในแต่

ระดับชั้น โดยเฉพำะภำษอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ 3 และภำษำไทยในระดับชั้นมธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 
ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
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7. พัฒนำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดจ้ำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจำรณำอย่ำง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ มีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำอย่ำงมี
เหตุผล   

8. พัฒนำให้นักเรียน มีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพ้ืนฐำนเดิมในด้ำน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะ  กระบวนกำรต่ำง ๆ รวมทั้ง 

9. พัฒนำให้นักเรียนมีค่ำนิยมและจิตส้ำนึกตำมที่สถำนศึกษำมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่ำของ
ควำมเป็นไทย มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญำไทย     

 

 
 

 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

 

ระดับคุณภำพ : ดี 
 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 

โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ  ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ โดยกำรศึกษำข้อมูล 
สำรสนเทศจำกผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และจัดประชุม
ระดมควำมคิดเห็น จำกบุคลำกรในสถำนศึกษำเพ่ือวำงแผนร่วมกันก้ำหนดเป้ำหมำย ปรับวิสัยทัศน์ ก้ำหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ ในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพจัด
กำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูป
กำรศึกษำพร้อมทั้งจัดหำทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบ ด้ำเนินกำรพัฒนำตำม
แผนงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก้ำหนดไว้ มีกำรด้ำเนินกำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด้ำเนินงำน และ
สรุปผลกำรด้ำเนินงำน 

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 

 
1. สถำนศึกษำมีกำรก้ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำร

พัฒนำของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ 

2. สถำนศึกษำมีกำรก้ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำ  ก้ำหนดเป้ำหมำย แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ มีควำมช้ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ ตำมมำตรฐำนต้ำแหน่ง 
ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น้ำไปประยุกต์ใช้ได้ ด้ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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3. สถำนศึกษำมีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี ให้สอดคล้อง
กับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำและร่วมรับผิดชอบ 

4. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรร่วมวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และรับทรำบ รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 

5. สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ที่เหมำะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

6. สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเชิงระบบ โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ยึดหลัก    ธรร
มำภิบำล และแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ 

7. สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกเครือข่ำยอุปถัมภ์  ส่งผลให้
สถำนศึกษำ มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 

8. มีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น 
กำรติดตั้งคอมพิวเตอร์ PC พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง TV LCD  ติดตั้งระบบสัญญำณอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือกระจำยสัญญำณอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณโรงเรียน โดยติดตั้งทั้งระบบ LAN  
และระบบ Wifi   เพ่ือให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบสำรสนเทศของ
โรงเรียนได้ง่ำยขึ้น สะดวกต่อกำรติดต่อประสำนงำนและอ้ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง ๆ ได้มำก
ขึ้น  กิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน ตำรำสอนครู ตำรำงเรียนนักเรียน เบอร์ดทรศัพท์ กำรติดต่อต่ำง 
ๆ ใช้ระบบกลุ่มใน Facebook , Google Drive มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนกำร
สอนและมีหน้ำแฟนเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน ชื่อ  

• โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร https://www.facebook.com/namhom.ac.th/ 
• งำนโสตโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร

https://www.facebook.com/huaynamhomsoht/?epa=SEARCH_BOX 
• โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  http://www.2016.namhom.ac.th/home/ 

9. มีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเข้ำถึงผลกำรเรียนของนักเรียนโดยผู้ปกครอง
สำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนของท่ำนได้ โดยระบบ 

• SGS ส้ำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง  
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx 
 

3. จุดเด่น 
 

 โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำรประชุมที่หลำกหลำยวิธี 
เช่น กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรก้ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี 
ที่สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำท่ี
มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำร
เรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรด้ำเนินกำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด้ำเนินงำน และจัดท้ำรำยงำนผล
กำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในกำรรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 

http://www.2016.namhom.ac.th/home/
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
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4. จุดควรพัฒนำ 
 

1. เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียน
เพ่ิมมำกข้ึน 

2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน                ให้มี
ควำมเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

3. มีวิธีกำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม และประเมินผล ในฝ่ำยงำนต่ำง ๆ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
ต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย เพ่ือน้ำผลที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำกำรด้ำเนินงำนต่อไป 
 

5. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 

1. ผู้บริหำรมุ่งเน้นให้ครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน  ทั้งทำงด้ำนกำรบริกำรทำง
วิชำกำร และกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภำพของท้องถิ่น และชุมชน  

2. โรงเรียนให้ควำมส้ำคัญของกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประชำคมอำเซียน มีกำรน้ำผลกำรนิเทศ
ติดตำม ตรวจสอบกำรเรียนกำรสอน ไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน  

3. ผู้บริหำรให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำมำกยิ่งขึ้นอำทิ
เช่น กำรท้ำโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน 

4. ส่งเสริมโครงกำรกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับงำนวิชำกำร กำรพัฒนำหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนเรียนรวม 

5. ส่งเสริมโครงกำรจัดสภำพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้มำกขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  

 
ระดับคุณภำพ : ดี 



29 
 

 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

 
1. โรงเรียนด้ำเนินกำรส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญโดยกำรด้ำเนินงำน/กิจกรรม

อย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำนหลักสูตรมีกำรประชุมปฏิบัติกำร ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พัฒนำสู่
ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล มีกำรบูรณำกำร ภำระงำน ชิ้นงำน  
โดยทุกระดับชั้นจัดท้ำหน่วยบูรณำกำรอำเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ 
กำรด้ำเนินกำรกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ กำรก้ำหนดสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก้ำหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้  

2. สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง สำมำรถ
สรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิด เช่น จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน กำรจัด
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ครูมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ และบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำง ๆ 
ทั้งภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นมีกำรประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนที่ใช้  

3. ครูทุกคนท้ำงำนวิจัยในชั้นเรียนปีกำรศึกษำละ 1 เรื่อง และได้รับกำรตรวจให้ค้ำแนะน้ำโดยคณะกรรมกำร
วิจัยของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ที่ตรงกับควำมต้องกำรของครูและสถำนศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)  :  ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร จ้ำนวน 62 
คน ได้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร จ้ำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 รวม
หลักสูตรที่ครูเข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด 38 หลักสูตร  

5. โรงเรียนจัดกำรพัฒนำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนภำยในโรงเรียน จ้ำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน (งำนประกันคุณภำพแนวใหม่) 
และ โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561  

6. กำรเข้ำรับกำรพัฒนำเข้ำรับกำรอบรมจำกหน่วยงำนอื่น ๆ อำทิเช่น สพม.42 มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครสวรรค์ กระทรวงพลังงำน กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (เนคเทค) และ สวทช.(NSTDA) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำมำรถน้ำควำมรู้มำปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้ 

 
 
 
 
7. จัดให้มีชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) อย่ำงสม่้ำเสมอต่อเนื่องทุกสัปดำห์ โดยจัดแบ่งครูเป็นกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมชั่วโมงกำรสอนที่ว่ำงตรงกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลำเรียนของ
นักเรียน  ให้ครูได้มีโอกำสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  หำแนวทำงแก้ปัญหำด้ำนกำรเรียนเรียน
และกำรท้ำงำนของนักเรียน ทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและมีกำรจัดให้มีชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) อย่ำงสม่้ำเสมอต่อเนื่องทุกสัปดำห์ 

 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
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 จำกกำรด้ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือพัฒนำให้ครูกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้ำคัญ ส่งผลให้ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ 3 อยู่ ในระดับดี 

ครูมีควำมรู้ ทักษะมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถน้ำควำมรู้ที่ได้รับจำก กำร
พัฒนำตนเองมำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำยสอดคล้องกับหลักสูตร ปัญหำ และ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน โดยใช้กระบวนกำร PLC มำใช้ในกำรพัฒนำตน พัฒนำงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ทักษะกระบวนกำร  สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์  มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปำนกลำง และเก่ง ท้ำให้ครูผู้สอนสำมำรถ
ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อควำมแตกต่ำงบุคคล มีกำรสอนเสริมควำมรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปำนกลำง
และกลุ่มเก่ง มีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่และ  น้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำ
กำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละวิชำ มีกำรวัดประเมินผลจำกสภำพควำมเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนำกำรของผู้เรียน
ด้วยวิธีกำรหลำกหลำย มีกำรใช้ข้อสอบจุดเน้นจำกสพฐ. สพม.42 เพ่ือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ครูทุกคนยังมีงำนวิจัยในชั้นเรียนและน้ำผลของงำนวิจัยนั้นไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

3. จุดเด่น 
 

 ครูมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีกำรให้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และครูมีกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงสม่้ำเสมอ มีกำรจัดท้ำงำนวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นประจ้ำทุกปี
กำรศึกษำ ตลอดจนมีกำรจัดท้ำ Best Practice ผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

4. จุดควรพัฒนำ 
 

1. ควรน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และกำรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน้ำไปใช้พัฒนำตนเอง 

2. ควรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนภำยนอก และปรำชญ์ชำวบ้ำนที่มีภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3. ควรให้คณะครูทุกคนได้รับกำรอบรมกำรพัฒนำศักยภำพของด้ำนกำรท้ำงำนวิจัยในเรื่องนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนำในเรื่องหลักสูตรโดยกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักสูตรบูรณำกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของบ้ำนเมือง ให้มีควำมทันสมัย ก้ำวทันต่อควำม
เปลี่ยนแปลง ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักใน
ท้องถิ่นสำมำรถน้ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ้ำวันได้  

4. ควรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภำพเกิดประโยชน์ต่อกำรแสวงหำควำมรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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5. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

1. ส่งเสริมโครงกำรเกี่ยวกับกำรน้ำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้และกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน้ำไปใช้พัฒนำตนเอง 

2. จัดกำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนภำยนอก และปรำชญ์ชำวบ้ำนที่มีภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมคณะครูทุกคนได้รับกำรอบรมกำรพัฒนำศักยภำพของด้ำนกำรท้ำงำนวิจัยในเรื่องนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนำคุณภำพด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนำในเรื่องหลักสูตรโดยกำรเพิ่มเติมเก่ียวกับ
หลักสูตรบูรณำกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของบ้ำนเมือง ให้มีควำมทันสมัย ก้ำวทันต่อควำม
เปลี่ยนแปลง ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักใน
ท้องถิ่นสำมำรถน้ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ้ำวันได้  

4. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภำพ
เกิดประโยชน์ต่อกำรแสวงหำควำมรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

5. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูพัฒนำครูสู่ครูมืออำชีพ 
6. ตรวจสอบหลักสูตรสถำนศึกษำ ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้ทันสมัย สอดคล้องกับ 

หลักสูตรของกระทรวงศึกำธิกำรปัจจุบัน  
7. จัดกำรเรียนรู้แบบหลำกหลำย พัฒนำกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
8. ส่งเสริมให้ครูจัดท้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และน้ำไปใช้จริง 
9. กิจกรรมส้ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีควำมรู้

สูงขึ้นตำมระดับชั้น 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

 สรุปผลกำรประเมินโดยภำพรวม 
 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ 3  :   ด ี
 

 จำกผลกำรด้ำเนินงำน  โครงกำร  และกิจกรรมต่ำง ๆ  ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำประสบผลส้ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน  จำกผลกำรประเมินสรุปว่ำได้ระดับ ดี ทั้งนี้ 
เพรำะ 

 มำตรฐำนที ่ 1  คุณภำพของผู้เรียน    อยู่ในระดับ 3   ระดับ  ดี 
 มำตรฐำนที ่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  อยู่ในระดับ 3   ระดับ  ดี
 มำตรฐำนที ่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ อยู่ในระดับ 3 ะดับ ดี  

 ทั้งนี้ สถำนศึกษำมีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยที่เป็นไปตำมปัญหำและควำม
ต้องกำรพัฒนำตำมควำมสำมำรถของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียน กำรสื่อสำรทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ควำมสำมำรถในกำรคิดค้ำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ดี 
และมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยมและคุณลักษณะตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนดปรำกฏอย่ำง
ชัดเจน ดังที่ปรำกฏผลประเมินในมำตรฐำนที่  1  
 ในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรมีผลประเมินในรำยมำตรฐำนอยู่ในระดับ ดี สถำนศึกษำมีกำรวำงแผน 
ออกแบบกิจกรรมและด้ำเนินงำนตำมแผนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วม  ด้ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในอย่ำงเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสถำนศึกษำให้ควำมส้ำคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพ่ือเกิดควำมร่วมมือในกำรวำงระบบและด้ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
เป็นอย่ำงดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมมั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำในระดับสูง  
ตลอดจนมีผลกำรประเมินและกำรด้ำเนินงำนที่ผ่ำนมำเป็นฐำนในกำรพัฒนำ  และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำ ตรวจสอบผลกำรด้ำเนินงำน และกำรปรับปรุงแก้ไขงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังที่ปรำกฏผลประเมินใน
มำตรฐำนที ่ 2  
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดี มีกำรวิเครำะห์ ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหลักสูตร และ
บริบทของสถำนศึกษำ พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้สื่อกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ มีกำรติดตำม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนำและแก้ปัญหำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  และ
กำรประเมินผลจำกสภำพจริงในทุกข้ันตอน ดังที่ปรำกฏผลประเมินในมำตรฐำนที่  3 
   

มำตรฐำนที ่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
     ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทั้งด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

     กำรด้ำเนินกิจกรรมที่พัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นระบบ ควรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ภำษำไทย
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อันพึงประสงค์ จำกกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรสถำนศึกษำ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่
ดี สำมำรถแสวงหำควำมรู้ ได้ด้วยตนเอง รักกำร
เรียนรู้ และพัฒนำอย่ำง ต่อเนื่อง เป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ และมีทักษะชีวิต  สำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนในปัจจุบันและอนำคต   

และภำษำต่ำงประเทศแก่ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง ด้ำเนิน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
มำตรฐำนที ่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรสถำนศึกษำ  
-  ส่ ง เสริมกำรด้ำ เนินงำนอย่ ำงมีส่ วนร่ วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหำร 
ครู และนักเรียน  
- สนับสนุนและส่งเสริมกำรด้ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
- ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำเพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกร 
- ควำมร่วมมือของบุคลำกร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนและชุมชน มีส่วน
ร่วมในกำรด้ำเนินกิจกรรม ทุกภำคส่วนให้ควำม
ร่วมมือ ผู้ด้ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรควำมมีตั้งใจ
และมีควำมรับผิดชอบเป็นอย่ำงดี 

- ส่งเสริมกำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและสม่้ำเสมอ 
- ส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในองค์กรให้
มีควำมสะดวกและรวดเร็ว 

 
 
 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- ครูมีวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี และสอนตรงเอก 
- ครูมีกำรพัฒนำตนเองด้วยกำรฝึกอบรม 

ประชุมสัมมนำอย่ำงต่อเนื่อง 
- ครูมีกำรวำงแผนและเตรียมกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง  
- มีกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 

รวมถึงกำรน้ำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำร
เรียนกำรสอน 

- ครูควรจัดท้ำสื่อ ใช้สื่อทั้งในและนอกห้องเรียนให้
หลำกหลำยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน 
เช่น เกมกำรศึกษำต่ำง ๆ 
- กำรจัดท้ำมุมสำรสนเทศต่ำง ๆ ในห้องเรียน 
- ครูควรฝึกทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และเสริมสร้ำง
จินตนำกำรแก่นักเรียน 
- ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ 
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- ครูมีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยจัดท้ำ
วิจัยในชั้นเรียนทุกปีกำรศึกษำ และใช้นวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอนในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
 

 1. ส่งเสริมกำรน้ำผลกำรประเมินมำพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกลุ่มผู้เรียนที่อยู่ในระดับ
ต่้ำกว่ำเกณฑ์ โดยจัดท้ำโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ 

2. ส่งเสริมกำรด้ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมหรือสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำของกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม 

3. มีกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรน้ำเสนอ และกำรแสดงควำมคิดเห็น ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน 
เกิดทักษะกำรท้ำงำนร่วมกัน 

4. พัฒนำให้นักเรียนเกิดทักษะกำรแสวงหำค้ำตอบด้วยตนเอง ผ่ำนกระบวนกำร 
จัดกำรเรียนรู้ภำยในและภำยนอกห้องเรียน 

5. มุ่งพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 
6. ส่งเสริมให้ครูได้รับกำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
7. ครูมุ่งจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรกลุ่ม มีกำรร่วมมือกันภำยในกลุ่ม วำงแผน 

บริกำรทำงวิชำกำร และกำรจัดกำรศึกษำ 
8. ส่งเสริมให้คณะครู มีกำรเตรียมกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
9. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมุ่งเน้นให้ครู และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียนใน 

ทุก ๆ ด้ำน  
10. โรงเรียนเห็นควำมส้ำคัญของกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประชำคมอำเซียนและกำรปรับตัวให้

พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค 4.0 
11. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
12. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกแหล่งเรียนรู้ภำยในชุมชน รวมถึงปรำชญ์

ชำวบ้ำน เพ่ือสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ด้ำรงอยู่ต่อไป 
13. ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภำพของท้องถิ่นและชุมชน 
14. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
15. ส่งเสริมและพัฒนำช่องทำงกำรสืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตตำมควำมต้องกำร 

ของผู้เรียน 
16. จัดให้มีกำรประเมินผลตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของโรงเรียน มีกำรก้ำกับ 

ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
17. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดท้ำฐำนข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยในท้องถิ่น 
18. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือสืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ด้ำรงอยู่ต่อไป 
19. สถำนศึกษำด้ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ตำมที่ก้ำหนด 
20. มีกำรน้ำผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย มำพัฒนำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
21. พัฒนำให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบครบวงจร 
22. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนำทักษะให้กับผู้เรียน อย่ำงหลำกหลำย 
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ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ  
 

1. กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรซ่อมแซม ดูแล และจัดซื้ออุปกรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์และห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ให้มีปริมำณเพียงพอและพร้อมใช้งำน  

2. กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภค ได้แก่ น้้ำประปำ น้้ำดื่ม ไฟฟ้ำ อินเตอร์เน็ต       กำร
บ้ำบัดน้้ำเสีย กำรบริหำรจัดกำรขยะ ให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

3. กำรให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เพ่ือ
พัฒนำกลุ่มผู้เรียนที่มีผลกำรเรียนเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ และกลุ่มผู้เรียนมีต้องกำรกำรช่วยเหลือในด้ำนกำรเรียนรู้
และด้ำนพฤติกรรม 
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 

 
• ข้อมูลสำรสนเทศ ของสถำนศึกษำ ด้ำนต่ำงๆ 
• หลักฐำน ข้อมูลส้ำคัญ เอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ ภำพกิจกรรมส้ำคัญ ที่แสดง 

ผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ รำงวัลควำมส้ำเร็จ  สถำนศึกษำ/ผู้บริหำร/ครู/นักเรียน 
• ตำรำงสรุปสำรสนเทศ ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
• ตำรำงสรุปสำรสนเทศผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส้ำคัญ 
• ค้ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลคุณภำพคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
• ค้ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2561 
• บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ้ำปีของสถำนศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
• ฯลฯ 
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ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 



38 
 

ที่  ๓๖๒/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

และตรวจติดตำมผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ ๓ มำตรฐำน 
เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

--------------------------------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งจะต้องมี
กำรจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (SAR)  ในทุกปีกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๔๘  แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พุทธศักรำช  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักรำช  ๒๕๔๕  ตำมประกำศใช้
กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือน้ำเสนอต่อส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๔๒ และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินของสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรด้ำเนินงำนประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  กำรติดตำมผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ ๓ มำตรฐำน 
น้ำมำจัดท้ำท้ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (SAR) ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

อำศัยอ้ำนำจตำมควำมมำตรำ  ๓๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ.  ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พระรำชบัญญัติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  และติดตำมผลกำร
ประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ ๓ มำตรฐำนเพ่ือจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (SAR) ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑   

๑. คณะกรรมกำรอ้ำนวยกำร 
๑. นำยเฉลิมชัย  ส่งศรี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิวัฒน์  แก้วมณี   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยสำนิตย์ พุดทอง (ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ)กรรมกำร 
๔. นำงเสำวลักษณ์   ศิริวัฒพงศ ์  กรรมกำร 
๕. นำยปริญญำ  สุขุประกำร  กรรมกำร 
๖. นำยจีระศักดิ์  อบอำย   กรรมกำร 
๗. นำยสยมภู  พิลึก   กรรมกำร 
๘. นำงสำวนิรมล  รอดไพ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

มีหน้ำที ่๑.  อ้ำนวยกำร ให้ค้ำปรึกษำ  สนับสนุน  แนะน้ำ  ดูแล ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ   
เพ่ือให้กำรด้ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ และจัดท้ำรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (SAR)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒.  ก้ำหนดให้มีกำรติดตำมผลกำรผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
     ๓  มำตรฐำนให้เรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. นำยเฉลิมชัย  ส่งศรี    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงเสำวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์   รองประธำนกรรมกำรฃ 
๓. นำยสำนิตย์ พุดทอง (ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) กรรมกำร 
๔. นำยวิวัฒน์  แก้วมณี    กรรมกำร 
๕. นำยปริญญำ  สุขุประกำร    กรรมกำร 
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๖. นำยจีระศักดิ์ อบอำย    กรรมกำร 
๗. นำยสยมภู พิลึก     กรรมกำร 
๘. นำงวรรณำ  ศิริวัฒพงศ์    กรรมกำร 
๙. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี    กรรมกำร 
๑๐. นำยสมพงษ์ ทำหอม    กรรมกำร 
๑๑. นำงนิรมล  ทำหอม    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวเบ็ญจำ คงหอม    กรรมกำร 
๑๓. นำยชัยยง  เครือภักดี    กรรมกำร 
๑๔. นำงนวลอนงค์  สุขจันทร์    กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวสุภัค ชำญถิ่นดง    กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวสุจิตรำ พุ่มเพียร    กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์   กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวขวัญตำ ลือเฟ่ือง    กรรมกำร 
๑๙. นำงสุจิตรำ เกิดสวัสดิ์    กรรมกำร 
๒๐. นำงสำวละออ  โสภำ    กรรมกำร 
๒๑. นำงสำวสุภำภรณ์  พรสิงชัย   กรรมกำร 
๒๒. นำงสำวรัชฎำพร สุดเสมำ    กรรมกำร 
๒๓. นำงสำวศศิกำญจน์ หินไธสง   กรรมกำร 
๒๔. นำงภรณี สีรอด     กรรมกำร 
๒๕. นำยชนพัฒน์  บัวพำ    กรรมกำร 
๒๖. นำงสำวสุรัตน์  เหมือนดี     กรรมกำร 
๒๗. นำงสำวสิรินันท์  ฤทธิ์บ้ำรุง   กรรมกำร 
๒๘. นำยปรีชำ จันลำ     กรรมกำร 
๒๙. นำงสำวนุจนำฎ เชำว์ไว    กรรมกำร 
๓๐. นำยศักรินทร์  พันธุ์ไกร    กรรมกำร 
๓๑. นำยกิตติ  จันทะเคลื่อน    กรรมกำร 
๓๒. นำยกริชรุ่งโรจน์ ปำรมีสี    กรรมกำร 
๓๓. นำงสำวบุษยำ  มณฑล    กรรมกำร 
๓๔. นำงสำวปริศนำ เครือลำว    กรรมกำร 
๓๕. นำงณัฏฐณิชำ อิศฤงคำร    กรรมกำร 
๓๖. นำงสำวสิริวิมล เส็งเมือง    กรรมกำร 
๓๗. นำงสำวจิรำกรณ์  แก้วขำว   กรรมกำร 
๓๘. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม    กรรมกำร 
๓๙. นำงสำววิภำรัตน์  ฉำยแสง   กรรมกำร 
๔๐. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร   กรรมกำร 
๔๑. นำงสำวฐิตินันท์ แป้นทอง    กรรมกำร 
๔๒. นำงลลิตำ แหงมปำน    กรรมกำร 
๔๓. นำงสำวจีรวรรณ นิติธัญญรัตนำ   กรรมกำร 
๔๔. นำยสุรเดช  บุญรอด    กรรมกำร 
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๔๕. นำงสำวจินตรำ  คำลำ    กรรมกำร 
๔๖. นำยกฤษดำ  แก้วพรม    กรรมกำร 
๔๗. นำยเกียรติกวิณ  กำพย์ไกรแก้ว   กรรมกำร 
๔๘. นำงสำวเกศกนก ใจสุบรรณ   กรรมกำร 
๔๙. นำงสำวอัจฉรำพรรณ  ปำนศิลำ   กรรมกำร 
๕๐. นำงสำววรินดำ ถนอมสุข    กรรมกำร 
๕๑. นำงสำวศศิธร  ทองเชื้อ    กรรมกำร 
๕๒. นำงสำวชนำกำนต์  เฮิงโม    กรรมกำร 
๕๓. นำยพรวิศิษฐ์  บุญสด    กรรมกำร 
๕๔. นำยศุภชัย  นัครำจำรย์    กรรมกำร 
๕๕. นำยพิศิษพงษ์  นำคภู่    กรรมกำร 
๕๖. นำงสำวกรองกนก  แสงทอง   กรรมกำร 
๕๗. นำยสุวัฒน์  ตั้งจิตรวัฒนำกุล   กรรมกำร 
๕๘. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม    กรรมกำร 
๕๙. นำยพิเชษ  หลวงต่ำงใจ    กรรมกำร  
๖๐. นำงสำวทิภำพรรณ  จันทร์ฉ่้ำกรรมกำร  กรรมกำร 
๖๑. นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำร    กรรมกำร 
๖๒. นำยวริทธิ์  กิ่งเณร    กรรมกำร 
๖๓. นำงสำววรำภรณ์  โกวิโท    กรรมกำร 
๖๔. นำงสำวอำริยำ  เนียมค้ำ    กรรมกำร 
๖๕. นำงสำวนิรมล รอดไพ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที ่๑. ก้ำหนด วำงแผน และด้ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ  
          ๒๕๖๑  และจัดท้ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 
๒. ประสำนงำนและร่วมแก้ไขปัญหำกับฝ่ำยต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. ก้ำกับติดตำม  ผลงำน  เอกสำร หลักฐำน ตำมมำตรฐำนที่ ๑- ๓ 

  ๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
               
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัด  เต็ม
ควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกเกิดปัญหำในทำงปฏิบัติให้รำยงำน  ต่อ
คณะกรรมกำรอ้ำนวยกำรทรำบ  เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหำให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 

     สั่ง  ณ  วันที่    ๒๙    ตลุำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
                                       
     

                             (นำยเฉลิมชัย   ส่งศร)ี 
             ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
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     ค ำสั่งโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 
ที ่๓๖๔/๒๕๖๑ 

           เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

………………………………………….. 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ วำ่ด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำมำตรำ ๔๗ ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภำยใน และระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่ก้ำหนดในกฎกระทรวง มำตรำ ๔๘ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและ
สถำนศึกษำ จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ กำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำท่ีก้ำหนดให้มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำนอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ อันส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยมีกำรจัดท้ำรำยงำนประจ้ำปี เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน เพ่ือน้ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ำยค้ำสั่งนี้เป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ เพ่ือท้ำกำรประเมิน และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
 
๑. คณะกรรมกำรอ้ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑. นำยเฉลิมชัย  ส่งศรี   ผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสำนิตย์ พุดทอง (ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
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๓. นำยวิวัฒน ์  แก้วมณี     รองประธำนกรรมกำร 
๔. นำงเสำวลักษณ์   ศิริวัฒพงศ์    กรรมกำร 
๕. นำยปริญญำ  สุขุประกำร    กรรมกำร 
๖. นำยจีระศักดิ์  อบอำย     กรรมกำร 
๗. นำยสยมภู  พิลึก     กรรมกำร 
๘. นำงสำวนิรมล  รอดไพ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

มีหน้ำทีด่ังนี้ 
ให้ค้ำแนะน้ำ ปรึกษำ อ้ำนวยควำมสะดวก แก้ไขปัญหำในกำรด้ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำย 
ในสถำนศึกษำ แก่คณะกรรมกำรด้ำเนินงำน เพ่ือให้กำรด้ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
 

๒.คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 
๑. นำยเฉลิมชัย  ส่งศรี   ผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยสำนิตย์ พุดทอง (ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นำยวิวัฒน ์ แก้วมณี      รองประธำนกรรมกำร 
๔.นำงเสำวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์     กรรมกำร 
๕.นำยปริญญำ สุขุประกำร     กรรมกำร 
๖.นำยจีระศักดิ์ อบอำย      กรรมกำร 
๗.นำยสยมภ ู พิลึก      กรรมกำร 
๘. นำงวรรณำ   ศิริวัฒพงศ์     กรรมกำร 
๙. นำงนวลอนงค์   สุขจันทร์     กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสุจิตรำ พุ่มเพียร     กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุภำภรณ์  พรสิงชัย     กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวสิรินันท์  ฤทธิ์บ้ำรุง     กรรมกำร 
๑๓. นำยกิตติ  จันทะเคลื่อน     กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวนิรมล รอดไพ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 มีหน้ำที่ดังนี้ 
๑. วำงแผนก้ำหนดแนวทำงและวิธีกำรด้ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน 
๒. ก้ำกับ ติดตำม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด้ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ภำยในสถำนศึกษำ 
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพฯจำกตัวแทนในคณะกรรมกำรประกัน 

คุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียน และท้ำหน้ำที่ติดตำม ตรวจสอบ ทบทวน รำยงำนคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ 

๔. ให้โรงเรียนจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
กำรบริหำรกำรศึกษำที่ประกอบด้วย ๖ ประกำรคือ 

๑. ศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ร่วมกันพิจำรณำและก้ำหนดเป็นมำตรฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน ก้ำหนดค่ำเป้ำหมำยและ
ประกำศให้ผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ ทั้งนี้สถำนศึกษำก้ำหนดมำตรฐำน ๓ มำตรฐำน คือ มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของ
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ผู้เรียน มำตรฐำนที่  ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และ มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 

๒. ก้ำหนดวิธีกำรพัฒนำ และจัดท้ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือให้กำร
ด้ำเนินงำนของสถำนศึกษำบรรลุตำมมำตรฐำนและประเด็นกำรพิจำรณำ 

๓. ด้ำเนินกำรตำมแผนที่ได้ก้ำหนดพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรด้ำเนินกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

พร้อมทั้งรำยงำนผลให้ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
๕. ด้ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน ประเด็นกำรพิจำรณำที่ก้ำหนด 

ติดตำมผลกำรด้ำเนินงำน 
๖. เก็บรวมรวมข้อมูลสรุปและรำยงำนผลกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนที่ก้ำหนดไว้ จัดส่งรำยงำนผล

ประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชน   
๕. ก้ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด้ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในของสถำนศึกษำ 
 

๓. คณะกรรมกำรจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ประกอบด้วย 

๑. นำยวิวัฒน์ แก้วมณี    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุจิตรำ เกิดสวัสดิ์    กรรมกำร 
๔. นำงสำวนิรมล รอดไพ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มีหน้ำทีด่ังนี้  

๑. ด้ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล จัดท้ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๑ เพ่ือน้ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ด้ำเนินกำรประเมิน ตรวจสอบตำมรูปแบบกำรประเมินให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องตำมสภำพควำมเป็นจริงที่สุด  

๒. จัดส่งหน่วยงำนต้นสังกัด จ้ำนวน ๑ เล่ม ภำยในวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควำม 
เรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตำมทิศทำงและวัตถุประสงค์กำรพัฒนำกำรศึกษำสู่มำตรฐำนกำรศึกษำต่อไป 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่    ๓๐    ตลุำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
   
 

(นำยเฉลิมชัย   ส่งศรี) 
             ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
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 ประกำศโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 

เรื่อง  ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพ้ืนฐำน และกำรก้ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมส้ำเร็จ 
ตำมมำตรำฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน 

..................................................................... 
   

  ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศใช้กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
๒๕๖๑ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองที่ก้ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพ
คนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต ประกอบกับมีนโยบำยให้มีกำรปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกัน
คุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกของทุกระดับกำรศึกษำ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำน 
กำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ 
สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้ำเป็นต้องปรับปรุงมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกำศโรงเรียน
ห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ลงวันที่ 
๑๙ มกรำคม พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๕ 
มำตรำ ๙ (๓) ได้ก้ำหนดกำรจัดระบบ โครงสร้ำง และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักที่ส้ำคัญข้อหนึ่ง คือ มี
กำรก้ำหนด มำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภท และมำตรำ ๔๘ 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัด และสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกัน
คุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมีกำรจัดท้ำรำยงำน
ประจ้ำปีเสนอต่อหน่วยงำน ต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน้ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
  ฉะนั้น อำศัยอ้ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ (๓) มำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๕ กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมกำรกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ในกำรประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ โรงเรียน
ห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร จึงประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและก้ำหนดค่ำเป้ำหมำย
ควำมส้ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้น 
 
 
พ้ืนฐำน ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ เพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำกำร
ประเมินคุณภำพภำยในและเพ่ือใช้เป็นหลักในกำรเทียบเคียงสำหรับกำรส่งเสริมและก้ำกับดูแลในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำกำรตรวจสอบกำรประเมินผล และกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ ให้บรรลุควำมสำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่กำหนด ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้ 
 
 
 

   ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๑ 
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(นำยเฉลิมชัย  ส่งศรี) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มำตรฐำน ได้แก่ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญแต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียด 

ดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค้ำนวณ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
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๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก้ำหนด 
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก้ำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
๒.๓ ด้ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก

กลุ่มเป้ำหมำย 
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยแนบท้ำยประกำศ โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 

เรื่อง กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดี 
(ระดับ ๓) 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

ดี 
(ระดับ ๓) 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมประเด็นพิจำรณำ 
ของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน จ ำนวน ๑๐ ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ ดี 

๑.๑ ประเด็นกำรพิจำรณำดำ้นผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน จ ำนวน ๖ ประเด็นกำร
พิจำรณำ ระดับคุณภำพ ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 

๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทย  
อยู่ในระดับดี ตำมเกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ 

๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน  
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรในระดับดี 

๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมสำมำรถกำรสื่อสำร กำรน้ำเสนอผลงำนได้
ตำมเกณฑ์ของสถำนศึกษำ 

๑.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ได้ตำม
เกณฑ์ของสถำนศึกษำ 

๑.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดค้ำนวณ อยู่ในระดับดี 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่ำนกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ อยู่ในระดับ 
ดี 

๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๖๐ ผ่ำนกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA 

๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน ด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรคิดในระดับดี 
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๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลงำน จำกกำรท้ำโครงงำน / สิ่งประดิษฐ์ และ

สำมำรถอธิบำยหลักกำรแนวคิด ขั้นตอนกำรทำงำน และปัญหำอุปสรรคของกำร
ท้ำงำนได้ 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต 
และสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบค้นทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน ด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

๔.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
มำกกว่ำระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 

๖.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต้องำนอำชีพ 
๖.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ของระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีที่ ๖ มี ID Pan และ 

Portfolio เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
๑.๒ ประเด็นกำรพิจำรณำดำ้นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จ ำนวน ๔ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 

๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ระดับดี 

๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีภำวะผู้น้ำและมีจิต
อำสำ 
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ร่วมกิจกรรมตำมประเพณี วันส้ำคัญ และท้องถิ่น 
๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลัก

ของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักและภูมิใจใน

ควำมเป็นไทย ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขบนควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม/ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง 

๓.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองที่ดีของชำติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม 
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๔.๑ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีน้้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย
เจริญเติบโตตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 

๔.๒ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกลม
พลศึกษำ หรือส้ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ทุกข้อ 

๔.๓ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีสุขภำพแข็งแรง แต่งกำยสะอำดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอำด และปฏิบัติตนตำมสุขบัญญัติ ๑๐ ประกำร 

๔.๔ นักเรียนร้อยละ ๗๐ หลีกเลี่ยงจำกสิ่งมอมเมำ ปัญหำทำงเพศ กำร
ทะเลำะวิวำท และอบำยมุขทุกชนิด 

๔.๕ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีควำมรู้ทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม 
รูปแบบใหม่ 

๔.๖ นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรด้ำเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำธำรณะ 

๔.๗ นักเรียนร้อยละ ๗๐ ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญของผู้เรียน ด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ๖ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ ดี 

๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก้ำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติได้จริง 

๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำที่ได้ก้ำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จไว้ 

๒.๓ มีกำรด้ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

๒.๔ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
๒.๕ มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
๒.๖ มีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๕ ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ระดับคุณภำพ ดี 

๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

• ครูร้อยละ ๗๐ ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนรู้เน้นกระบวนกำรคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถำนศึกษำ และสำมำรถ
น้ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

• ครูร้อยละ ๗๐ ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 

• ครูร้อยละ ๗๐ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้
นักเรียนรักกำรเรียนรู้ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
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• ครูร้อยละ ๗๐ มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ  
น้ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

• ครูร้อยละ ๗๐ มีเครื่องมือวัดและวิธีกำรประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำย 
ของกำรเรียนรู้ 
๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนรู้ 
• ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ   

         เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ ร้อยละ ๗๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๗๒.๐๒๙/ว๕๘๓             โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวทิยำคำร 
                อ. ชุมตำบง  จ. นครสวรรค์ 
                ๖๐๑๕๐ 
 
      ๒๗ พฤศจิกำยน    ๒๕๖๑ 

เรื่อง    เรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
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เรียน    ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนพระบำงวิทยำ  

                ด้วยโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำรเตรียมรับกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพ              
จำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4๒    โดยต้องเตรียมหลักฐำน  
เอกสำร  ร่องรอยตำมประเด็นกำรตรวจสอบระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ๖ องค์ประกอบ    
และประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๓ มำตรฐำน  นั้น 

ทำงโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ นำงสำวถำวร  ตั้งเอี่ยมสกุล ร่วมเป็นคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ทำง
โรงเรียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคงจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

               จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด้ำเนินกำรต่อไป 
 
         ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                
  (นำยเฉลิมชัย    ส่งศรี) 

     ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
 
 
งำนธุรกำร  กลุ่มบริหำรทั่วไป 
โทรศัพท์  ๐ ๕๖๒๙ ๓๐๕๖   
โทรสำร   ๐ ๕๖๒๙  ๓๑๑๙ 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๒๗๒.๐๒๙/ว๕๘๓             โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวทิยำคำร 
                อ. ชุมตำบง  จ. นครสวรรค์ 
                ๖๐๑๕๐ 
 
 
      ๒๗ พฤศจิกำยน    ๒๕๖๑ 

เรื่อง    เรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 

เรียน    ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยำคม  

                ด้วยโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำรเตรียมรับกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพ              
จำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4๒    โดยต้องเตรียมหลักฐำน  
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เอกสำร  ร่องรอยตำมประเด็นกำรตรวจสอบระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ๖ องค์ประกอบ    
และประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๓ มำตรฐำน  นั้น 

ทำงโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ นำยนริศ  ธรรมปรัชญำ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ทำง
โรงเรียนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคงจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

               จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด้ำเนินกำรต่อไป 
 
         ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

                 (นำยเฉลิมชัย    ส่งศรี) 
     ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
 
 
 
งำนธุรกำร  กลุ่มบริหำรทั่วไป 
โทรศัพท์  ๐ ๕๖๒๙ ๓๐๕๖   
โทรสำร   ๐ ๕๖๒๙  ๓๑๑๙ 
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

 

 
 
 
 

ประกำศโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 
 

เรื่อง    แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำน  กำรจัดกำรศึกษำของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๙(๓) มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๔๘ ที่ก้ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดจัดให้มี
กำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  ให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ   ที่ประกอบด้วยคุณวุฒิที่หน่วยงำนต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้ 

ดังนั้น  โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  จึงประกำศรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือท้ำหน้ำที่
ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  สังกัดส้ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๒  ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

 
๑. นำยเฉลิมชัย   ส่งศรี  ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร         ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยนริศ ธรรมปรัชญำ ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนวังเมืองชนประสทิธิ์วิทยำคม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวถำวร ตั้งเอ่ียมสกุล รองผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร   กรรมกำร 
๔. นำยสำนิตย์     พุดทอง    ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   กรรมกำร 
๕. นำงสำวนิรมล   รอดไพ    ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 

  ประกำศ  ณ  วันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
    
 
 
 
       ลงชื่อ 
        (นำยเฉลิมชัย   ส่งศรี) 
                ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 

บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร  โรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร                              
ที่   -  วันที่  ๓๐  เมษำยน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง   กำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report :  
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         SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  

เรียน   ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 

ด้วยโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นไปตำมเจตนำรมณ์
ของกำรจัดกำรศึกษำของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๙(๓) มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๔๘ ระบุให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำ ที่ต้องด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท้ำรำยงำนประจ้ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมทั้งเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพจำกต้นสังกัด  สม
ศ.รอบ ๔ 

บัดนี้  โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ได้ด้ำเนินกำรจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ  ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอให้ประธำนคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ให้ควำมเห็นชอบ 

 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
 
 

                   (นำยเฉลิมชัย   สง่ศรี) 
               ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
 
 
 
 

บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  ได้พิจำรณำรำยงำน 
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   
พบว่ำโรงเรียนได้ด้ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก้ำหนด  และบรรลุเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ที่คำดหวัง 
ของโรงเรียน  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ๓ :  ระดับดี จึงให้ควำมเห็นชอบ
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๑  นี้ 
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     ลงนำม   
 

            (นำยสำนิตย์     พุดทอง) 
                    ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
                                                                 โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
(Self – Assessment Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑    

ของโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 
............................................................................................................................................................  

 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  
ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : 
SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รำยงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและสำธำรณชน
ได ้
 
 
 

ลงชื่อ 
(นำยสำนิตย์     พุดทอง) 

ประธำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
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                                          ลงชื่อ 
( นำยเฉลิมชัย  ส่งศรี ) 

ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร  

1. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ตั้งอยู่บนถนนสำยลำดยำว-ถนนสุด ระหว่ำงกิโลเมตร 
ที่ 28-29 เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำประจ้ำต้ำบล สังกัดกรมสำมัญศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน พ.ศ. 2530 เป็นล้ำดับที่ 29 ของจังหวัดนครสวรรค์ 
 เดิมโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  ขึ้นอยู่กับต้ำบลห้วยน้้ำหอม  อ้ำเภอลำดยำว   
ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดที่เป็นอ้ำเภอแม่วงก์  อ้ำเภอแม่เปิน  อ้ำเภอชุมตำบงในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นพ้ืนที่
กว้ำงใหญ่มำก เส้นทำงคมนำคมไม่สะดวก  นักเรียนที่จบกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำมีควำมล้ำบำก
ในกำรที่จะเข้ำรับกำรศึกษำต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำที่อ้ำเภอลำดยำวหรือในตัวจังหวัด  นำยบุญศรี 
โพธิ์ศิรวัฒน์ ซึ่งขณะนั้นด้ำรงต้ำแหน่งเป็นศึกษำธิกำร อ้ำเภอลำดยำว อำจำรย์ชื่น ศรีสวัสดิ์ อดีต
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ และนำยเสนำะ เพ็ญเขตกรณ์  อดีตก้ำนันต้ำบล   ห้วยน้้ำหอม ร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้ำนในขณะนั้นได้ด้ำเนินกำรขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษำในระดับต้ำบลขึ้น  ได้น้ำเรื่องเข้ำปรึกษำ
สภำต้ำบลห้วยน้้ำหอม  และได้รับมอบที่ดินสำธำรณะประโยชน์บริเวณเชิงเขำเขียว (ที่ตั้งปัจจุบัน) 
จ้ำนวน 50 ไร่ เป็นที่ก่อสร้ำงอำคำรเรียน โดยได้รับงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนชั่วครำว จ้ำนวน 1 
หลัง บ้ำนพักครู จ้ำนวน 1 หลัง บ้ำนพักภำรโรง จ้ำนวน 1 หลัง ห้องน้้ำห้องส้วม จ้ำนวน 1 หลัง มี
นักเรียนจ้ำนวน 90 คน โดยมีนำยวิชัย  ศิริมงคล เป็นผู้บริหำร 
คนแรก  ปัจจุบันมี นำยเฉลิมชัย  ส่งศรี ด้ำรงต้ำแหน่งผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร 
 

2. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
  โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น 5 ด้ำน ได้แก่ 
   1. ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร 
   2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
   3. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
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   4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
   5. ด้ำนกำรบริหำรงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 
 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งม่ันส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน ก้ำวทันเทคโนโลยี สื่อสำรด้วย
ภำษำสำกล บนวิถีปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
2. ส่งเสริม พัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ให้หลำกหลำย 
3. พัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถสื่อสำรด้วยภำษำสำกลอย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้ำหมำยกำรศึกษำ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก้ำหนด 
2. ครูสำมำรถผลิตและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำย 
3. ครูสำมำรถสร้ำง พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก   
   สถำนศึกษำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4. ผู้เรียนมีทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำสำกลอย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
5. ครูจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ภำษำสำกลอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
6. สถำนศึกษำส่งเสริมให้จัดกำรศึกษำด้วยภำษำสำกล 
7. นักเรียนสำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ครูสำมำรถจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 ยิ้ม ไหว้ ทักทำย แต่งกำยสะอำด 
 

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 ภูมิทัศน์เด่น เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1 
  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 2 
  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 
  สร้ำงเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 
  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำให้โดดเด่น 
 กลยุทธ์ที่ 5 
  ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 

4. ข้อมูลผู้บริหำร 
  1) ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน  นำยเฉลิมชัย  ส่งศรี โทรศัพท์  081-4787635 
e-mail : chaloemchai.songsri@gmail.com วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำเอก ป.ด สำขำ 
กำรบริหำรกำรพัฒนำองค์กร ด้ำรงต้ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 12 ต.ค. 2560 จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลำ 1 ปี.5 เดือน  
  2) รองผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน  - คน 

5. ข้อมูลบุคลำกรครูประจ ำกำร 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อำยุ 
(ปี) 

อำยุรำชกำร 
(ปี) 

ต ำแหน่ง/ 
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชัน้ รับกำรพัฒนำ 
ต่อปี (ชั่วโมง) 

1 
นำยเฉลมิชัย   
ส่งศร ี

57 
30 ปี 9 
เดือน 

ผู้อ้ำนวยกำร/
ช้ำนำญกำร

พิเศษ 
ป.ด. 

กำรบริหำรกำร
พัฒนำองค์กร 

- 103 

2 
นำงเสำวลักษณ์  
ศิริวัฒพงศ ์

54 
30 ปี 10 

เดือน 
ครู/ช้ำนำญกำร

พิเศษ 
ค.ม. 

กำรจัดกำร
หลักสตูรและ
กำรเรยีนรู ้

กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

155 

3 
นำยวิวัฒน์   
แก้วมณ ี

54 
30 ปี 8 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ 91 

4 
นำงวรรณำ   
ศิริวัฒพงศ ์

57 
33 ปี 10 

เดือน 
ครู/ช้ำนำญกำร

พิเศษ 
ศศ.บ. 

กำรจัดกำร
ทั่วไป(กำรบัญชี) 

กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

112 

5 
นำงสุนัดดำ   
แก้วมณ ี

51 
29 ปี 5 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศำสตร ์ ศิลปะ 56 

6 
นำยสมพงษ ์ 
ทำหอม 

57 
29 ปี 5 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร ค.บ. 
กำรศึกษำนอก
ระบบโรงเรียน 

กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

56 

7 นำงนิรมล  ทำหอม 57 
26 ปี 5 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร ศษ.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ 0 

8 
นำงสำวเบ็ญจำ  
คงหอม 

47 
24 ปี 8 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร กศ.ม. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ 128  

9 
นำยชัยยง   
เครือภักด ี

41 
14 ปี 3 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร วท.บ. ชีววิทยำ วิทยำศำสตร ์ 107 

mailto:chaloemchai.songsri@gmail.com
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10 
นำงนวลอนงค ์  
สุขจันทร ์

37 
13 ปี 5 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร กศ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

ภำษำอังกฤษ 118 

11 
นำยจีระศักดิ์  
อบอำย 

35 
11 ปี 6 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร ค.ม. 
กำรจัดกำร
หลักสตูรและ
กำรเรยีนรู ้

วิทยำศำสตร ์ 470 

12 
นำงสำวสุภคั  
ชำญถิ่นดง 

44 
9 ปี 10 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร ศษ.ม. 
หลักสตูรและ
กำรสอน 

กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

81 

13 
นำงสำวสุจติรำ  
พุ่มเพียร 

38 
9 ปี 9 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร กศ.บ. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร ์ 88 

14 
นำงสำวพัชรินทร์  
พูลสวัสดิ ์

33 
9 ปี 10 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร ค.ม. 
บริหำร
กำรศึกษำ 

วิทยำศำสตร ์ 220 

15 
นำงสำวขวัญตำ  
ลือเฟื่อง 

34 
9 ปี 7 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร กศ.ม. 
เทคโนโลยีและ
สื่อสำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร ์ 130 

16 
นำงสุจิตรำ  
เกิดสวสัดิ ์

34 
9 ปี 7 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร กศ.ม. 
เทคโนโลยีและ
สื่อสำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร ์ 56 

17 
นำงสำวละออ  
โสภำ 

35 
9 ปี 10 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร กศ.ม. 
หลักสตูรและ
กำรสอน 

วิทยำศำสตร ์ 64 

18 
นำงสำวสุภำภรณ์  
พรสิงชัย 

33 
8 ปี 9 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร กศ.ม. 
หลักสตูรและ
กำรสอน 

วิทยำศำสตร ์ 152 

19 
นำยปริญญำ   
สุขุประกำร 

43 
5 ปี 5 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร วท.บ. 
วิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ 

พละศึกษำ 283 

20 
นำงสำวรัชฎำพร 
สุดเสมำ 

34 
7 ปี 8 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร ศษ.ม 
บริหำร
กำรศึกษำ 

กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

104 

21 
นำงสำวศศิกำญจน์ 
หินไธสง 

38 
7 ปี10 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร ศษ.ม. 
บริหำร
กำรศึกษำ 

ภำษำไทย 56 

22 
นำงสำวนิรมล  
รอดไพ 

37 
7 ปี 9 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร วท.ม. 
วิทยำศำสตร์
ศึกษำ 

วิทยำศำสตร ์ 216 

23 นำงภรณี สีรอด 34 
7 ปี 10 
เดือน 

ครู/ช้ำนำญกำร วท.ม. ชีวเคมี วิทยำศำสตร ์ 59 

24 
นำยชนพัฒน์   
บัวพำ 

36 
8 ปี 9 
เดือน 

คร ู ศษ.ม. 
บริหำร
กำรศึกษำ 

พละศึกษำ 490 

25 
นำงสำวสุรตัน์  
เหมือนดี  

34 
5 ปี 7 
เดือน 

คร ู ศศ.บ. ประวัติศำสตร ์ สังคมศึกษำ 32 

26 
นำงสำวสิรินันท์  
ฤทธิ์บ้ำรุง 

30 
5 ปี 8 
เดือน 

คร ู ศษ.ม. 
บริหำร
กำรศึกษำ 

ภำษำไทย 200 
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27 นำยปรีชำ จันลำ 37 
5 ปี 8 
เดือน 

คร ู ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ 40 

28 
นำงสำวนุจนำฎ 
เชำว์ไว 

39 
5 ปี 9 
เดือน 

คร ู ศษ.ม. 
บริหำร
กำรศึกษำ 

วิทยำศำสตร ์ 171 

29 
นำยศักรินทร์  พันธุ์
ไกร 

45 
5 ปี 2 
เดือน 

คร ู ศษ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

สังคมศึกษำ 49 

30 
นำยกิตติ   
จันทะเคลื่อน 

38 
4 ปี 10 
เดือน 

คร ู ศษ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

สังคมศึกษำ 160 

31 
นำยกริชรุ่งโรจน์ 
ปำรมสี ี

29 
4 ปี 1 
เดือน 

คร ู ค.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ 61 

32 นำยสยมภู พิลึก 32 
4 ปี 1 
เดือน 

คร ู ศษ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

พละศึกษำ 243 

33 
นำงสำวบุษยำ  
มณฑล 

33 
4 ปี 1 
เดือน 

คร ู ศษ.ม. 
บริหำร
กำรศึกษำ 

สังคมศึกษำ 48 

34 
นำงสำวปริศนำ 
เครือลำว 

40 
4 ปี 0 
เดือน  

คร ู ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 130 

35 
นำงณัฏฐณิชำ  
อิศฤงคำร 

40 
3 ปี 11 
เดือน 

คร ู ศษ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

สังคมศึกษำ 56 

36 
นำงสำวสิริวมิล  
เส็งเมือง 

28 
3 ปี 8 
เดือน 

คร ู ค.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ 112 

37 
นำงสำวจิรำกรณ์  
แก้วขำว 

33 
3 ปี 5 
เดือน 

คร ู วท.บ. 
วิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์

กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

112 

38 
นำงสำวอัจฉรำ   
วงโคคุ้ม 

29 
3 ปี 5 
เดือน 

คร ู ศษ.บ. นำฏศิลป ์ ศิลปะ 165 

39 
นำงสำววิภำรตัน์  
ฉำยแสง 

33 
3 ปี 5 
เดือน 

คร ู บธ.บ. กำรบัญชี 
กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

123 

40 
นำงสำวปัจฉิมำ  
ลักษณะวเิชียร 

32 
3 ปี 5 
เดือน 

คร ู ศป.บ. 
ออกแบบนิเทศ
ศิลป ์

ศิลปะ 157 

41 
นำงสำวฐิตินันท์ 
แป้นทอง 

29 
3 ปี 5 
เดือน 

คร ู ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 200 

42 
นำงลลิตำ 
 แหงมปำน 

33 
3 ปี 3 
เดือน 

คร ู วท.บ. ชีววิทยำ วิทยำศำสตร ์ 32 

43 
นำงสำวจีรวรรณ 
นิติธัญญรัตนำ 

39 
3 ปี 3 
เดือน 

คร ู ศศ.บ. 

บรรณำรักษศำส
ตร์และ
สำรนิเทศ
ศำสตร ์

ภำษำไทย 200 
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44 
นำยสุรเดช   
บุญรอด 

28 
2 ปี 8 
เดือน 

คร ู ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ 67 

45 
นำงสำวจินตรำ  คำ
ลำ 

28 
2 ปี 8 
เดือน 

คร ู ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ 48 

46 
นำยกฤษดำ   
แก้วพรม 

27 
2 ปี 8 
เดือน 

คร ู ศษ.ม. 
กำรบริหำร
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร ์ 96 

47 
นำยเกียรติกวิณ  
กำพย์ไกรแก้ว 

33 
2 ปี 8 
เดือน 

คร ู วศ.บ. 
วิศวกรรมเครื่อง
กล 

กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

288 

48 
นำงสำวเกศกนก ใจ
สุบรรณ 

27 
2 ปี 8 
เดือน 

คร ู ศษ.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร ์ 56 

49 
นำงสำวอัจฉรำ
พรรณ  ปำนศลิำ 

34 
2 ปี 5 
เดือน 

คร ู วท.บ. 
วิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์

กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลย ี

88 

50 
นำงสำววรินดำ 
ถนอมสุข 

34 
2 ปี 5 
เดือน 

คร ู ศศ.บ. รัฐศำสตร ์ สังคมศึกษำ 64 

51 
นำงสำวศศิธร  ทอง
เชื้อ 

27 
1 ปี 11 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษ 184 

52 
นำงสำวชนำกำนต์  
เฮิงโม 

27 
1 ปี 10 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
จิตวิทยำ
กำรศึกษำและ
กำรแนะแนว 

แนะแนว 272 

53 
นำยพรวิศิษฐ ์  
บุญสด 

25 
1 ปี 10 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ศษ.บ. 
ดนตรีคตีศิลป์
ไทยศึกษำ
(ดนตรไีทย) 

ศิลปะ 114 

54 
นำยศุภชัย   
นัครำจำรย ์

26 
1 ปี 10 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 160 

55 
นำยพิศิษพงษ ์ นำค
ภู่ 

26 
1 ปี 10 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 64 

56 
นำงสำวกรองกนก  
แสงทอง 

26 
0 ปี 10 
เดือน 

ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยำศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ 192 

 
 จ้ำนวนครูที่สอนวิชำตรงเอก ................56........... คน คิดเป็นร้อยละ ........100........  

จ้ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด ............56............. คน คิดเป็นร้อยละ ......100......... 
 

    5. ข้อมูลบุคลำกรพนักงำนรำชกำร / ครูอัตรำจ้ำง 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 

ประสบกำรณ์
กำรสอน (ปี) 

วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

1 นำยสุวัฒน ์ ตั้งจิตรวัฒนำกลุ 37 ปี 5 ปี 9 เดือน พธ.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ พนักงำนรำชกำร 
2 นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 50 ปี  5 ปี 11 เดือน ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ พนักงำนรำชกำร 
3 นำยพิเชษ  หลวงต่ำงใจ 39 ปี  7 ปี 9 เดือน วท.บ. วิทยำศำสตร์(กำร

จัดกำรกีฬำ) 
สังคมศึกษำ งบsp2 
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4 นำงสำวทิภำพรรณ  จันทร์ฉ่้ำ 32 ปี  6 ปี 10 เดือน ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำ งบครูขั้นวิกฤต ิ
5 นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำร 26 ปี 3 ปี 4 เดือน ศษ.บ. ดุริยำงคไ์ทย ศิลปะ งบครูขั้นวิกฤต ิ
6 นำยวริทธ์ิ  กิ่งเณร 32 ปี 7 ปี 9 เดือน บธ.บ. บริหำรธรุกิจ

(คอมฯ ธุรกิจ) 
กำรงำนและ
เทคโนโลย ี

งบรำยได้
สถำนศึกษำ 

7 นำงสำววรำภรณ์  โกวโิท 29 ปี 4 ปี 10 เดือน ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ-
ภำษำจีน 

ภำษำจีน งบรำยได้
สถำนศึกษำ 

8 นำงสำวอำริยำ  เนียมค้ำ 29 ปี 4 เดือน ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ-จีน 
(คู่ขนำน) 

ภำษำอังกฤษ งบรำยได้
สถำนศึกษำ 

9 Mr. Liu Ze Long 24 ปี 8 เดือน B.A. Bachelor of 
Arts in 
Chinese 
Language & 
Literature 

ภำษำจีน ครูอำสำสมัคร 

 

 

6. ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET) 
 

          ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557-2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

ตำรำง
แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2557-2561 
 

 

 

 

 

  ปกศ./วิชำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 
ปกศ 2557 32.95 25.73 26.81 34.68 41.96 
ปกศ 2558 39.73 25.4 28.24 33.27 41.39 
ปกศ 2559 41.64 26.89 24.57 30.87 42.74 
ปกศ 2560 41.22 26.59 20.11 30.36 ไม่มีกำรสอบ 
ปกศ 2561 47.89 26 25.82 33.16 ไม่มีกำรสอบ 

 ปกศ./วิชำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 
ปกศ 2557 44.27 17.71 17.4 29.02 31.98 
ปกศ 2558 43.04 20.44 21.45 30.89 37.12 
ปกศ 2559 43.96 21.7 19.5 27.83 31.03 
ปกศ 2560 38.72 21.15 16.11 24.05 29.45 
ปกศ 2561 36.88 22.22 22.45 26.52 30.64 
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7. ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง 

1. อำคำรเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออ่ืนๆ ปีที่สร้ำง 2531 
2. อำคำรเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 ปีที่สร้ำง 2536 
3. อำคำรเรียน 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออ่ืนๆ ปีที่สร้ำง 2539 
4. อำคำรเรียน อ่ืนๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 ปีที่สร้ำง 2536 
5. อำคำรเรียนอ่ืนๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 ปีที่สร้ำง 2539 
6. อำคำรเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออ่ืนๆ ปีที่สร้ำง 2559 
7. อำคำรอเนกประสงค์ อำคำรหอประชุม 100/27 ปีที่สร้ำง 2536 
8. บ้ำนพักครู 206 ปีที่สร้ำง 2532 
9. บ้ำนพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) ปีที่สร้ำง 2531 
10. บ้ำนพักครู 203/27 ปีที่สร้ำง 2531 
11. บ้ำนพักครู 203/27 ปีที่สร้ำง 2532 
12. บ้ำนพักครู 203/27 ปีที่สร้ำง 2534 
13. บ้ำนพักครู 203/27 ปีที่สร้ำง 2535 
14. บ้ำนพักครู 203/27 ปีที่สร้ำง 2536 
15. บ้ำนพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย ปีที่สร้ำง 2560 
16. บ้่ำนพักภำรโรง /32 ปีที่สร้ำง 2532 
17. บ้่ำนพักภำรโรง /32 ปีที่สร้ำง 2537 
18. ส้วม ส้วมมำตรฐำน 6 ที่นัง่ /27 ปีที่สร้ำง 2532 
19. ส้วม ส้วมมำตรฐำน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร้ำง 2533 
20. ส้วม ส้วมมำตรฐำน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร้ำง 2538 
21. ส้วม ส้วมมำตรฐำน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร้ำง 2545 
22. ส้วม สปช. 605/45 ปีที่สร้ำง 2550 
23. หอสมุด ปีที่สร้ำง 2539 
24. บ่อเลี้ยงปลำ ปีที่สร้ำง 2536 จ้ำนวน 2 บ่อ 
25. สนำมกีฬำ สนำมบำสเก็ตบอล ปีที่สร้ำง 2535 
26. ถังเก็บน้้ำ ฝ.33 ปีที่สร้ำง 2531 
27. ถังเก็บน้้ำ ฝ.33 ปีที่สร้ำง 2536 
28. ถังเก็บน้้ำ ฝ.33 ปีที่สร้ำง 2537 
29. ถังเก็บน้้ำ หอส่งน้้ำ(ประปำ ร.ร.) ปีที่สร้ำง 2536 
30. บ้ำนพักนักเรียน 8 คน ปีที่สร้ำง 2534 จ้ำนวน 2 หลัง 
31. บ้ำนพักนักเรียน 8 คน ปีที่สร้ำง 2538 จ้ำนวน 4 หลัง 

8. โครงสร้งหลักสูตร 

 

 



69 
 

     
   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้อง 1-6 

ภำคเรียนที่ 1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที่ 2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  รำยวิชำพ้ืนฐำน  

ท21101  ภำษำไทย 1 1.5 (60) ท21102  ภำษำไทย 2 1.5 (60) 

ค21101  คณิตศำสตร ์ 1.5 (60) ค21102  คณิตศำสตร ์ 1.5 (60) 

ว21101  วิทยำศำสตร ์ 1.5 (60) ว21102  วิทยำศำสตร ์ 1.5 (60) 

ส21101  สังคมศึกษำ 1 1.5 (60) ส21103  สังคมศึกษำ 2 1.5 (60) 

ส21102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5 (20)  ส21104  ประวัติศำสตร์ 2 0.5 (20)  

พ21101  สุขศึกษำ 0.5 (20) พ21103  สุขศึกษำ 0.5 (20) 

พ21102  พลศึกษำ 0.5 (20) พ21104  พลศึกษำ 0.5 (20) 

ศ21101  ศิลปศึกษำ 1 1.0 (40) ศ21102  ศิลปศึกษำ 2 1.0 (40) 

ว21103  เทคโนโลยี 1 1.0 (40)  ง21101  กำรงำนอำชีพ 1 1.0 (40)  

อ21101ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 1 1.5 (60) อ21102 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2 1.5 (60) 

รวมสำระพื้นฐำน 11.0(440) รวมสำระพื้นฐำน 11.0 (440) 

สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  

ค 21201  คณิตศำสตร์ 1 1.0 (40) ค 21202  คณิตศำสตร์ 2 1.0 (40) 

ศ ......................................... 1.0 (40) ศ  ......................................... 1.0 (40) 

ง  ......................................... 1.0 (40) ง 21231 ช่ำงเขียนตัวอักษร 1.0 (40) 

จ 20201 ภำษำจีน 1 0.5 (20) จ 20202 ภำษำจีน 2 0.5 (20) 

ส 20231 หน้ำท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส 20232 หน้ำท่ีพลเมือง 2 0.5 (20) 

รวมสำระเพ่ิม 4.0(160) รวมสำระเพ่ิม 4.0(160) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

ลูกเสือ-เนตรนำร ี 20 ลูกเสือ-เนตรนำร ี 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

7 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 8 
 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

รวมท้ังหมด 15.0 รวมท้ังหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 ห้อง 1-6 
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ภำคเรียนที ่1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที ่2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน  รำยวิชำพื้นฐำน  

ท22101  ภำษำไทย 3 1.5 (60) ท22102  ภำษำไทย 4 1.5 (60) 

ค22101  คณิตศำสตร์ 1.5 (60) ค22102  คณิตศำสตร์ 1.5 (60) 

ว22101  วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) ว22102  วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) 

ส22101  สังคมศึกษำ 3  1.5 (60) ส22103  สังคมศึกษำ 4 1.5 (60) 

ส22102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5(20)  ส22104  ประวัติศำสตร์ 4 0.5 (20)  

พ22101  สุขศึกษำ 0.5 (20) พ22103  สุขศึกษำฯ 0.5 (20) 

พ22102  พลศึกษำ 0.5 (20) พ22104  พลศึกษำ 0.5 (20) 

ศ22101  ศิลปศึกษำ 3 1.0 (40) ศ22102   ศิลปศึกษำ 4 1.0 (40) 

ว22103  เทคโนโลยี 2 1.0 (40) ง22101   กำรงำนอำชีพ 2 1.0 (40) 

อ22101 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3 1.5 (60) อ22102  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 4 1.5 (60) 

รวมสำระพื้นฐำน 11.0 (440) รวมสำระพื้นฐำน 11.0 (440) 

สำระเพิ่ม  สำระเพิ่ม  
ว 22204 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) ว 22205 คอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
อ 22205 ภำษำอังกฤษในชวีิตประจ้ำวนั 1 0.5 (20)  อ 22206 ภำษำอังกฤษในชวีิตประจ้ำวนั 2 0.5 (20)  
ง ............. งำนอำชีพ 1.0 (40) ง ............. งำนอำชีพ 1.0 (40) 

จ 20203 ภำษำจีน 3 0.5 (20) จ 20204 ภำษำจีน 4 0.5 (20) 

ส 20233  หน้ำที่พลเมือง 3 0.5 (20) ส20234  หน้ำที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

รวมสำระเพิ่ม 4.0(160) รวมสำระเพิ่ม 4.0(160) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

ลูกเสือ-เนตรนำรี 20 ลูกเสือ-เนตรนำรี 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

7 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

8 
 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

รวมทั้งหมด 15.0 รวมทั้งหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ห้อง 1-6   
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   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

ภำคเรียนที่ 1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที่ 2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน  รำยวิชำพื้นฐำน  

ท23101  ภำษำไทย 5 1.5 (60) ท23102  ภำษำไทย 6 1.5 (60) 

ค23101  คณิตศำสตร์ 1.5 (60) ค23102  คณิตศำสตร์ 1.5 (60) 

ว23101  วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) ว23102  วิทยำศำสตร์ 1.5 (60) 

ส23101  สังคมศึกษำ 5 1.5 (60) ส23103  สังคมศึกษำ 6 1.5 (60) 

ส23102  ประวัติศำสตร์ 5 0.5 (20)  ส23104  ประวัติศำสตร์ 6 0.5 (20)  

พ23101  สุขศึกษำฯ 0.5 (20) พ23103  สุขศึกษำ 0.5 (20) 

พ23102  พลศึกษำ 0.5 (20) พ23104  พลศึกษำ 0.5 (20) 

ศ23101  ศิลปศึกษำ 5 1.0 (40) ศ23102  ศิลปศึกษำ 6 1.0 (40) 

ว23103  เทคโนโลยี 3 1.0 (40) ง23101  กำรงำนอำชีพ 3 1.0 (40) 

อ23101 ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 5 1.5 (60) อ23102  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 6 1.5 (60) 

รวมสำระพื้นฐำน 11.0 (440) รวมสำระพื้นฐำน 11.0 (440) 

สำระเพิ่ม  สำระเพิ่ม  
ว 23201 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) ว 23201 วิทยำศำสตร์ 1.0 (40) 

ค 23201 คณิตศำสตร์ 5 1.0 (40) ค 23202 คณิตศำสตร์ 6 1.0 (40) 

จ 20205 ภำษำจีน 5 0.5 (20) จ 20206 ภำษำจีน 6 0.5 (20) 

ส 20235  หน้ำที่พลเมือง 5 0.5 (20) ส 20236  หน้ำที่พลเมือง 6 0.5 (20) 

IS1 1.0 (40) IS2 1.0 (40) 

รวมสำระเพิ่ม 4.0(160) รวมสำระเพิ่ม 4.0(160) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 20 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

7 
 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

8 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

รวมทั้งหมด 15.0 รวมทั้งหมด 15.0 
โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ห้อง 1-2 (สำยวิทยำศำสตร์-คณติศำสตร์)  

ภำคเรียนที่ 1 เวลำเรียน นก. ( ชม.) ภำคเรียนที่ 2 เวลำเรียน นก. ( ชม.) 



72 
 

     
   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  รำยวิชำพ้ืนฐำน  

ท31101  ภำษำไทย 1 1.0(40) ท31102  ภำษำไทย 2 1.0(40) 

ค31101  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) ค31102  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) 

ส31101  สังคมศึกษำ 1 1.0(40) ส31103  สังคมศึกษำ 2 1.0(40) 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5(20) ส31104  ประวัติศำสตร์ 2 0.5(20) 

พ31101  สุขศึกษำฯ 0.5(20) พ31102  สุขศึกษำฯ 0.5(20) 

ศ31101  ศิลปศึกษำ 0.5(20) ศ31102  ศิลปศึกษำ 2 0.5(20) 

อ31101  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 1 1.0(40) อ31102  อังกฤษพื้นฐำน 2 1.0(40) 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 0.5(20) ว31105  วิทยำกำรค้ำนวณ 1.0(40) 

ว31101  ชีววิทยำพ้ืนฐำน 1.5(60)   

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5(300) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) 

สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  

ค31201  คณิตศำสตร์ 1 1.5(60) ค31202  คณิตศำสตร์ 2 1.5(60) 

ว31241  ชีววิทยำ 1 1.5(60) ว31242  ชีววิทยำ 2 1.5(60) 

ว31201  ฟิสิกส์ 1 1.5(60) ว31202  ฟิสิกส์ 2 1.5(60) 

ว31221  เคมี 1 1.5(60) ว31222  เคมี 2 1.5(60) 

ว31211  โลก ดำรำศำสตร์ 1 1.0(40) ว31212  โลก ดำรำศำสตร์ 2 1.0(40) 

อ30201  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร1 0.5(20) อ30202  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร2 0.5(20) 

  ว31231 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) 

รวมสำระเพ่ิม 7.5(300) รวมสำระเพ่ิม 8.5(340) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมคณุธรรม-จริยธรรม 20 กิจกรรมคณุธรรม-จริยธรรม 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 

รวมท้ังหมด 15.0 รวมท้ังหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ห้อง 3 – 4 ( ห้องเรียนศิลป์-ภำษำ) 
ภำคเรียนที่ 1 เวลำเรียน นก. ( ชม.) ภำคเรียนที่ 2 เวลำเรียน นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  รำยวิชำพ้ืนฐำน  
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

ท31101  ภำษำไทย 1 1.0(40) ท31102  ภำษำไทย 2 1.0(40) 

ค31101  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) ค31102  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) 

ส31101  สังคมศึกษำ 1 1.0(40) ส31103  สังคมศึกษำ 2 1.0(40) 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5(20) ส31104  ประวัติศำสตร์ 2 0.5(20) 

พ31101  สุขศึกษำฯ 0.5(20) พ31102  สุขศึกษำฯ 0.5(20) 

ศ31101  ศิลปศึกษำ 1 0.5(20) ศ31102  ศิลปศึกษำ 2 0.5(20) 

อ31101  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 1 1.0(40) อ31102  อังกฤษพื้นฐำน 2 1.0(40) 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 0.5(20) ว31105  วิทยำกำรค้ำนวณ 1.0(40) 

ว31101  ชีววิทยำพ้ืนฐำน 1.5(60)   

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5(300) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) 

สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  

  ว30289 วิทยำศำสตร์ทั่วไป 1 1.0(40) 

จ31201  ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 1 1.5(60) จ31202  ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 2 1.5(60) 

ท................................ 1.0(40) ท................................ 1.0(40) 

อ31203  ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน  1 1.0(40) อ31204  ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน  2 1.0(40) 

อ31201  ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 1 1.0(40) อ31202  ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0(40) 

อ30201  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 0.5(20) อ30202  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 0.5(20) 

ว31231  คอมพิวเตอร์ 1.0(40) ว31232  คอมพิวเตอร์ 1.0(40) 

ศ............................... 1.0(40) ศ............................... 1.0(40) 
พ30201 พลศึกษำ 0.5(20) พ30202 พลศึกษำ 0.5(20) 

รวมสำระเพิ่ม 7.5(300) รวมสำระเพิ่ม 8.5(340) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม 20 กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 

รวมท้ังหมด 14.5 รวมท้ังหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4   ห้อง 5 – 6 ( ห้องเรียนทั่วไป ) 

ภำคเรียนที ่1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที ่2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  รำยวิชำพ้ืนฐำน  
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

ท31101  ภำษำไทย 1 1.0(40) ท31102  ภำษำไทย 2 1.0(40) 

ค31101  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) ค31102  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) 

ส31101  สังคมศึกษำ 1 1.0(40) ส31103  สังคมศึกษำ 2 1.0(40) 

ส31102  ประวัติศำสตร์ 1 0.5(20) ส31104  ประวัติศำสตร์ 2 0.5(20) 

พ31101  สุขศึกษำฯ 0.5(20) พ31102  สุขศึกษำฯ 0.5(20) 

ศ31101  ศิลปศึกษำ 1 0.5(20) ศ31102  ศิลปศึกษำ 2 0.5(20) 

อ31101  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 1 1.0(40) อ31102  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 2 1.0(40) 

ง31101  กำรงำนอำชีพ 1 0.5(20) ว31105  วิทยำกำรค้ำนวณ 1.0(40) 

ว31101  ชีววิทยำพ้ืนฐำน 1.5(60)   

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5(300) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) 

สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  
  ว30289 วิทยำศำสตร์ทั่วไป  

ง.........................งำนอำชีพ 3.0(120) ง.........................งำนอำชีพ 3.0(120) 

ส30231 กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.5(20) ส30232 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ้ำวัน 0.5(20) 

อ 31203 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 1 1.0(40) อ 31204 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 2 1.0(40) 

อ 30201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 0.5(20) อ 30202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 0.5(20) 

ว 31231 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) ว 31232 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) 

ศ..................... 1.0(40) ศ..................... 1.0(40) 

พ 30201 พลศึกษำ  0.5(20) พ 30202 พลศึกษำ  0.5(20) 

รวมสำระเพ่ิม 7.5(300) รวมสำระเพ่ิม 8.5(340) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม 20 กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 

รวมท้ังหมด 15.0 รวมท้ังหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 สำยวิทย์ฯ-คณิตฯ ห้อง 1-2 

ภำคเรียนที ่1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที ่2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน  รำยวิชำพื้นฐำน  

ท32101  ภำษำไทย 3 1.0(40) ท32102  ภำษำไทย 4 1.0(40) 
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

ค32101  คณิตศำสตร์ 1.0(40) ค32102  คณิตศำสตร์ 1.0(40) 

ส32101  สังคมศึกษำ 3 1.0(40) ส32103  สังคมศึกษำ 4 1.0(40) 

ส32102 ประวัติศำสตร์ 3 0.5(20) พ32102  สุขศึกษำฯ 0.5(20) 

พ32101  สุขศึกษำฯ 0.5(20) ศ32102  ศิลปศึกษำ 0.5(20) 

ศ32101  ศิลปศึกษำ 3 0.5(20) อ32102  ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 4 1.0(40) 

ง32101 กำรงำนอำชีพ 2 0.5(20) ว33105  ออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0(40) 

อ32101  ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3 1.0(40) ส 32104 ประวัติศำสตร์ 4 0.5(20) 

ว 32102 เคมีพื้นฐำน 1.5(60)   

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพื้นฐำน 7.5(300) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพื้นฐำน 6.5(260) 

สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  

ค 32201 คณิตศำสตร์ 3 1.5(60) ค 32202 คณิตศำสตร์ 4 1.5(60) 

ว32243   ชีววิทยำ 3 1.5(60) ว32244   ชีววิทยำ 4 1.5(60) 

ว32203   ฟิสิกส์ 3 1.5(60) ว32204   ฟิสิกส์ 4 1.5(60) 

ว32223   เคมี 3 1.5(60) ว32224   เคมี 4 1.5(60) 

ว32213  โลก ดำรำศำสตร์ 3 1.0(40) ว32214  โลก ดำรำศำสตร์ 4 1.0(40) 

อ 30203 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 3 0.5(20) อ 30204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4 0.5(20) 

  ว 32234 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) 

รวมสำระเพ่ิม 7.5(300) รวมสำระเพ่ิม 8.5(380) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม 20 กิจกรรมภำษำอำเซียน 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนุม 20 กิจกรรมชุมนุม 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 

รวมทั้งหมด 15.0 รวมทั้งหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ห้อง 3 – 4 ( ห้องเรียนศิลป์ ภำษำ) 

ภำคเรียนที่ 1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที่ 2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  รำยวิชำพ้ืนฐำน  

ท32101  ภำษำไทย 3 1.0(40) ท32102  ภำษำไทย 4 1.0(40) 
ค32101  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) ค32102  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) 
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

ส32101  สังคมศึกษำ 3 1.0(40) ส32103  สังคมศึกษำ 4 1.0(40) 
ส32102  ประวัติศำสตร์ 3 0.5(20) พ32102  สุขศึกษำฯ 0.5(20) 
พ32101  สุขศึกษำฯ 0.5(20) ศ32102  ศิลปศึกษำ 0.5(20) 
ศ32101  ศิลปศึกษำ 0.5(20) ส32104  ประวัติศำสตร์ 4 0.5(20) 

ง32101  กำรงำนอำชีพ 2 0.5(20) อ32102  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 4 1.0(40) 

อ32101  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 3 1.0(40) ว33105 ออกแบบและเทคโนโลย ี 1.0(40) 

ว32102  เคมีพื้นฐำน 1.5(60)   

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5(300) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) 

สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  
จ 32201 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 3 1.5(60) จ32202 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 4 1.5(60) 
ท.................................................... 1.0(40) ท.................................................... 1.0(40) 
อ 32203 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 3 1.0(40) อ32204 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 4 1.0(40) 
อ 32201 ภำษำอังกฤษฟังพูด 3 1.0(40) อ 32202 ภำษำอังกฤษฟังพูด 4 1.0(40) 

อ30203  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 3 0.5(20) อ30204  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4 0.5(20) 

ว 32223 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) ว 32224 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) 

ศ .............................. 1.0(40) ศ .............................. 1.0(40) 
พ 30203 พลศึกษำ 0.5(20) พ 30204 พลศึกษำ 0.5(20) 
  ว 30290 วิทยำศำสตร์ทั่วไป 2 1.0(40) 

รวมสำระเพ่ิม 7.5(300) รวมสำระเพ่ิม 8.5(360) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมคณุธรรม-จริยธรรม 20 กิจกรรมภำษำอำเซยีน 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 

รวมท้ังหมด 15.0 รวมท้ังหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  ห้องเรียนทั่วไป    ห้อง 5 - 6  

ภำคเรียนที ่1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที ่2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพื้นฐำน  รำยวิชำพื้นฐำน  

ท32101  ภำษำไทย 3 1.0(40) ท32102  ภำษำไทย 4 1.0(40) 

ค32101  คณิตศำสตร์ 1.0(40) ค32102  คณิตศำสตร์ 1.0(40) 

ส32101  สังคมศึกษำ 3 1.0(40) ส32103  สังคมศึกษำ 4 1.0(40) 

ส32102 ประวัติศำสตร์ 3 0.5(20) พ32102  สุขศึกษำฯ 0.5(20) 
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

พ32101  สุขศึกษำฯ 0.5(20) ศ32102  ศิลปศึกษำ 4 0.5(20) 

ศ32101  ศิลปศึกษำ 3 0.5(20) ส32104 ประวัติศำสตร์ 4 0.5(20) 

ง32101  กำรงำนอำชีพ 2 0.5(20) อ32102  ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 4 1.0(40) 

อ32101  ภำษำอังกฤษพื้นฐำน 3 1.0(40) ว33105  ออกแบบและเทคโนโลยี  1.0(40) 

ว32102  เคมีพื้นฐำน  1.5(60)   
รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.5(300) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) 

สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  

  ว30290 วิทยำศำสตร์ทั่วไป 1.0(40) 

ง..................   3.0(120) ง..................   3.0(120) 

ส 30233 ภูมิปัญญำไทย 0.5(40) ส 30234 กำรเมืองกำรปกครอง 0.5(40) 

อ 32203 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 3 1.0(40) อ 32204 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 4 1.0(40) 

อ 30203 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 3 0.5(20) อ 30204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4 0.5(20) 

ว 32233 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) ว 32234 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) 

ศ................................. 1.0(40) ศ................................. 1.0(40) 

พ 30203  พลศึกษำ 0.5(20) พ 30204  พลศึกษำ 0.5(20) 

รวมสำระเพ่ิม 7.5(300) รวมสำระเพ่ิม 8.5(360) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมคณุธรรม-จริยธรรม 20 กิจกรรมภำษำอำเซยีน 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 
รวมท้ังหมด 15.0 รวมท้ังหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ห้อง 1-2  (สำยวิทย์ฯ-คณิตศำสตร์)  

ภำคเรียนที่ 1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที่ 2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  รำยวิชำพ้ืนฐำน  

ท33101  ภำษำไทย 5 1.0(40) ท33102  ภำษำไทย  6 1.0(40) 

ค33101   คณิตศำสตร ์ 1.0(40) ค33102  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) 

ส33101   สังคมศึกษำ 5 1.0(40) ส33103  สังคมศึกษำ 6 1.0(40) 

พ33101   สุขศึกษำ 0.5(20) พ33102  สุขศึกษำ 0.5(20) 
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

ศ33101   ศิลปศึกษำ 5 0.5(20) ศ33102   ศิลปศึกษำ 6 0.5(20) 

อ33101  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 5 1.0(40) อ33102  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 6 1.0(40) 

ง33101   กำรงำนอำชีพ 3 0.5(20) ว33103   ฟิสิกส์พื้นฐำน 1.5(60) 

อ33104  โลก ดำรำศำสตร์พื้นฐำน 1.0(40)   

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) 

สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  

ค 33201 คณิตศำสตร์ 5 1.5(60) ค 33202 คณิตศำสตร์ 6 1.5(60) 

ว33245  ชีววิทยำ 5 1.5(60) ว33246  ชีววิทยำ 6 1.5(60) 

ว33205  ฟิสิกส์ 5 1.5(60) ว33206  ฟิสิกส์ 6 1.5(60) 

ว33225  เคมี 5 1.5(60) ว33226  เคมี 6 1.5(60) 

ว32215  โลก ดำรำศำสตร์ 5 1.0(40) ว33236 คอมพิวเตอร์ 1.0(40) 

อ30205  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร5 0.5(20) อ30206  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร6 0.5(20) 

IS1 1.0(40) IS2 1.0(40) 

รวมสำระเพ่ิม 8.5(360) รวมสำระเพ่ิม 8.5(360) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมภำษำอำเซยีน 20 กิจกรรมภำษำอำเซยีน 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 

รวมท้ังหมด 15.0 รวมท้ังหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ห้อง 3-4  (สำยศิลป์-ภำษำ) 

ภำคเรียนที่ 1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที่ 2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  รำยวิชำพ้ืนฐำน  
ท33101  ภำษำไทย 5 1.0(40) ท33102  ภำษำไทย  6 1.0(40) 
ค33101   คณิตศำสตร ์ 1.0(40) ค33102  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) 
ส33101   สังคมศึกษำ 5 1.0(40) ส33103  สังคมศึกษำ 6 1.0(40) 
พ33101   สุขศึกษำ 0.5(20) พ33102   สุขศึกษำ 0.5(20) 
ศ33101   ศิลปศึกษำ 5 0.5(20) ศ33102   ศิลปศึกษำ 6 0.5(20) 
อ33101  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 5 1.0(40) อ33102  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 6 1.0(40) 
ง33101   กำรงำนอำชีพ 3 0.5(20) ว33103   ฟิสิกส์พื้นฐำน 1.5(60) 
อ33104  โลก ดำรำศำสตร์พื้นฐำน 1.0(40)   
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
 

 

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) 

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 7.0(280) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) 
สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  

  ว30291 วิทยำศำสตร์ทั่วไป3 1.0(40) 
จ 33201 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 5 1.5(60) จ 33202 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 6 1.5(60) 

ท...................................... 1.0(40) ท...................................... 1.0(40) 
อ 33203 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 5 1.0(40) อ 33204 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 6 1.0(40) 

อ 33201 ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 5 1.0(40) อ 33202 ภำษำอังกฤษฟัง-พูด 6 1.0(40) 

อ 30205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร5 0.5(20) อ 30206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร6 0.5(20) 

ว 33235 คอมพิวเตอร์ 1.0(40)  1.0(40) 
ศ................................. 1.0(40) ศ................................. 1.0(40) 
พ30205  พลศึกษำ 0.5(20) พ30205  พลศึกษำ 0.5(20) 
IS1 1.0(40) IS2 1.0(40) 

รวมสำระเพ่ิม 8.5(340) รวมสำระเพ่ิม 8.5(340) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมภำษำอำเซยีน 20 กิจกรรมภำษำอำเซยีน 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 

รวมท้ังหมด 15.0 รวมท้ังหมด 15.0 

โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ห้อง 5-6  (ห้องเรียนทั่วไป)  

ภำคเรียนที่ 1 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

ภำคเรียนที่ 2 
เวลำเรียน 
นก. ( ชม.) 

รำยวิชำพ้ืนฐำน  รำยวิชำพ้ืนฐำน  
ท33101  ภำษำไทย 5 1.0(40) ท33102  ภำษำไทย  6 1.0(40) 

ค33101   คณิตศำสตร ์ 1.0(40) ค33102  คณิตศำสตร ์ 1.0(40) 
ส33101   สังคมศึกษำ 5 1.0(40) ส33103  สังคมศึกษำ 6 1.0(40) 
พ33101   สุขศึกษำ 0.5(20) พ33102   สุขศึกษำ 0.5(20) 
ศ33101   ศิลปศึกษำ 5 0.5(20) ศ33102   ศิลปศึกษำ 6 0.5(20) 

อ33101  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 5 1.0(40) อ33102  ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำน 6 1.0(40) 
ง33101   กำรงำนอำชีพ 3 0.5(20) ว33103   ฟิสิกส์พื้นฐำน 1.5(60) 
อ33104  โลก ดำรำศำสตร์พื้นฐำน 1.0(40)   

รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) รวมเวลำเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน 6.5(260) 

สำระเพ่ิม  สำระเพ่ิม  
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  ว30291 วิทยำศำสตร์ทั่วไป 1.0(40) 

ง................................. 3.0(120) ง................................. 3.0(120) 

ส 30235 เศรษฐกิจพอเพียง 0.5(20) ส 30236 ทันโลก  ทันเหตุกำรณ ์ 0.5(20) 

อ 33203 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 5 1.0(40) อ 33204 ภำษำอังกฤษอ่ำนเขียน 6 1.0(40) 

อ 30205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 5 0.5(20) อ 30206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 6 0.5(20) 

ว 33235 คอมพิวเตอร์ 1.0(40)   

ศ................................. 1.0(40) ศ................................. 1.0(40) 

พ30205 พลศึกษำ 0.5(20) พ30206 พลศึกษำ 0.5(20) 

IS1 1.0(40) IS2 1.0(40) 

รวมสำระเพ่ิม 8.5(360) รวมสำระเพ่ิม 8.5(360) 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  

กิจกรรมภำษำอำเซยีน 20 กิจกรรมภำษำอำเซยีน 20 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมชุมนมุ 20 กิจกรรมชุมนมุ 20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ 10 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 70 

รวมท้ังหมด 15.0 รวมท้ังหมด 15.5 

หมำยเหตุ - ระดับมัธยมศึกษำ  ต้องจัดโครงสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำนให้เป็นไปตำมท่ีก้ำหนดและสอดคล้อง
กับเกณฑ์กำรจบหลักสูตร (โรงเรียนเริ่มแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ เทอม 2 
ปีกำรศึกษำ 2558) 

- ส้ำหรับเวลำเรียนเพิ่มเติม ให้จัดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยพิจำรณำ
ให้สอดคล้องกับควำมพร้อม จุดเน้นของสถำนศึกษำและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์  ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณ ประโยชน์
ให้สถำนศึกษำจัดสรรเวลำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
                  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3)     รวม  3  ปี     จ้ำนวน  45  ชัว่โมง 
               ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6)   รวม  3  ปี     จ้ำนวน  60  ชัว่โมง 
จ้ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียน เรียนทั้งปีเท่ำกับ 1 ,200 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
แผนกำรเรียนรู้/จุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนที่ต้องกำรเน้นเป็นพิเศษ คือ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ และ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ภำคเรยีนที่ 1 

จ ำนวน นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 167 25 14 23 25 30 40 10 0 62 37.13 

คณิตศำสตร ์ 167 23 17 30 31 36 15 15 0 70 41.92 

วิทยำศำสตร ์ 167 36 30 29 24 24 7 17 0 95 56.89 

วิชำสังคมฯ 167 36 33 33 27 17 9 12 0 102 61.08 

วิชำประวัติศำสตร์**1 167 14 24 64 61 3 0 1 0 102 61.08 

สังคมศึกษำ ฯ 334 50 57 97 88 20 9 13 0 204 61.08 

วิชำสขุศึกษำ 167 30 52 43 37 3 0 2 0 125 74.85 

วิชำพลศึกษำ 167 162 3 0 0 0 0 2 0 165 98.80 

สุข/พลศึกษำ 334 192 55 43 37 3 0 4 0 290 86.83 

ศิลปะ 167 7 31 97 28 1 1 2 0 135 80.84 

วิทยำกำรค ำนวณ 167 31 21 14 29 29 31 12 0 66 39.52 

กำรงำนอำชีพฯ 167 - - - - - - - - - - 

ภำษำต่ำงประเทศ 167 64 8 23 6 12 21 33 0 95 56.89 
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      ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1  ภำคเรียนที ่2 จ ำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

             จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 167 30 19 22 21 23 17 35 0 71 42.51 

คณิตศำสตร ์ 167 36 16 21 30 27 11 21 0 73 43.71 

วิทยำศำสตร ์ 167 44 17 30 23 19 6 23 0 91 54.49 

วิชำสังคมฯ 167 59 24 20 18 19 14 13 0 103 61.68 

วิชำประวัติศำสตร์**1 167 87 61 14 0 0 0 5 0 162 97.01 

สังคมศึกษำ ฯ 334 146 85 34 18 19 14 18 0 265 79.34 

วิชำสขุศึกษำ 167 53 33 38 22 16 0 5 0 124 74.25 

วิชำเทเบิลเทนนิส**2 167 161 1 0 0 0 0 5 0 162 97.01 

สุข/พลศึกษำ 334 192 55 43 37 3 0 4 0 290 86.83 

ศิลปะ 167 31 15 33 30 16 12 30 0 79 47.31 

กำรงำนอำชีพฯ 167 43 42 21 23 31 0 7 0 106 63.47 

ภำษำต่ำงประเทศ 167 21 25 33 26 26 18 18 0 79 47.31 
 
 

 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ภำคเรยีนที่ 2 จ ำนวน 
นร.ที่ได้

ร้อยละ 
นร.ที่ได้  จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ภำคเรยีนที่ 1 
จ ำนวน นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 208 74 28 22 23 23 7 31 0 124 59.62 

คณิตศำสตร ์ 208 5 9 31 40 49 33 41 0 45 21.63 

วิทยำศำสตร ์ 208 30 29 34 45 22 27 21 0 93 44.71 

วิชำสังคมฯ 208 38 36 27 34 37 19 17 0 101 48.56 

วิชำประวัติศำสตร์**4 208 27 24 70 77 1 0 9 0 121 58.17 

สังคมศึกษำ ฯ 416 65 60 97 111 38 19 26 0 222 53.37 

วิชำสขุศึกษำ 208 42 67 68 22 0 0 9 0 177 85.10 

วิชำพลศึกษำ**5 208 179 14 5 1 0 0 9 0 198 95.19 

สุข/พลศึกษำ 416 221 81 73 23 0 0 18 0 375 90.14 

ศิลปะ 208 40 39 49 47 24 0 9 0 128 61.54 

กำรงำนอำชีพฯ 208 120 47 28 4 0 0 9 0 195 93.75 

ภำษำต่ำงประเทศ 208 22 19 46 36 48 17 20 0 87 41.83 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน
นักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ภำษำไทย 204 61 18 30 26 25 15 29 0 109 53.43 

คณิตศำสตร ์ 204 14 15 20 37 55 42 21 0 49 24.02 

วิทยำศำสตร ์ 204 18 8 29 45 42 36 26 0 55 26.96 

วิชำสังคมฯ 204 37 62 51 18 15 6 15 0 150 73.53 

วิชำประวัติศำสตร์**4 204 62 126 4 0 0 0 12 0 192 94.12 

สังคมศึกษำ ฯ 408 99 188 55 18 15 6 27 0 342 83.82 

วิชำสขุศึกษำ 204 19 53 74 45 2 0 11 0 146 71.57 

วิชำแบตฯ**5 204 159 34 0 0 0 0 11 0 193 94.61 

สุข/พลศึกษำ 408 178 87 74 45 2 0 22 0 339 83.09 

ศิลปะ 204 11 24 68 36 21 5 30 0 103 50.49 

กำรงำนอำชีพฯ 204 27 26 43 32 31 18 27 0 96 47.06 

ภำษำต่ำงประเทศ 204 11 9 24 43 33 49 35 0 44 21.57 

 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ภำคเรยีนที่ 1 
จ ำนวน นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 203 23 45 28 32 22 16 37 0 96 47.29 

คณิตศำสตร ์ 203 10 12 23 18 22 21 97 0 45 22.17 

วิทยำศำสตร ์ 203 14 27 13 32 42 24 51 0 54 26.60 

วิชำสังคมฯ 203 8 4 30 14 53 25 69 0 42 20.69 

วิชำประวัติศำสตร์**6 203 47 47 59 13 12 10 15 0 153 75.37 

สังคมศึกษำ ฯ 406 55 51 89 27 65 35 84 0 195 48.03 

วิชำสขุศึกษำ 203 105 19 41 14 1 0 23 0 165 81.28 

วิชำพลศึกษำ**7 203 183 0 1 0 0 1 18 0 184 90.64 

สุข/พลศึกษำ 406 288 19 42 14 1 1 41 0 349 85.96 

ศิลปะ 203 33 34 61 21 15 17 22 0 128 63.05 

กำรงำนอำชีพฯ 203 11 29 42 46 39 17 19 0 82 40.39 

ภำษำต่ำงประเทศ 203 20 39 32 38 36 12 26 0 91 44.83 

 
 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ภำคเรยีนที่ 2 จ ำนวน 
นร.ที่ได้

ร้อยละ 
นร.ที่ได้  จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
จ ำนวน
นักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ภำษำไทย 200 17 16 31 15 47 22 52 0 64 32.00 

คณิตศำสตร ์ 200 24 12 19 18 17 19 91 0 55 27.50 

วิทยำศำสตร ์ 200 30 22 27 32 12 6 71 0 79 39.50 

วิชำสังคมฯ 200 8 7 25 32 59 26 43 0 40 20.00 

วิชำประวัติศำสตร์**6 200 11 32 74 41 13 6 23 0 117 58.50 

สังคมศึกษำ ฯ 400 19 39 99 73 72 32 66 0 157 39.25 

วิชำสขุศึกษำ 200 176 0 0 1 0 0 3 0 176 88.00 

วิชำแฮนดบ์อล**7 200 177 0 0 0 2 0 21 0 177 88.50 

สุข/พลศึกษำ 400 288 19 42 14 1 1 41 0 349 87.25 

ศิลปะ 200 59 52 24 29 15 1 20 0 135 67.50 

กำรงำนอำชีพฯ 200 100 47 26 7 0 0 20 0 173 86.50 

ภำษำต่ำงประเทศ 200 26 30 32 24 36 13 39 0 88 44.00 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ภำคเรยีนที่ 1 
จ ำนวน นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 202 33 20 28 27 22 21 51 0 81 40.10 

คณิตศำสตร ์ 202 52 20 44 27 23 16 16 4 116 57.43 

วิทยำศำสตร์(วิชำ
ชีววิทยำพื้นฐำน) 202 7 6 14 12 28 42 93 0 27 13.37 

วิชำสังคมฯ 202 27 12 28 45 46 30 11 0 67 33.17 

วิชำประวัติศำสตร์**8 202 62 56 16 13 40 0 15 0 134 66.34 

สังคมศึกษำ ฯ 404 89 68 44 58 86 30 26 0 201 49.75 

วิชำสขุศึกษำ 202 114 29 26 13 4 0 16 0 169 83.66 

ศิลปะ 202 49 23 21 9 28 30 42 0 93 46.04 

กำรงำนอำชีพฯ 202 76 28 14 23 10 16 35 0 118 58.42 

ภำษำต่ำงประเทศ 202 45 14 28 22 20 25 48 0 87 43.07 

 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  ภำคเรยีนที่ 2 

จ ำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
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ภำษำไทย 193 64 12 15 13 12 17 60 0 91 47.15 

คณิตศำสตร ์ 193 21 10 21 21 28 28 64 0 52 26.94 

วิทยำศำสตร์(วิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ) 193 15 28 44 34 44 4 24 0 87 45.08 

วิชำสังคมฯ 193 26 13 23 26 56 36 13 0 62 32.12 

วิชำประวัติศำสตร์**8 193 27 33 38 25 32 24 14 0 98 50.78 

สังคมศึกษำ ฯ 386 53 46 61 51 88 60 27 0 160 41.45 

วิชำสขุศึกษำ 193 147 17 7 4 2 0 16 0 171 88.60 

ศิลปะ 193 60 22 21 11 14 12 53 0 103 53.37 

กำรงำนอำชีพฯ 193 - - - - - - - - - - 

ภำษำต่ำงประเทศ 193 52 25 28 29 16 13 30 0 105 54.40 

 
 
 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ภำคเรยีนที่ 1 
จ ำนวน นร.ที่
ได้ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 187 89 18 14 13 21 5 27 0 121 64.71 

คณิตศำสตร ์ 187 43 24 34 30 24 15 17 0 101 54.01 

วิทยำศำสตร์
(วิชำโลกและ
ดวงดำว ดำรำ
ศำสตร์) 

187 16 24 23 23 34 23 44 0 63 33.69 

วิชำสังคมฯ 187 21 25 31 22 26 33 29 0 77 41.18 
วิชำ
ประวัติศำสตร์**11 187 80 19 23 18 13 31 3 0 122 65.24 

สังคมศึกษำ ฯ 374 101 44 54 40 39 64 32 0 199 53.21 

วิชำสขุศึกษำ 187 118 15 14 10 3 23 4 0 147 78.61 

ศิลปะ 187 73 23 20 12 10 26 23 0 116 62.03 

กำรงำนอำชีพฯ 187 112 19 8 0 2 11 35 0 139 74.33 

ภำษำต่ำงประเทศ 187 21 17 24 21 32 41 31 0 62 33.16 

 
  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ภำคเรยีนที่ 2 

จ ำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 
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ภำษำไทย 163 60 25 24 23 15 9 7 0 109 66.87 

คณิตศำสตร ์ 163 42 23 24 25 22 4 23 0 89 54.60 

วิทยำศำสตร์   (ไม่มี
เรียนพื้นฐำน)**10 163 - - - - - - - - - - 

วิชำสังคมฯ 163 31 25 21 18 12 21 35 0 77 47.24 
วิชำ
ประวัติศำสตร์**11 163 110 18 14 11 7 1 2 0 142 87.12 

สังคมศึกษำ ฯ 163 141 43 35 29 19 22 37 0 219 67.18 

วิชำสขุศึกษำ 163 161 0 0 0 0 0 2 0 161 98.77 

ศิลปะ 163 99 13 10 12 7 4 18 0 122 74.85 

กำรงำนอำชีพฯ 163 88 41 9 7 5 11 2 0 138 84.66 

ภำษำต่ำงประเทศ 163 44 40 33 26 10 9 1 0 117 71.78 

 
 
 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที ่1 

จ ำนวน นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 180 30 21 26 33 25 10 35 0 77 42.78 

คณิตศำสตร ์ 180 20 11 27 30 25 16 51 0 58 32.22 

วิทยำศำสตร์ (ไม่
มีเรียนพื้นฐำน) 

180 - - - - - - - - - - 

สังคมศึกษำ ฯ 180 27 25 52 45 11 11 9 0 104 57.78 

วิชำสขุศึกษำ 180 111 5 10 7 19 9 19 0 126 70.00 

ศิลปะ 180 29 32 30 12 8 3 66 0 91 50.56 

กำรงำนอำชีพฯ 180 23 41 44 20 9 9 34 0 108 60.00 

ภำษำต่ำงประเทศ 180 10 18 26 28 19 20 59 0 54 30.00 

 

  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที ่2 
จ ำนวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดบั 
3 ขึ้นไป 

  
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู ้

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภำษำไทย 165 52 22 34 17 9 31 0 0 108 65.45 

คณิตศำสตร ์ 165 19 13 20 22 19 55 7 10 52 31.52 
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วิทยำศำสตร์   
(ไม่มีเรียน
พื้นฐำน) 

165 - - - - - - - - - - 

สังคมศึกษำ ฯ 165 26 18 44 20 28 20 9 0 88 53.33 

วิชำสขุศึกษำ 165 127 7 19 0 1 2 1 0 153 92.73 

ศิลปะ 165 54 25 18 6 5 44 13 0 97 58.79 

กำรงำนอำชีพฯ 165 116 9 14 14 4 0 8 0 139 84.24 

ภำษำต่ำงประเทศ 165 8 9 14 22 28 68 16 0 31 18.79 

 

 

** หมำยเหต ุ
1. ม.1 ภำคเรยีน 1-2/2561 กรอกไฟล์ excel กลุม่สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนำธรรม วิชำพื้นฐำน  

มี 2 วิชำคือ วิชำสังคมศึกษำ และวิชำประวัติศำสตร์ เลือกใช้ค่ำของวิชำประวัติศำสตร์ในกำรกรอกข้อมูล 
2. ม.1 ภำคเรยีน 1-2/2561 กรอกไฟล์ excel กลุม่สำระกำรเรียนรู้สขุศึกษำและพลศึกษำ วิชำพื้นฐำน มี 2 วิชำคือ 

วิชำสุขศึกษำและวิชำพลศึกษำ (เทอม 1) วิชำสุขศึกษำและวิชำเทเบิลเทนนิส (เทอม 2) เลือกใช้ค่ำของวิชำพลศึกษำ
และเทเบลิเทนนสิในกำรกรอกข้อมูลตำมล้ำดับ 

3. ม.1 ภำคเรยีน 1/2561 วิชำพื้นฐำนในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ไม่มี
วิชำเรียนจึงใส่เครื่อหมำย – (OBECDATA กรอกข้อมูลเป็น 0) 

4. ม.2 ภำคเรยีน 1-2/2561 กรอกไฟล์ excel กลุม่สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนำธรรม วิชำพื้นฐำน มี 
2 วิชำคือ วิชำสังคมศึกษำ และวิชำประวัติศำสตร์ เลือกใช้ค่ำของวิชำประวัติศำสตร์ในกำรกรอกข้อมูล 

5. ม.2 ภำคเรยีน 1-2/2561 กรอกไฟล์ excel กลุม่สำระกำรเรียนรู้สขุศึกษำและพลศึกษำ วิชำพื้นฐำน มี 2 วิชำคือ 
วิชำสุขศึกษำและวิชำพลศึกษำ (เทอม 1) วิชำสุขศึกษำและวิชำแบ็ตมินตัน (เทอม 2) เลือกใช้ค่ำของวิชำพลศึกษำ
และวิชำแบตมินตันในกำรกรอกขอ้มูลตำมล้ำดับ 

6. ม.3 ภำคเรยีน 1-2/2561 กรอกไฟล์ excel กลุม่สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนำธรรม วิชำพื้นฐำน มี 
2 วิชำคือ วิชำสังคมศึกษำ และวิชำประวัติศำสตร์ เลือกใช้ค่ำของวิชำประวัติศำสตร์ในกำรกรอกข้อมูล 

7. ม.3 ภำคเรยีน 1-2/2561 กรอกไฟล์ excel กลุม่สำระกำรเรียนรู้สขุศึกษำและพลศึกษำ วิชำพื้นฐำน มี 2 วิชำคือ 
วิชำสุขศึกษำและวิชำพลศึกษำ (เทอม 1) วิชำสุขศึกษำและวิชำแฮนด์บอล(เทอม 2) เลือกใช้ค่ำของวิชำพลศึกษำ
และวิชำแฮนด์บอลในกำรกรอกข้อมูลตำมล้ำดับ 

8. ม.4 ภำคเรยีน 1-2/2561 กรอกไฟล์ excel กลุม่สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนำธรรม วิชำพื้นฐำน มี 
2 วิชำคือ วิชำสังคมศึกษำ และวิชำประวัติศำสตร์ เลือกใช้ค่ำของวิชำประวัติศำสตร์ในกำรกรอกข้อมูล 

9. ม.4 ภำคเรยีน 2/2561 วิชำพื้นฐำนในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วิทยำศำสตรไ์มม่ีวิชำเรียนจึงใสเ่ครื่องหมำย – 
(OBECDATA กรอกข้อมูลเป็น 0) 

10. ม.5 ภำคเรยีน 2/2561 วิชำพื้นฐำนในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยไีมม่ีวิชำเรียนจงึใส่
เครื่องหมำย – (OBECDATA กรอกข้อมูลเป็น 0) 

11. ม.5 ภำคเรยีน 1-2/2561 กรอกไฟล์ excel กลุม่สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนำธรรม วิชำพื้นฐำน มี 
2 วิชำคือ วิชำสังคมศึกษำ และวิชำประวัติศำสตร์ เลือกใช้ค่ำของวิชำประวัติศำสตร์ในกำรกรอกข้อมูล 

12. ม.6 ภำคเรยีน 1-2/2561 วิชำพื้นฐำนในกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วิทยำศำสตร์ไม่มีวิชำเรยีนจึงใส่เครื่อหมำย – 
(OBECDATA กรอกข้อมูลเป็น 0) 
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13. จำกกำรเลือกข้อมูลในกำรกรอกข้อมูลเพื่อเป็นสำรสนเทศของโรงเรยีน เหตุผลในกำรเลืกข้อมลูต่ำง ๆ ดังกล่ำว
เพื่อให้ได้ข้อมูลทีเ่ป็นจริงและโรงเรียนได้ผลประโยชน์มำกทีสุ่ด 
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จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ คณิตศำสตร์

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 62 37.13 102 61.08 95 56.89 70 41.92 95 56.89 125 74.85 135 80.84 96 57.49 66 39.52 66 39.52 41.92

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 208 124 59.62 101 48.56 87 41.83 45 21.63 93 44.71 177 85.10 128 61.54 195 93.75 0 0.00 0 0.00 21.63

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 203 95 46.80 41 20.20 91 44.83 45 22.17 53 26.11 164 80.79 127 62.56 81 39.90 0 0.00 0 0.00 22.17

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 202 70 34.65 70 34.65 89 44.06 108 53.47 23 11.39 176 87.13 97 48.02 123 60.89 0 0.00 93 46.04 53.47

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 187 136 72.73 99 52.94 84 44.92 123 65.78 85 45.45 169 90.37 138 73.80 161 86.10 0 0.00 0 0.00 65.78

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 180 85 47.22 110 61.11 61 33.89 65 36.11 91 50.56 140 77.78 106 58.89 123 68.33 0 0.00 0 0.00 36.11

รวม 1147 572 523 507 456 440 951 731 779 66 159 40.18

เฉลีย่ร้อยละ 100

จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน ร้อยละ จ ำนวนคน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 71 42.51 103 61.68 79 47.31 73 43.71 91 54.49 124 74.25 79 47.31 106 63.47 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 109 53.43 150 73.53 44 21.57 49 24.02 55 26.96 146 71.57 102 50.00 96 47.06 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 64 32.00 40 20.00 88 44.00 55 27.50 79 39.50 176 88.00 135 67.50 173 86.50 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 98 50.78 69 35.75 112 58.03 62 32.12 94 48.70 178 92.23 110 56.99 56 29.02 87 45.08 0 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 109 66.87 77 47.24 117 71.78 89 54.60 95 58.28 161 98.77 122 74.85 138 84.66 0 0 0 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 107 64.85 92 55.76 32 19.39 54 32.73 103 62.42 157 95.15 101 61.21 143 86.67 0 0 0 0

รวม 1092 558 531 472 382 517 942 649 712 87 0

เฉลีย่ร้อยละ 100 65.20

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชพีภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์

43.22 34.98 47.34 86.26 59.43

63.73

วทิยาศสตร์

51.10 48.63

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ท้ังหมด

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนของนักเรยีนทีไ่ด้ระดับผลกำรเรยีน 3 ขึ้นไป รำยวชิำพ้ืนฐำน ภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2561

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชพี

67.9282.9149.87 45.60 44.20 39.76 38.36

โรงเรียน…หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร.. อ ำเภอ ...ชุมตำบง.. จงัหวัด ..นครสวรรค์..ปีกำรศึกษำ 2561
มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ท้ังหมด

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนของนักเรยีนทีไ่ด้ระดับผลกำรเรยีน 3 ขึ้นไป รำยวชิำพ้ืนฐำน ภำคเรยีนที ่1  ปกีำรศึกษำ 2561

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศสตร์

วิทยำกำรค ำนวณ กำรออกแบบ

45.08 0

       วิทยำกำรค ำนวณ กำรออกแบบ

39.52 43.09
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
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กรำฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561
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   รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปกีำรศึกษำ 2561      

   โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 70 41.92 44 26.35 49 29.34 4 2.40

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 63 30.88 122 59.80 9 4.41 10 4.90

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 36 18.00 126 63.00 27 13.50 11 5.50

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 116 60.10 66 34.20 6 3.11 5 2.59

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 162 99.39 0 0.00 1 0.61 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 160 96.97 0 0.00 5 3.03 0 0.00

รวม 1092 607 358 97 30

เฉล่ียร้อยละ 100

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

มัธยมศึกษาปทีี ่1 41.92 26.35 29.34 2.40

มัธยมศึกษาปทีี ่2 30.88 59.80 4.41 4.90

มัธยมศึกษาปทีี ่3 18.00 63.00 13.50 5.50

มัธยมศึกษาปทีี ่4 60.10 34.20 3.11 2.59

มัธยมศึกษาปทีี ่5 99.39 0.00 0.61 0.00

มัธยมศึกษาปทีี ่6 96.97 0.00 3.03 0.00

55.59 32.78 8.88 2.75

 ผลการประเมนิการอา่น คิดวเิคราะห์ และเขียน

โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

ระดับชั้น

จ านวน 

นักเรียน

ท้ังหมด

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

(การอา่นคิด วเิคราะห ์และเขยีน)

ดีเยีย่ม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน
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มัธยมศึกษำปีท่ี 1 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 มัธยมศึกษำปีท่ี 6

กรำฟแสดงผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 160 95.81 7 4.19 167

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 190 93.14 14 6.86 204

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 188 94.00 12 6.00 200

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 183 94.82 10 5.18 193

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 155 95.09 8 4.91 163

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 160 96.97 5 3.03 165

รวม 1092 1036 56 1092

เฉล่ียร้อยละ 100 100

ผ่ำน ไมผ่่ำน

มัธยมศึกษำปท่ีี 1 95.81 4.19

มัธยมศึกษำปท่ีี 2 93.14 6.86

มัธยมศึกษำปท่ีี 3 94.00 6.00

มัธยมศึกษำปท่ีี 4 94.82 5.18

มัธยมศึกษำปท่ีี 5 95.09 4.91

มัธยมศึกษำปท่ีี 6 96.97 3.03

โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

การอา่นหนังสือตามเกณฑ์ ม.ต้น วนัละ 90 นาที ม.ปลาย วนัละ 120 นาที

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

94.87 5.13

  ผลการประเมนิการอา่นหนังสือตามเกณฑ์

ระดับชั้น
จ านวน 

นักเรียนท้ังหมด

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน

95.81

93.14

94.00

94.82

95.09

96.97

4.19

6.86

6.00

5.18

4.91

3.03

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

มัธยมศึกษำปีท่ี 1

มัธยมศึกษำปีท่ี 2

มัธยมศึกษำปีท่ี 3

มัธยมศึกษำปีท่ี 4

มัธยมศึกษำปีท่ี 5

มัธยมศึกษำปีท่ี 6

กรำฟแสดงผลกำรประเมินกำรอ่ำนหนังสือตำมเกณฑ์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำชั้นปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ไม่ผ่ำน ผ่ำน
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

 

 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีที ่1 167 79 47.31 40 23.95 45 26.95 3 1.80

มธัยมศึกษาปีที ่2 204 44 21.57 78 38.24 80 39.22 2 0.98

มธัยมศึกษาปีที ่3 200 88 44.00 69 34.50 41 20.50 2 1.00

มธัยมศึกษาปีที ่4 193 112 58.03 70 36.27 11 5.70 0 0.00

มธัยมศึกษาปีที ่5 163 117 71.78 41 25.15 5 3.07 0 0.00

มธัยมศึกษาปีที ่6 165 32 19.39 82 49.70 50 30.30 1 0.61

รวม 1092 472 380 232 8

เฉล่ียร้อยละ 100

ดีเยีย่ม ดี ผ่ำน ไมผ่่ำน

ม.1 47.31 23.95 26.95 1.80

ม.2 21.57 38.24 39.22 0.98

ม.3 44.00 34.50 20.50 1.00

ม.4 58.03 36.27 5.70 0.00

ม.5 71.78 25.15 3.07 0.00

ม.6 19.39 49.70 30.30 0.61

ดเียีย่ม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน

43.22 34.80 21.25 0.73

  ผลการประเมนิความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษตามระดับชั้น

โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

ระดับชั้น

จ านวน 

นักเรียน

ทัง้หมด

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษตามระดับชั้น
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

กรำฟแสดงผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษตำมระดับช้ัน
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 ผ่าน ไม่ผ่าน

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ มัธยมศึกษาปทีี ่1 100 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 167 100.00 0 0.00 มัธยมศึกษาปทีี ่2 100 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 204 100.00 0 0.00 มัธยมศึกษาปทีี ่3 99 1

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 198 99.00 2 1.00 มัธยมศึกษาปทีี ่4 100 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 193 100.00 0 0.00 มัธยมศึกษาปทีี ่5 100 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 163 100.00 0 0.00 มัธยมศึกษาปทีี ่6 100 0

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 165 100.00 0 0.00

รวม 1092 1090 2

เฉล่ียร้อยละ 100

           โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

99.82 0.18

ผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผู้เรียน

ระดับชั้น
จ านวน 

นักเรียนท้ังหมด

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

(กจิกรรมพฒันาผู้เรียน)

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

100

100

99

100

100

100

0

0

1

0

0

0

0 20 40 60 80 100

มัธยมศึกษำปีท่ี 1

มัธยมศึกษำปีท่ี 2

มัธยมศึกษำปีท่ี 3

มัธยมศึกษำปีท่ี 4

มัธยมศึกษำปีท่ี 5

มัธยมศึกษำปีท่ี 6

กรำฟแสดงผลร้อยละกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมระดับคุณภำพ
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ไม่ผ่ำน ผ่ำน

 

 

 

 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มธัยมศึกษาปีที ่1 167 70 41.92 44 26.35 51 30.54 2 1.20

มธัยมศึกษาปีที ่2 204 63 30.88 122 59.80 9 4.41 10 4.90

มธัยมศึกษาปีที ่3 200 36 18.00 126 63.00 17 8.50 21 10.50

มธัยมศึกษาปีที ่4 193 116 60.10 66 34.20 6 3.11 5 2.59

มธัยมศึกษาปีที ่5 163 162 99.39 0 0.00 0 0.00 1 0.61

มธัยมศึกษาปีที ่6 165 160 96.97 0 0.00 4 2.42 1 0.61

รวม 1092 607 358 87 40

เฉล่ียร้อยละ 100

ดีเยีย่ม ดี ผำ่น ไมผ่ำ่น

มธัยมศึกษำปีท่ี 1 41.92 26.35 30.54 1.20

มธัยมศึกษำปีท่ี 2 30.88 59.80 4.41 4.90

มธัยมศึกษำปีท่ี 3 18.00 63.00 8.50 10.50

มธัยมศึกษำปีท่ี 4 60.10 34.20 3.11 2.59

มธัยมศึกษำปีท่ี 5 99.39 0.00 0.00 0.61

มธัยมศึกษำปีท่ี 6 96.97 0.00 2.42 0.61

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

(คุณลักษณะอนัพงึประสงค์)

ดเียีย่ม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน

55.59 32.78 7.97 3.66

โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

ผลการประเมนิคุณลักษณะอนัพงึประสงค์

ระดับชั้น

จ านวน 

นักเรียน

ทัง้หมด

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน 1.2 คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
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มัธยมศึกษำปีที่ 1 มัธยมศึกษำปีที่ 2 มัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 4 มัธยมศึกษำปีที่ 5 มัธยมศึกษำปีที่ 6

กรำฟผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

 

จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 71 42.51 77 46.11 19 11.38 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 109 53.43 90 44.12 5 2.45 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 64 32.00 120 60.00 16 8.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 98 50.78 88 45.60 7 3.63 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 109 66.87 40 24.54 14 8.59 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 107 64.85 40 24.24 18 10.91 0 0.00

รวม 1092 558 455 79 0

เฉลีย่ร้อยละ 100

ดี พอใช้ ปรับปรุง

           โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

51.10 41.67 7.23 0.00

  ผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน: สมรรถนะด้านความสามารถในการส่ือสาร

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรสือ่สำร

ดมีำก
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  กรำฟแสดงผลร้อยละกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรส่ือสำรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

 

 

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

มธัยมศึกษาปีที ่1 167 91 54.49 56 33.53 20 11.98 0 0.00

มธัยมศึกษาปีที ่2 204 55 26.96 95 46.57 54 26.47 0 0.00

มธัยมศึกษาปีที ่3 200 79 39.50 110 55.00 11 5.50 0 0.00

มธัยมศึกษาปีที ่4 193 94 48.70 95 49.22 4 2.07 0 0.00

มธัยมศึกษาปีที ่5 163 95 58.28 58 35.58 10 6.13 0 0.00

มธัยมศึกษาปีที ่6 165 103 62.42 50 30.30 12 7.27 0 0.00

รวม 1092 517 464 111 0

เฉลีย่ร้อยละ 100

ดี พอใช้ ปรับปรุง

           โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

47.34 42.49 10.16 0.00

สมรรถนะดำ้นควำมสำมำรถในกำรคิด

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรคิด

ดมีำก
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

กรำฟแสดงผลร้อยละกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรคิดของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 91 54.49 56 33.53 20 11.98 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 55 26.96 95 46.57 54 26.47 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 79 39.50 110 55.00 11 5.50 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 94 48.70 95 49.22 4 2.07 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 95 58.28 58 35.58 10 6.13 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 103 62.42 50 30.30 12 7.27 0 0.00

รวม 1092 517 464 111 0

เฉลีย่ร้อยละ 100

ดี พอใช้ ปรับปรุง

           โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

47.34 42.49 10.16 0.00

สมรรถนะดำ้นควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรแก้ปญัหำ

ดมีำก
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

กรำฟแสดงผลร้อยละกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 21 12.57 107 64.07 39 23.35 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 65 31.86 99 48.53 40 19.61 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 80 40.00 100 50.00 20 10.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 95 49.22 90 46.63 8 4.15 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 98 60.12 62 38.04 3 1.84 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 115 69.70 40 24.24 10 6.06 0 0.00

รวม 1092 474 498 120 0

เฉลีย่ร้อยละ 100

กิจกรรมแนะแนว

ดี พอใช้ ปรับปรุง

           โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

43.41 45.60 10.99 0.00

สมรรถนะดำ้นควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวิต

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวิต

ดมีำก
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

กรำฟแสดงผลร้อยละกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรใช้ทักษะชีวิตของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 106 63.47 55 32.93 6 3.59 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 96 47.06 95 46.57 13 6.37 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 173 86.50 25 12.50 2 1.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 56 29.02 115 59.59 22 11.40 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 138 84.66 22 13.50 3 1.84 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 143 86.67 16 9.70 6 3.64 0 0.00

รวม 1092 712 328 52 0

เฉลีย่ร้อยละ 100

ผลสัมฤทธ์ิกำรงำน

ดี พอใช้ ปรับปรุง

           โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

65.20 30.04 4.76 0.00

สมรรถนะดำ้นควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลกำรประเมินสมรรถนะ : ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

ดมีำก
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กรำฟแสดงผลร้อยละกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

            โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 167 100.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 204 100.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 199 99.50 1 0.50

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 193 100.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 163 100.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 165 100.00 0 0.00

รวม 1092 1091 1

เฉล่ียร้อยละ 100

จ านวน นักเรียน

ท้ังหมด

จ ำนวน/รอ้ยละของนักเรยีนสมรรถนะภำพทำงกำยตำมเกณฑ์

ผ่าน ไม่ผ่าน

99.91 0.09

หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ผลการประเมนิสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา

ระดับชั้น
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กรำฟแสดงผลร้อยละกำรประเมินสมรรถนะภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของ
กรมพลศึกษำของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ไม่ผ่ำน ผ่ำน
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

            โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 167 100.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 204 100.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 199 99.50 1 0.50

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 193 100.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 163 100.00 0 0.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 165 100.00 0 0.00

รวม 1092 1091 1

เฉล่ียร้อยละ 100

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน

น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคุณภาพ

ผ่ำน ไม่ผ่ำน

99.91 0.09

 ผลกำรประเมินน้ ำหนัก สว่นสงู ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย

ระดับชั้น
จ านวน 

นักเรียนท้ังหมด
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กรำฟแสดงผลร้อยละผลกำรประเมินน้้ำหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีที่ 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ไม่ผ่ำน ผ่ำน
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 71 42.51 103 61.68 79 47.31 73 43.71 91 54.49 124 74.25 79 47.31 106 63.47

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 109 53.43 150 73.53 44 21.57 49 24.02 55 26.96 146 71.57 102 50.00 96 47.06

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 64 32.00 40 20.00 88 44.00 55 27.50 79 39.50 176 88.00 135 67.50 173 86.50

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 98 50.78 69 35.75 112 58.03 62 32.12 94 48.70 178 92.23 110 56.99 56 29.02

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 109 66.87 77 47.24 117 71.78 89 54.60 95 58.28 161 98.77 122 74.85 138 84.66

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 107 64.85 92 55.76 32 19.39 54 32.73 103 62.42 157 95.15 101 61.21 143 86.67

รวม 1092 558 531 472 382 517 942 649 712

เฉลีย่ร้อยละ 100

ภำษำไทย สังคมศึกำ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ

ม.1 42.51 61.68 47.31 43.71 54.49 74.25 47.31 63.47

ม.2 53.43 73.53 21.57 24.02 26.96 71.57 50.00 47.06

ม.3 32.00 20.00 44.00 27.50 39.50 88.00 67.50 86.50

ม.4 50.78 35.75 58.03 32.12 48.70 92.23 56.99 29.02

ม.5 66.87 47.24 71.78 54.60 58.28 98.77 74.85 84.66

ม.6 64.85 55.76 19.39 32.73 62.42 95.15 61.21 86.67

34.98

ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ภาษาไทย

ผลกำรประเมิน : ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรยีนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำรำยวชิำพ้ืนฐำน

สุขศึกษาและพลศึกษา

48.63 43.22 86.26 59.43

สังคมศึกษาฯ

51.10

ศิลปะ

47.34

โรงเรียน…หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร.. อ ำเภอ ...ชุมตำบง.. จงัหวัด ..นครสวรรค์..ปกีำรศึกษำ 2561

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน 1.1. ผลสมัฤทธิท์ำงวิชำกำรของผู้เรียน

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ท้ังหมด

วทิยาศสตร์

65.20

การงานอาชพี

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ภำษำไทย สังคมศึกำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนอำชีพ

กรำฟแสดงผลร้อยละผลกำรประเมินควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำรำยวิชำพื้นฐำน
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

 

 

            โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 188 94.00 0 0.00 12 6.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 137 83.03 0 0.00 28 16.97

รวม 365 325 0 40

เฉลีย่ร้อยละ 100

ศึกษำต่อ ท ำงำน/ประกอบอำชีพ

มธัยมศึกษำปีท่ี 3 94.00 6.00

มธัยมศึกษำปีท่ี 6 83.03 16.97

ฝึกงำน กำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ

89.04 0.00 10.96

จ ำนวนผู้เรยีนทมีีทกัษะควำมรู้พ้ืนฐำนและเจตคติทีด่ีพรอ้มในกำรศึกษำต่อ  และกำรท ำงำน  หรอืงำนอำชีพ

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลกำรประเมิน : ควำมพร้อมในกำรศึกษำตอ่ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน

ศึกษำตอ่

94.00

6.00

83.03

16.97

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ศึกษำต่อ ท้ำงำน/ประกอบอำชีพ

กรำฟแสดงผลร้อยละควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ หรือประกอบอำชีพ
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 3 และ 6 ปีกำรศึกษำ 2561

มัธยมศึกษำปีที่ 3 มัธยมศึกษำปีที่ 6



128 
 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

            โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 85 50.90 135 80.84 85 50.90

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 160 78.43 160 78.43 160 78.43

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 170 85.00 170 85.00 170 85.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 180 93.26 180 93.26 180 93.26

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 150 92.02 150 92.02 150 92.02

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 150 90.91 150 90.91 150 90.91

รวม 1092 895 945 895

เฉล่ียร้อยละ 100

ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมผู้เรียนสามารถน านวัตกรรมไปใช้ผู้เรียนสามารถเผยแพร่นวัตกรรม

ม.1 50.90 80.84 50.90

ม.2 78.43 78.43 78.43

ม.3 85.00 85.00 85.00

ม.4 93.26 93.26 93.26

ม.5 92.02 92.02 92.02

ม.6 90.91 90.91 90.91

ม.1 วชิาคอมพวเตอร์(สร้างส่ือ)

ม.2 วชิาโครงงานวทิยาศาสตร์

ม.3 วชิาคอมพวเตอร์(สร้างส่ือ)

ม.4 วชิานาฎศิลป์(คิดท่าร าประกอบ)

ม.5 วชิาชีววทิยา มหิงสาสายสืบ

ม.6 วชิาโครงงานการงานอาชีพ

การเผยแพร่ มหีลายวธิอีาจจะทางเวป็ไซต์ หรือนิทรรศการในโรงเรียน นิทรรศการนอกโรงเรียน

การน านวตักกรมไปใช้ไมจ่ าเป็นต้องเป็นเจ้าของชิ้นงานนั้น ๆ

ระดับชั้น

จ านวน 

นักเรียน

ท้ังหมด

ผู้เรียนสามารถสร้างนวตักรรม ผู้เรียนท่ีน านวตักรรมไปใช้

81.96 86.54

ผู้เรียนท่ีมีการเผยแพร่นวตักรรม

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถของผู้เรียนในการสร้างนวตักรรม มีการน าไปใชแ้ละ

ประเด็นพจิารณาที ่1.1.3   ผลการประเมนิความสามารถของผู้เรียนในการสร้างนวตักรรมมกีารน าไปใช้และเผยแพร่

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

กรำฟแสดงผลร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้เรียนในกำรสร้ำงนวัตกรรมมีกำรน้ำไปใช้และเผยแพร่
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม ผู้เรียนสำมำรถน้ำนวัตกรรมไปใช้ ผู้เรียนสำมำรถเผยแพร่นวัตกรรม
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

            โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

3.1  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00

จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00

จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00

จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 9 9 100.00

9

100.00

9

100.00

จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00

จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00

จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีเทคโนโลยี 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00

จ านวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00

จ านวนครูกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00

รวมทั้งหมด 62 62 62 62

เฉล่ียร้อยละ 100

ครูมีแผนฯ

น ำไปใช้
ครูมีนวตักรรม

น ำไปใช้

ครูมีกำร

เผยแพร่

นวตักรรม

ครูภาษาไทย 100 100 100

ครูคณิตศาสตร์ 100 100 100

ครูวทิยาศาสตร์ 100 100 100

ครูสังคมศึกษาฯ 100 100 100

ครูศิลปะ 100 100 100

ครูสุขศึกษาฯ 100 100 100

ครูการงานอาชพีฯ 100 100 100

ครูภาษาต่างประเทศ 100 100 100

ครูกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 100 100 100

ครูมีนวตักรรมน าไปใชใ้น

การจัดการเรียนรู้

100.00

การเผยแพร่นวตักรรมของครูอาจท าได้หลายวธิ ีอาทเิชน่ ทางเวป็ไซต์ นิทรรศการงานโรงเรียน นิทรรศการนอกโรงเรียน งานเปดิโลกวชิาการ การจัดแสดงผลงานครู 

นักเรียนกอ่นปดิภาคเรียน ฯลฯ

จ านวน/ร้อยละของครู

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้

สามารถน าไปใชจ้ัดกจิกรรมได้

จริงและประยกุต์ใชใ้นชวีติได้

ครูที่มีการเผยแพร่นวตักรรม

ในการจัดการเรียนการสอน

100.00

                  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ประเด็นพจิารณา

จ านวนครู

ทั้งหมด(ทั้ง

โรงเรียน)

100.00
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กรำฟแสดงร้อยละครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
สำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด้ำเนินชีวิต ปีกำรศึกษำ 2561

ครูมีแผนฯน้ำไปใช้ ครูมีนวัตกรรมน้ำไปใช้ ครูมีกำรเผยแพร่นวัตกรรม
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

 

 

 

จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ จ ำนวนคน รอ้ยละ

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 66 39.52 53 31.74 32 19.16 16 9.58

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 66 32.35 88 43.14 44 21.57 6 2.94

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 56 28.00 81 40.50 35 17.50 28 14.00

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 39 20.21 65 33.68 74 38.34 15 7.77

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 24 14.72 114 69.94 23 14.11 2 1.23

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 28 16.97 112 67.88 23 13.94 2 1.21

รวม 1092 279 513 231 69

เฉลีย่ร้อยละ 100

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ม.1 39.52 31.74 19.16 9.58

ม.2 32.35 43.14 21.57 2.94

ม.3 28.00 40.50 17.50 14.00

ม.4 20.21 33.68 38.34 7.77

ม.5 14.72 69.94 14.11 1.23

ม.6 16.97 67.88 13.94 1.21

25.55 46.98 21.15 6.32

            โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

กำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นวิทยำศำสตร์ Scientific Literacy

ระดับชั้น

จ านวน

นักเรียน

ทัง้หมด

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นวิทยำศำสตร์ Scientific Literacy

ดมีำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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กรำฟแสดงผลร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ Scientific Literacy
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำช้ันปีท่ี 1-6 ปีกำรศึกษำ 2561

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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                             โรงเรียน หว้ยน้ ำหอมวิทยำคำร อ ำเภอ ชุมตำบง จงัหวัด นครสวรรค์ ปกีำรศึกษำ 2561

จ ำนวนแผนบรูณำกำรในกำร

จัดกำรเรยีนรู้ STEM Education

จ ำนวนกิจกรรมเสรมิหลักสูตร/โครงกำร

ลักษณะของ STEM Education

จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน

มัธยมศึกษาปท่ีี 1 167 167 100.00 3 3

มัธยมศึกษาปท่ีี 2 204 204 100.00 3 3

มัธยมศึกษาปท่ีี 3 200 200 100.00 3 3

มัธยมศึกษาปท่ีี 4 193 193 100.00 3 3

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 163 75 46.01 3 3

มัธยมศึกษาปท่ีี 6 165 75 45.45 3 3

รวม 1092 914 18 18

เฉล่ียร้อยละ 100

ม.1 และ ม.4 มเีรียนวทิยาการค านวณ และการออกแบบเทคโนโลยี ซ่ึงผสมผสานกบัการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education

ม.2 และ ม.3 มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education ในรายวชิา วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ม.5 และ ม.6 มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education ในรายวชิา วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับสายวทิย์-คณิต

83.70

จ ำนวน/ร้อยละสถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรูใ้หผู้้เรียนในลักษณะของ STEM Education

สถานศึกษามกีารจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM Education

ระดับชั้น

จ านวน 

นักเรียน

ท้ังหมด

ผู้เรียนทีไ่ดร้ับกำรจดัเรียนรู้ใน

ลกัษณะ STEM Education
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ภำพตัวอย่ำงประกอบกิจกรรม 
ของคณะผู้บริหำร บุคลำกรครู และนักเรียน  

ของโรงเรียนห้วยน้ ำหอมวิทยำคำร 
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โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
ผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ้ำป ี2561 ของสถำนศึกษำ 
 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
1. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 
 

วัตถุประสงค ์
1. นักเรียนสำมำรถพัฒนำคุณภำพชวีิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูสำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงปรมิำณ   
1. ร้อยละ 87 ของนักเรียนสำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. ร้อยละ 87 ของครูสำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เชิงคุณภำพ   
ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้นักเรียนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

 

2. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศและอัจฉริยภำพ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขันทกัษะทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำ 
3. เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
เชิงปรมิำณ   
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นทีจ่ำกรำยกำรแข่งขันทั้งหมด 
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 30 ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคเหนือจำกรำยกำรแข่งขัน
ทั้งหมด 
เชิงคุณภำพ   
1.นักเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำรที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ได้รับเหรียญรำงวัลจำกรำยกำรแข่งขัน
ทั้งหมด 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

3. ส่งเสริมควำมสัมพันธ์พัฒนำ
กำรศึกษำ 
 

 

เชิงปรมิำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้เข้ำร่วมกจิกรรมกำรรับสมัครนักเรียน กิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน และ
กิจกรรมกำรมอบประกำศนียบัตรและกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ 
เชิงคุณภำพ   
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรรับสมัครนักเรียน  กิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน และกิจกรรมกำรมอบ
ประกำศนียบัตรและกำรปจัฉิมนิเทศนักเรียนผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกจิกรรมในระดับดี 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
4. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ด้ำนปริมำณ 
1. ร้อยละ 87 ของผู้เรียน มีควำมรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่ำนยิมที่พึงประสงค์ที่ดี   
2. ร้อยละ 87 ของผู้เรียน มีสุนทรียภำพ ทำงภำษำและมีควำมสนใจที่จะ เข้ำรว่มกิจกรรมนั้นๆ   
3. ร้อยละ 87 ของผู้เรียน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห ์คิดสังเครำะห์ มวีิจำรณญำณ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์กวำ้งไกล 
4. ร้อยละ 87 ของผู้เรียน มีควำมรู้ และ ทักษะทีจ่้ำเป็นตำมหลกัสูตร บูรณำกำร และ มีผลกำรเรียนรู้ รำยวิชำภำษำไทย  
5. ร้อยละ 87 ของผู้เรียน มีควำมรู้ มีทกัษะ ในกำรท้ำงำน รกักำรทำ้งำน มีเจตคติที่ดี และสำมำรถท้ำงำน ร่วมกับผู้อื่นได้  
ด้ำนคุณภำพ 
1. ผู้เรียน มีควำมรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะค่ำนิยมทีพ่ึงประสงค์ที่ดี  
2. ผู้เรียน มีสุนทรียภำพ ทำงภำษำและมีควำมสนใจที่จะ เข้ำร่วมกิจกรรมนั้นๆ  
3. ผู้เรียน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล ได้  
4. ผู้เรียน มีควำมรู้ และ ทักษะที่จำ้เป็นตำมหลักสูตร บูรณำกำร และ มีผลกำรเรียนรู้ ภำษำไทย  
5. ผู้เรียน มีควำมรู้ มีทักษะ ในกำรท้ำงำน รักกำรท้ำงำน มีเจตคติที่ดี และสำมำรถท้ำงำน ร่วมกับผู้อื่นได้  

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

3. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

เชิงปรมิำณ   
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร  ร้อยละ 87  ได้รับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก้ำหนด 
2. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ร้อยละ 87  ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรผลิตและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีที่
หลำกหลำย  ภำยใต้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง 
3.  นักเรียนและครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์  ร้อยละ 87  สำมำรถสร้ำง  พัฒนำ  และใช้ประโยชน์จำกห้องเรียนคณิตศำสตร์  ซ่ึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในสถำนศึกษำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักเรียน และส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยจำกกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก
สถำนศึกษำ 
เชิงคุณภำพ   
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำ้หนด 
2.  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  มีควำมสำมำรถในกำรผลิตและพัฒนำสือ่ นวัตกรรม กำรเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย 
ภำยใต้หลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  นักเรียนและครูกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์  มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพเพียงพอ และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของนักเรียน  ทั้ง
ในรูปแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
4. กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

เชิงปรมิำณ   
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้รับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก้ำหนด 
2. นักเรียน ร้อยละ 87 สำมำรถพัฒนคุณภำพผู้เรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
3. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ร้อยละ 85 สำมำรถพัฒนำสือ่และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยอีย่ำงหลำกหลำย 
ด้ำนคุณภำพ   
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำวิทยำศำสตร์ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำ้หนด  
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร มีคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
3. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์สำมำรถพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้ 
เทคโนโลยีอยำ่งหลำกหลำย 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

5. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

เชิงปรมิำณ  
นักเรียน  ร้อยละ 87  มีโอกำสศึกษำเรียนรู้ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ด้ำนคุณภำพ  
นักเรียนน้ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ วัฒนธรรม ไปใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้ รวมทั้งรู้จกั
บทบำท สิทธิ หนำ้ที่ของตนเองตำมระบอบประชำธิปไตย 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
6. ส่งเสริมพัฒนำกำรสอนและกำร
จัดกำรเรียนรู้มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
พัฒนำกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ 

เชิงปรมิำณ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก้ำหนด 
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้รับรำงวัลกำรแข่งขันระดับเขตพื้นที่ /จังหวัด/ภำค/ประเทศ 
3. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์และมีน้้ำใจนักกีฬำ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย  
ด้ำนคุณภำพ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำ้หนด 
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร  ได้รับรำงวัลกำรแข่งขันระดับเขตพืน้ที่ /จังหวัด/ภำค/ประเทศ 
3. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์และมีน้้ำใจนักกีฬำ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภัย  

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

7. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนศิลปะ-
ดนตรี 

เชิงปรมิำณ  
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำศิลปะเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 87 
ด้ำนคุณภำพ  
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำศิลปะเพิ่มขึ้น   

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมอัต

ลักษณ์ของสถำนศึกษำให้
โดดเด่น 

8. ส่งเสริมและเผยแพร่นำฏศิลป ์ เชิงปรมิำณ  
1. ร้อยละ 87 ของนักเรียนได้รับกำรส่งสริมในเชิงนำฏศิลป์ตำมควำมเหมำะสมอย่ำงน้อย 5 อย่ำง คือ ระบ้ำ  ร้ำ   ฟ้อน  กำรแสดงพื้นเมือง   
และจินตลีลำ 
2. ร้อยละ 87 นกัเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนนำฏศิลป์ตำมควำมสนใจของนักเรียน 
ด้ำนคุณภำพ  
1. นักเรียนสำมำรถแสดงออกทำงด้ำนนำฏศิลป์ได้อย่ำงสวยงำม 
2. นักเรียนสำมำรถเคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมจังหวะประกอบเพลงในท่ำต่ำง ๆ ได้ 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมอัต

ลักษณ์ของสถำนศึกษำให้
โดดเด่น 

9. ส่งเสริมทักษะและเผยแพร่ดนตรี
ไทย 

เชิงปรมิำณ 
1. นักเรียนร้อยละ 87 ได้รับกำรส่งสริมด้ำนดนตรีไทยตำมควำมเหมำะสมอยำ่งน้อย 4ประเภท คือ เพลงเกล็ด เพลงโหมโรง เพลงเถำ เพลงใน
พิธีกรรมต่ำงๆ 
2. นักเรียนร้อยละ 87 ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนดนตรีไทยตำมควำมสนใจของนักเรยีน 
เชิงคุณภำพ  
1. นักเรียนสำมำรถแสดงออกทำงด้ำนดนตรีไทยได้ 
2. นักเรียนสำมำรถปฏิบัติดนตรีไทยในบทเพลงต่ำงๆได้ 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมอัต

ลักษณ์ของสถำนศึกษำให้
โดดเด่น 

10. พัฒนำและส่งเสริมกำรเรียน
กำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำร
งำนอำชีพและเทคโนโลย ี
 

เชิงปรมิำณ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้รับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและ
เทคโนโลยี ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำ้หนด 
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 สำมำรถพัฒนำคุณภำพชวีิตตำมหลักปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ีร้อยละ 87 สำมำรถผลิตและพัฒนำสื่อ 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
 นวัตกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยอีย่ำงหลำกหลำย 
4. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ีร้อยละ 87 สำมำรถสร้ำง พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ โดยชุมชนมีสว่นร่วม 
ด้ำนคุณภำพ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำก้ำหนด 
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร สำมำรถพัฒนำคุณภำพชวีิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ีสำมำรถผลิตและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอยำ่งหลำกหลำย 
4. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ีสำมำรถสร้ำง พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ โดยชุมชนมีสว่นร่วม 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

11. กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและพัฒนำผู้เรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

เชิงปรมิำณ 
1.   นักเรียนโรงเรียนหว้ยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้รับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก้ำหนด 
2.  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ ร้อยละ 87 สำมำรถพัฒนำสือ่และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยอีย่ำงหลำกหลำย 
ด้ำนคุณภำพ 
1.   นักเรียนโรงเรียนหว้ยน้ำ้หอมวิทยำคำร มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำ้หนด 
2.   ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ สำมำรถพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอยำ่งหลำกหลำย 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

12. กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้เพื่อ
กำรศึกษำตลอดชวีิต (หอ้งสมุด 3 
D) 

เชิงปรมิำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรร้อยละ 87 ของนักเรียนได้รับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำก้ำหนด 
2. ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ของครูสำมำรถผลิตแลพัฒนำสือ่ นวัตกรรม กำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีอยำ่งหลำกหลำย  
3. ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ของครูสำมำรถสร้ำงและใช้ประโยชน์จำกแหล่ง เรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 
 4. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ของนักเรียนมีทกัษะกำรสื่อสำรด้วย  ภำษำสำกลอย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
5. ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ของครสูำมำรถจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ภำษำสำกล อยำ่งน้อย 1 ภำษำ 
6. โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ส่งเสริมให้จัดกำรศึกษำดว้ยภำษำสำกล ร้อยละ 87 
7. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ของนักเรียนสำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่3 สร้ำงเสริม
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
8. ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ของครสูำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
9. โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง ร้อยละ 87 
ด้ำนคุณภำพ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทกุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก้ำหนด 
2. ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สำมำรถผลิตและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยอีย่ำงหลำกหลำย 
 3. ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สำมำรถสร้ำงและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและ ภำยนอกสถำนศึกษำ  โดยชุมชนมีส่วนรว่ม 
 4. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร มีทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำสำกลอย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
 5. ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำรสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ภำษำสำกลอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
 6. โรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ส่งเสริมให้จัดกำรศึกษำดว้ยภำษำสำกล 
 7. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สำมำรถพัฒนำคุณภำพชวีิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ครูโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของตำม 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร มีระบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 

14. กำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรเรียนรู ้ เชิงปรมิำณ 
ครูโรงเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 87 
เชิงคุณภำพ 
ครูมีส่ือกำรเรียนรู้ เพื่อกำรเรียนรู้ทุกกลุม่สำระกำรเรียนรู้  ที่มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับเนื้อหำ จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำรสอน รูปแบบของ
กำรเรียนกำรสอน และมีควำมเหมำะสมกับลักษณะของผู้เรียน 

90 มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

16. ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพ 

เชิงปรมิำณ   
1. นักเรียนร้อยละ 87  มีกำรดูแลสุขภำพให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีน้้ำหนัก  สว่นสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
2. นักเรียนร้อยละ 87 ของนักเรียนโรงเรียนห้วนน้้ำหอมวิทยำคำรได้รับควำมรู้และปฏิบัติตนได้ถูกสุขลกัษณะ และอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดี  
3. นักเรียนร้อยละ 87 ได้รับกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นเมื่อเจ็บป่วย 
ด้ำนคุณภำพ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรได้รับกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมยัให้มคีวำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ  
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรได้รับควำมรู้และปฏิบัติตนได้ถูกสุขลกัษณะ และอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ดี  
3. ห้องพยำบำลโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์พยำบำลตำมควำมจ้ำเป็น 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
17. พัฒนำประสิทธิภำพงำน
ประชำสัมพันธ ์

เชิงปรมิำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรร้อยละ 87  
2. บุคลำกรโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรร้อยละ 87  
ด้ำนคุณภำพ 
1. นักเรียน   คณะครู และบุคลำกรของโรงเรียน   ได้รับข่ำวสำรอยำ่งทั่วถึง และทันต่อเหตุกำรณ์  
2. นักเรียน   คณะครู และบุคลำกรของโรงเรียน   เกิดควำมผอ่นคลำยในช่วงพกักลำงวัน 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 

18. ส่งเสริมประชำธิปไตยใน
สถำนศึกษำและสภำนกัเรียน 

เชิงปรมิำณ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87  ได้รับกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนด้ำนประชำธิปไตย 
มีควำมตระหนัก เห็นควำมสำ้คัญ ศรัทธำ และเช่ือมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจกำร
ทุจริต และต่อต้ำนกำรซ้ือสิทธิขำยเสียง 
2. คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร และหัวหน้ำหอ้งทุกห้อง จำ้นวน 75 คน ได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรท้ำงำนด้ำน
ประชำธิปไตย ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน จำกกำร
ด้ำเนินงำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
3. คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรและหวัหนำ้ห้องทกุห้อง จำ้นวน  75 คน เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กลำ้
แสดงออกอยำ่งเหมำะสม มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ วำงแผนกำรทำ้งำนและด้ำเนินกำรจนส้ำเร็จ มีทักษะในกำร
ท้ำงำนร่วมกัน เกิดกำรประสำนงำนกันระหว่ำงโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ด้ำนคุณภำพ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมำตรฐำนด้ำนประชำธิปไตย มีควำมตระหนัก เห็นควำมส้ำคัญ ศรัทธำ 
และเช่ือมั่นกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจกำรทุจริต และต่อตำ้นกำรซ้ือสิทธิขำยเสียง  
2. คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรและหวัหนำ้ห้องทกุห้อง ได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรท้ำงำนด้ำนประชำธิปไตย 
ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกตำ่ง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน จำกกำรด้ำเนินงำน
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  
3. คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรและหวัหนำ้ห้องทกุห้อง เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ วำงแผนกำรท้ำงำนและดำ้เนินกำรจนสำ้เร็จ มีทกัษะในกำรทำ้งำนร่วมกัน 
เกิดกำรประสำนงำนกันระหวำ่งโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
19. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่ำนิยมควำมเป็นไทย 

ด้ำนปริมำณ 
1. นักเรียนร้อยละ 87 มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญกูตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2. นักเรียนร้อยละ 87 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกตำ่ง และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
3. นักเรียนร้อยละ 87 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรกัษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม  
ด้ำนคุณภำพ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มีพระคุณ  
2. นักเรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยนักเรียนตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

95 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

20. ส่งเสริมประสิทธิภำพและ
พัฒนำระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน 

ด้ำนปริมำณ 
1. เพื่อจัดระบบดูแลชว่ยเหลือผู้เรียนทีม่ีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 87 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ร้อยละ 87  
3. เพื่อกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวำ่งบคุลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 87 
ด้ำนคุณภำพ 
1. โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธภิำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  
2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนรว่มในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
3. เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวำ่งบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหวำ่งสถำนศึกษำกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง  

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

21. ป้องกัน แก้ไขปัญหำยำเสพติด
และอุบัติเหตุทำงถนน 

เชิงปรมิำณ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87  มภีูมิคุ้มกันและตระหนกัถึงพิษภยัของ ยำเสพติด ใช้เวลำว่ำงใหเ้กิดประโยชน์ 
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 มีภูมิคุ้มกันและมีพฤตกิรรมในกำรใช้รถ         
ใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย 
ด้ำนคุณภำพ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร  มีภูมิคุ้มกันและตระหนกัถึงพิษภัยของยำเสพติด ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร  มีภูมิคุ้มกันและมีพฤติกรรมในกำรใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย 

90 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
22. ส่งเสริมวิชำกำรบูรณำกำร 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ด้ำนปริมำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้รับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนใน 8 กลุ่มสำระ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำ้หนด 
2. นักเรียน ร้อยละ 87 สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้ำนคุณภำพ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำใน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำกำ้หนด 
2. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร สำมำรถพัฒนำคุณภำพชวีิตตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

                 90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

23. พัฒนำพฤติกรรมด้ำนกำรอ่ำน-
เขียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ด้ำนปริมำณ   
1. ร้อยละ 87 ของนักเรียนที่พัฒนำพฤติกรรมกำรอ่ำน-เขียนใน ปกีำรศึกษำ 2561  สำมำรถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ได้สูงขึ้น 
ด้ำนคุณภำพ   
นักเรียนที่พัฒนำพฤตกิรรมกำรอำ่น-เขยีนสำมำรถอำ่นออกเขียนได้ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

                90 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

25. พัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน 

เชิงปรมิำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้รับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก้ำหนด 
2. นักเรียนร้อยละ 87 สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ ์
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 และชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 6 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำร  
 สอนเสริมควำมรู้ก่อนสอบ O-NET ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในระดับมำกขึ้นไป 
 
 

90 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

26. ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ เชิงปรมิำณ  
 1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  ร้อยละ 87 ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  พัฒนำ
ตนเองตำมควำมสนใจและควำมถนัดอยำ่งเต็มศักยภำพตำมที่สถำนศึกษำกำ้หนด 
 2. ครูและนักเรียนร้อยละ 87 มีควำมสุขกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร   มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  มีควำมพึงพอใจตอ่กำรจัดกิจกรรม “ลดเวลำเรียน   เพิ่มเวลำรู้” ในระดับมำกขึ้นไป 

               90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
27. ค่ำยส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำน
ดนตรี 

เชิงปรมิำณ  
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำศิลปะเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 87 
ด้ำนคุณภำพ  
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำศิลปะเพิ่มขึ้น   

95 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

28. ค่ำยผู้น้ำสภำนกัเรียน เชิงปรมิำณ 
1. คณะกรรมกำรสภำนกัเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร และหัวหน้ำหอ้งทุกห้อง ร้อยละ 87 ได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรท้ำงำนดำ้น
ประชำธิปไตย ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน จำกกำร
ด้ำเนินงำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน 
2. คณะกรรมกำรสภำนกัเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรและหวัหนำ้ห้องทกุห้อง ร้อยละ 87  เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กลำ้
แสดงออกอยำ่งเหมำะสม มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ วำงแผนกำรทำ้งำนและด้ำเนินกำรจนส้ำเร็จ มีทักษะในกำร
ท้ำงำนร่วมกัน เกิดกำรประสำนงำนกันระหว่ำงโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ด้ำนคุณภำพ  
1. คณะกรรมกำรสภำนกัเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรและหวัหนำ้ห้องทกุห้อง ได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรท้ำงำนด้ำนประชำธิปไตย 
ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกตำ่ง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน จำกกำรด้ำเนินงำน
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน  
2. คณะกรรมกำรสภำนกัเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรและหวัหนำ้ห้องทกุห้อง เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ วำงแผนกำรท้ำงำนและดำ้เนินกำรจนสำ้เร็จ มีทกัษะในกำรทำ้งำนร่วมกัน 
เกิดกำรประสำนงำนกันระหวำ่งโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

                95 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 

29. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนปริมำณ 
1. นักเรียนร้อยละ 87 มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตำมหลักสูตร  
2. นักเรียนร้อยละ 87 เอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
3. นักเรียนร้อยละ 87 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกตำ่ง  
ด้ำนคุณภำพ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร  
2. นักเรียนเอื้ออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
3. นักเรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง  

95 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 



152 
 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
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โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำ(มฐ.ที่) 

/กลยุทธ์ที ่
30. กิจกรรมเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ 
– เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ และ
กิจกรรมเดินทำงไกล 

ด้ำนปริมำณ 
ลูกเสือ-เนตรนำรี ร้อยละ 87 ผ่ำนกำรเข้ำค่ำยพกัแรมและกิจกรรมเดินทำงไกล  
ด้ำนคุณภำพ 
ลูกเสือ-เนตรนำรี ผ่ำนกำรเข้ำค่ำยพักแรมและกิจกรรมเดินทำงไกลทุกคน และสำมำรถน้ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้  ไปใช้ในกำรด้ำเนิน
ชีวิตประจ้ำวันและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

90 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

31. ทัศนศึกษำนักเรียน เชิงปรมิำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87  เข้ำรว่มกิจกรรมกำรทัศนศึกษำนักเรียน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนสำมำรถน้ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรทัศนศึกษำมำใช้ในกำรเรียน และกำร  ด้ำเนินชีวิตประจ้ำวนัได้อย่ำงมีควำมสุข โดยมีควำมพึง
พอใจต่อกำรเข้ำศึกษำในแหล่งเรียนนอกห้องเรียนในระดับดีมำก 

95 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 
 
 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
สนองมำตรฐำน

กำรศึกษำ (มฐ.ที่) 
32. กำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรเรียนรู ้ เชิงปรมิำณ 

ครูโรงเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 87 
เชิงคุณภำพ 
ครูมีส่ือกำรเรียนรู้ เพื่อกำรเรียนรู้ทุกกลุม่สำระกำรเรียนรู้  ที่มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับเนื้อหำ จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำรสอน รูปแบบของ
กำรเรียนกำรสอน และมีควำมเหมำะสมกับลักษณะของผู้เรียน 

95 มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

33. กำรพัฒนำครูเรื่องกำรท้ำวจิัยใน
ชั้นเรียน 

ด้ำนปริมำณ 
1. ครูได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิจยัในชั้นเรียนให้ ร้อยละ 87  
ด้ำนคุณภำพ 
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมน้ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

95 มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
สนองมำตรฐำน

กำรศึกษำ (มฐ.ที่) 
34. พัฒนำอำคำรสถำนที ่
สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

เชิงปรมิำณ 
1. ครูสำมำรถสร้ำง พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยนอและภำยในสถำนศึกษำโดยชุมชนมีสว่นร่วม ร้อยละ 87 
2. ครูสำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รอ้ยละ 87 
เชิงคุณภำพ 
1. ครู สำมำรถสร้ำง พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยนอและภำยในสถำนศึกษำ 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ส่งผลให้สำมำรถพฒันำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ ประสิทธิผล  
2. ครู สำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียน  ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำม
พึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนระดับมำก 

90 มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่3 สร้ำงเสริม
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 
35. พัฒนำและปรับปรุงงำนโสตทัศน
ศึกษำและเทคโนโลย ี

เชิงปรมิำณ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนกัเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ของผู้ขอรับกำรบริกำรด้ำนอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีส้ำหรับส่งเสริม
กำรเรียนรู้และจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน มีควำมพึงพอใจในระดับดี 
เชิงคุณภำพ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนกัเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร มีครุภัณฑ์ สือ่เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้อย่ำงเพียงพอ และสำมำรถนำ้สื่อ
เทคโนโลยีไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและด้ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ได้ 

95 มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่3 สร้ำงเสริม
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

36. พัฒนำงำนบุคลำกร ด้ำนปริมำณ 
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมวัตถปุระสงค์  ร้อยละ 87 
ด้ำนคุณภำพ 
1. บุคลำกรในโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภำพในด้ำนคุณธรรม จรยิธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนไม่กระท้ำควำมผิดวินัยทำงรำชกำร 
3. ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนำตนเอง  
4. สถำนศึกษำมีกำรจัดองค์กร โครงสร้ำง ระบบกำรบริหำรงำนและพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นระบบครบวงจร 
5. มีบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพียงพอตอ่กำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ 
6. คณะผู้บริหำรเกิดวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำโรงเรียน 

95 มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
สนองมำตรฐำน

กำรศึกษำ (มฐ.ที่) 
37. พัฒนำระบบคอมพวิเตอร์และ
แหล่งเรียนรู้ 

ด้ำนปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรเรียนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏบิัติกำรคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียน ร้อยละ 87 
ด้ำนคุณภำพ 
นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน 

95 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนำ

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
38. พัฒนำระบบงำนเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

เชิงปรมิำณ   
ร้อยละ 87 ของงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน มีวัสดุ อุปกรณ์ ส้ำหรับปฏิบัติงำนตลอด 1 ปกีำรศึกษำ 
เชิงคุณภำพ 
งำนเลขำนุกำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนสำมำรถดำ้เนินกำรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

95 มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 

กลยุทธ์ที ่3 สร้ำงเสริม
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

39. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

เชิงปรมิำณ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณว์ิสัยทัศน์ ปรัชญำ และ จุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 
 
เชิงคุณภำพ  
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำรมีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์วิสยัทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

95 มำตรฐำนที่ 1 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมอัต

ลักษณ์ของสถำนศึกษำให้
โดดเด่น 

40. พัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำร
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เชิงปรมิำณ 
1. นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำ้หอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ได้รับกำรบริกำรทำงวิชำกำรอยำ่งทั่วถึง 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 87 ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรศึกษำ 
เชิงคุณภำพ 
1. ระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรด้ำนงำนทะเบียน-วัดประเมินผลของโรงเรียน มีประสิทธิภำพ 
2. โรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพที่มีประสิทธิภำพ 
3. ครูมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
4. ชุมชนและผู้ปกครองได้รับข่ำวสำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
5. โรงเรียนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 
6. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่5. ส่งเสริมและ

พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

41. พัฒนำอำคำรสถำนที ่
สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

เชิงปรมิำณ 
1. ครูสำมำรถสร้ำง พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยนอและภำยในสถำนศึกษำโดยชุมชนมีสว่นร่วม ร้อยละ 87 
2. ครูสำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รอ้ยละ 87 
เชิงคุณภำพ 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 
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โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
สนองมำตรฐำน

กำรศึกษำ (มฐ.ที่) 
1. ครู สำมำรถสร้ำง พัฒนำและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยนอกและภำยในสถำนศึกษำ 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ส่งผลให้สำมำรถพฒันำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ ประสิทธิผล  
2. ครู สำมำรถจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียน  ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำม
พึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนระดับมำก 

กลยุทธ์ที ่3 สร้ำงเสริม
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที ่5. ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ

(มฐ.ที่) 
42. ข้อมูลสำรสนเทศ เชิงปรมิำณ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนกัเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ร้อยละ 87 ของผู้ขอรับกำรบริกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ มีควำมพึงพอใจใน
ระดับดี  
เชิงคุณภำพ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนกัเรียนโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สำมำรถใช้ขอ้มูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรดำ้นต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 
กลยุทธ์ที ่1  

พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที ่5. ส่งเสริมและ

พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
43. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำน
ธุรกำร 

ด้ำนคุณภำพ 
1. กำรรับ – ส่ง หนังสือรำชกำรถกูต้อง รวดเร็ว 
2. จัดเก็บเอกสำรโดยกำรแยกประเภทและตรวจสอบควำมถูกต้อง 
3. กำรโต้ตอบหนังสือรำชกำรทั้งภำยในและภำยนอก ถกูต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
4. จัดท้ำเอกสำรและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมำย ข้อบังคับ เกี่ยวกับงำนธุรกำรให้ บุคลำกรทรำบ  
ด้ำนปริมำณ 
1. ให้บริกำรแกบุ่คลำกรของสถำนศึกษำและหนว่ยงำนภำยนอกได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ ร้อยละ  87  ขึ้นไป 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 

กลยุทธ์ที ่5. ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

44. ส่งเสริมระบบงำนบริหำรทั่วไป เชิงปรมิำณ 
1.   ร้อยละ 87 ของครูมีวัสดุส้ำนกังำนใช้ในกำรจัดท้ำเล่มรำยงำนภำยในกลุ่มบริหำรทั่วไป  
2.   ร้อยละ 87 ของครูมีวัสดุใช้ในกำร ปริ้นท์ กระดำษเอกสำร ตลอดภำคเรียน  
3.   ร้อยละ 87 ของครูมีอุปกรณ์คอมฯ และปริ้นท์เตอร์ สำมำรถใช้บริกำรเพื่อทำ้เอกสำรได้ 
เชิงคุณภำพ 
1.   มีวัสดุส้ำนกังำนใช้ในกำรจัดทำ้เล่มรำยงำนภำยในกลุ่มบริหำรทั่วไป 
2.   มีวัสดุอปุกรณ์ ที่ใช้งำนอยำ่งมีประสิทธิภำพตลอดภำคเรียน 
3.   มีเอกสำรเพือ่รำยงำน สรุป ประเมนิได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และครอบคลมุงำนบริหำรทั่วไป 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 

กลยุทธ์ที ่5. ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
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โครงกำร/กิจกรรม 
เป้ำหมำย 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
ผลส ำเร็จ 

(เชิงปริมำณและคุณภำพ) 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ

(มฐ.ที่) 
45. พัฒนำกลุ่มบริหำรกจิกำร
นักเรียน 

เชิงปรมิำณ  
1. ครู กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ร้อยละ 87 ได้รับข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มงำนอยำ่งเป็นระบบและมวีัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอยำ่ง
เพียงพอ 
 
ด้ำนคุณภำพ  
1. ครู กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ได้รับข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มงำนอย่ำงเป็นระบบและมีวัสดอุุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเพียงพอ 

95 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 3 

กลยุทธ์ที ่5. ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 

46. พัฒนำระบบงำนกลุ่มบริหำร
งบประมำณ 

เชิงปรมิำณ   
1. กลุ่มบริหำรงบประมำณมีวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ใช้ปฏิบัติงำนและให้บรกิำรแก่ครู บุคลำกร นกัเรียนและผู้มีสว่นเกีย่วข้อง รอ้ยละ 87 
2. โรงเรียนด้ำเนินกำรจัดท้ำแผนปฏิบัตกิำประจำ้ปี และด้ำเนินกำรตำโครงกำร ร้อยละ 87 
เชิงคุณภำพ 
1. กลุ่มบริหำรงบประมำณมีวัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ใช้ปฏิบัติงำนและให้บรกิำรแก่ครู บุคลำกร นกัเรียนและผู้มีสว่นเกีย่วข้องอย่ำงเพียงพอกับ
ควำมต้องกำร 
2. โรงเรียนด้ำเนินกำรจัดท้ำแผนปฏิบัตกิำรประจำ้ปี และด้ำเนินกำรตำมโครงกำร อยำ่งมีประสิทธภิำพ 

90 มำตรฐำนที่ 1 
มำตรฐำนที่ 2 
มำตรฐำนที่ 3 

กลยุทธ์ที ่5. ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำรอบปีท่ีผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ 2560) 
 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
ควำมหมำย 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน 4 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำรของผู้บรหิำรสถำนศึกษำ 4 ดีเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ้คัญ 4 ดีเย่ียม 
มำตรฐำนที่ 4 ระบบประกันคณุภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล 4 ดีเย่ียม 

สรุปภำพรวม 4 ดีเย่ียม 

ปีกำรศึกษำ 2561 กระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรปรับมำตรำฐำนกำรศึกษำ ระบบประกันคุณภำพภำยใน และระดับ
คุณภำพใหม่ 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีผ่ำนมำ 
      โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม เมื่อวันที่ 4-6 เดือน มิถุนำยน 
พ.ศ. 2556  ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกของสถำนศึกษำโดยภำพรวมสรุปตำมตัวบ่งช้ีไดด้ังต่อไปนี้     
  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับกำรศึกษำ 
 ขั้นพื้นฐำน: มัธยมศกึษำ 

 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(มัธยมศกึษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณ 
ภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตทีด่ ี 10.00 9.67 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่ำนยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.78 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 10.00 8.99 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท้ำเป็น 10.00 9.04 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของผู้เรียน 20.00 9.67 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส้ำคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 5.00 5.00 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด 5.00 4.98 ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลตุำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

5.00 5.00  ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบำทของสถำนศึกษำ 5.00 5.00 ดีมำก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน และ
พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทำง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

คะแนนรวม 100.00 85.13 ดี 
 
โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ …ดี…  โดยมีค่ำเฉลี่ย…85.13... 
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ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีที่ไม่ได้รับกำรรับรอง  เนื่องจำก ....................................................................... 

 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โดย
สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
 1. จุดเด่น 

1) ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 นักเรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตร ตำมเป้ำหมำยของโรงเรียน สำมำรถสอบ 

เข้ำเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีบุคลิกควำมเป็นผู้น้ำ กล้ำแสดงออก มีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต ปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
  ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ส่งเสริมพัฒนำงำนให้เป็นไปตำมกลยุทธ์ 

กำรบริกำรของโรงเรียน มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ จัดบรรยำกำศและ สภำพแวดล้อมภำยใน
สถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมเป็นระเบียบ สะอำด ร่มรื่น และสวยงำม เอื้อต่อกำรเรียนรู้  

3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ  
  ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   

มีกำรพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่เสมอ โดยมีกำรน้ำสื่อเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำร สอน มีกำรอบรม
พัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ 

4) ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  
 กำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ และต้นสังกัดมีกำรพัฒนำ 

สถำนศึกษำมีกำรน้ำผลกำรประเมินคุณภำพในปีท่ีผ่ำนมำ เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. จุดที่ควรพัฒนำ 
  1) ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำผลกำรทดสอบระดับระดับชำติให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนในทุก
รำยวิชำ และควรส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถท่ีโดดเด่นในแต่ละด้ำน  
 
  2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
     - ไม่มี 
  3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 
    - ไม่มี 
  4) ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
   - ไม่มี 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 1. จุดเด่น 

   1) ด้ำนผลกำรจดักำรศึกษำ 
    1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดเป็นระบบ
ที่น้ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ มีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิตในกำรแก้ปัญหำ สำมำรถปรับตัวในกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดรีะหว่ำงบุคคล ปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลีย่นแปลงของสังคม  

2. ผลกำรด้ำเนินกำรโครงกำรพิเศษ ได้แก่ โครงกำรเสริมสร้ำงแนวคิดตำมหลัก 
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ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหำรำยจ่ำยของผู้เรียน และครอบครัวสูง แต่รำยได้น้อย และขำดศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี สำมำรถแก้ปัญหำได้บรรลุเป้ำหมำย และได้รับคัดเลือกเป็น
สถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประจ้ำปี 2554 
   2)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ                                                       
       ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี             มีควำมคิดริเริม่
สร้ำงสรรค์ และวิสัยทัศน์ มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส้ำคัญ มี
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำท่ีเข้มแข็ง ให้ควำมช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนำ         ให้ค้ำปรึกษำช้ีแนะแนวทำง และมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี จัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม มี
ควำมเป็นระเบียบ สะอำด ร่มรื่น และสวยงำม เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
   3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 
    - ไม่มี 
   4)  ด้ำนกำรประกันคณุภำพภำยใน                                                             
   กำรประกันคณุภำพภำยในโดยสถำนศึกษำ และต้นสังกัดมีกำรพัฒนำ สถำนศึกษำมีกำรน้ำผลกำรประเมิน
คุณภำพในปีท่ีผำ่นมำ และของหน่วยงำนสังกัดมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 2.  จุดท่ีควรพัฒนำ 
 1) ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ                                                  
   ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำกำรค้นคว้ำหำควำมรู้จำกกำรอ่ำน และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศอยู่ในระดับคุณภำพต้องปรับปรุง กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ที่อยู่ในระดับคุณภำพพอใช้ เรียงล้ำดับจำกน้อยไปหำมำก ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ , ภำษำไทย, 
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม, วิทยำศำสตร์ กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ และสุขศึกษำพลศึกษำ 
 2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ       
  - ไม่มี 
 3) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ                              
 สถำนศึกษำมีกำรน้ำผลประเมินทั้ง 4 ด้ำน ไปพัฒนำครูแต่ละคน แต่กำรด้ำเนินงำนยังไม่เป็นระบบ และ
ครูบำงส่วนไม่มีกำรเตรียม และใช้สื่อให้เหมำะสมกับกิจกรรม รวมทั้งกำรออกแบบกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย เพื่อพัฒนำสื่อ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล และกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยเพื่อพัฒนำสื่อ และกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 
 4)  ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
   - ไม่มี 
สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 1)  ด้ำนผู้เรียน 

 สภำพปัญหำ  
- นักเรียนอยู่บ้ำนไกล กำรเดินทำงของนักเรียนส่วนใหญ่มำรถรับจ้ำงเหมำประจ้ำ หรือ 

รถจักรยำนยนต์ ไม่มีรถประจ้ำทำง และใช้ระยะเวลำพอสมควร กำรจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนช่วงหลังเลิกเรียน
หรือวันหยุด ไม่ได้รับกำรตอบรับจำกนักเรียนและผู้ปกครองเท่ำที่ควร 

 จุดเด่น  
 -  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มี
สุนทรียภำพและลักษณะนิสัยด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคณุธรรมตอ่ตนเองมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนรูจ้กั
ยิ้ม ไหว้ ทักทำยกัน  และมีสุขภำพดี แข็งแรง รักในกีฬำ ท้ำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
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 -  กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนในทุก ๆ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ให้สูงขึ้น เนื่องจำกคะแนน 
O-NET ต่้ำกว่ำระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ โรงเรียนจึงควรมีกำรด้ำเนินกำรโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อ
พัฒนำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนให้สูงยิ่งข้ึนต่อไป 
    -  ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ  ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

   - ข้อจ้ำกัดจำกบริบทของโรงเรียนที่ไม่สำมำรถจัดให้มีกำรสอบคัดเลือกนักเรียนได้และกำร 
ให้โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค ท้ำให้นักเรียนมีควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสติปัญญำและควำม 
สำมำรถในกำรเรียนรู้ 

  - กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  เพื่อฝึกควำมเป็นผู้น้ำและเน้น
กระบวนกำรท้ำงำนเป็นทีม 

 2)  ด้ำนบุคลำกรและครู 

     สภำพปัญหำ 
- เนื่องจำกโรงเรยีนอยู่ไกลจำกจังหวัด บุคลำกรและครูที่มำปฏิบัติหนำ้ที่ส่วนใหญ่เมื่อครบ 

ก้ำหนดกำรปฏิบัติหน้ำที่ จึงเขียนค้ำร้องขอย้ำยไปปฏิบัติหน้ำที่ที่ภูมิล้ำเนำเดิม ส่งผลให้ได้รับบุคลำกรและครูที่มำบรรจุ
ใหม่ขำดกำรต่อเนื่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และประสบกำรณ์ในกำรสอนยังน้อย  
   จุดเด่น 
             - ครูมีคุณวุฒิ / ควำมรู ้ควำมสำมำรถตรงกับงำนท่ีรับผิดชอบและมีครเูพียงพอ 
          - ครูมีควำมมุ่งมั่น มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน มีกำรพัฒนำกำรจดักิจกรรม    กำรเรยีนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญและใหส้อดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ประเมินผลผู้เรียนตำมสภำพจริง และน้ำผลกำร
ประเมินมำปรบัปรุงกำรสอนอยู่เสมอ 

   - ผู้บริหำรมีภำวะผู้น้ำสูง เป็นผู้ที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีวิสัยทัศน ์มีควำมมุ่งมั่นใน 
กำรท้ำงำน และสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี เป็นที่ยอมรับท้ังในและนอกโรงเรียน 

   - ผู้บริหำรมีกำรจัดองค์กร โครงสร้ำงกำรบริหำรและระบบกำรบริหำรที่มีควำมคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้ตำม
ควำมเหมำะสม มีกำรกระจำยอ้ำนำจกำรบริหำรงำนอย่ำงครอบคลุม ท้ำให้เกิดกำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

    - ผู้บริหำรส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนได้มีโครงสร้ำงหลักสูตรแกนกลำง เพื่อจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
วิเครำะห์ตัวช้ีวัด จัดท้ำหน่วยกำรเรียนรู้รำยวิชำ จัดท้ำ ค้ำอธิบำยรำยวิชำ จัดท้ำเผยแพร่กำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ เปิด
โอกำสให้ครูและชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน 
   จุดที่ควรพัฒนำ 

   - ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำยหลำย  เช่น  แบบโครงงำน                แบบ
บูรณำกำร เพื่อให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ และมีพัฒนำกำรตลอดจนได้รับกำรประเมนิ
ตำมสภำพจริง   5STEPs STEM ศึกษำ 

   - ครูควรท้ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนำสื่อและแก้ปญัหำกำรเรยีนรูข้องผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

  3) ด้ำนผู้ปกครองและชุมชน 

  สภำพปัญหำ 
              - กำรคมนำคมสะดวกท้ำให้นักเรียนบำงส่วนไปศึกษำต่อที่อ่ืน มีผลท้ำให้นักเรียนลดน้อยลง 

         - ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรมและรับจ้ำงมีผลให้ไม่มีเวลำติดต่อกับผู้เรียน 
              - นักเรียนส่วนใหญ่อำศัยอยู่กับปู่ย่ำตำยำย เกดิช่องว่ำงระหว่ำงวัยของนักเรียนกับผู้ปกครอง ท้ำให้ขำดกำร
ก้ำกับดูแลและให้ค้ำปรึกษำนักเรยีนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น ท้ำให้เกิดปัญหำด้ำนพฤติกรรมและกำรเรียนของนักเรียน 
 - ประชำกรในชุมชนมีอัตรำกำรรูห้นังสือในระดับประถมศึกษำเป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
โรงเรียน    
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     จุดเด่น 
               - สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญำในท้องถิ่น มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบ้ำน วัด สถำบันทำง
วิชำกำร องค์กรภำครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนำวิถีกำรเรียนรู้ในชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป 
              จุดที่ควรพัฒนำ  

    - ควรส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองเครือข่ำย และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวิชำชีพท่ีผู้ปกครอง และชุนชน สำมำรถที่จะให้ควำมชว่ยเหลือ เป็น
วิทยำกรให้ควำมรู้ในโรงเรยีน 
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ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง

คณิตศำสตร์ ม.1-ม.3 
44 เข้ำร่วม 22 1. เด็กหญิงสุนันธิดำ   แพงเบ้ำ 

  
1. นำงสุจิตรำ  เกิดสวัสดิ์ 
  

2 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 18 1. นำยซัน  อ่อนพุทธำ 
  

1. นำงสำวขวัญตำ  ลือเฟ่ือง 
  

3 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 1. นำงสำวนภัสสร  สุขแก่น 
  

1. นำงสำวสุจิตรำ  พุ่มเพียร 
  

4 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 

74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุธินี  เทิบทิพย์ 
2. เด็กหญิงสุภำพร  ศรีค้ำ 
3. เด็กหญิงเพ็ญนภำ  โคตะมะ 
  

1. นำงสำวนิรมล  รอดไพ 
2. นำงสำวกรองกนก  แสงทอง 
  

5 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6 

76.2 เงิน 18 1. นำงสำวชนำกำนต์  สุวรรณ ์
2. นำยศักดิ์สิทธิ์  วงศ์สุวรรณ์ 
3. นำงสำวอินทุอร  ทิพย์สุข 
  

1. นำงสำวนิรมล  รอดไพ 
2. นำยชัยยง  เครือภักดี 
  

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

75.8 เงิน 37 1. นำงสำวอชิรญำ  ปิต ิ
2. นำงสำวอธิชำ  ปะชะนะ 
3. นำยเรวัตร  เพียสุพรม 

1. นำงสำวนิรมล  รอดไพ 
2. นำงสำวกรองกนก  แสงทอง 
  

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธำนี) 
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ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
7 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันกำรแสดงทำง

วิทยำศำสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3 

77.2 เงิน 29 1. เด็กหญิงณปภัช  เรืองวงษ์ 
2. เด็กหญิงวรำภรณ์  โททอง 
3. เด็กหญิงศศิภำ  ขจรนำม 
  

1. นำงสำวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์ 
2. นำงสำวสุภำภรณ์  พรสิงชยั 
  

8 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ 
ม.1-ม.3 

94 ทอง 5 1. เด็กชำยจิรศักดิ์  ขุนพิลึก 
2. เด็กชำยวิศรุต  สว่ำงเมือง 
  

1. นำยจีระศักดิ ์ อบอำย 
2. นำยไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์ 
  

9 สุขศึกษำ และพลศึกษำ กำรแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.3 ทอง 28 1. นำงสำวกุสุมำ  แก้วถิ่นดง 
2. นำงสำวกุหลำบ  ฤทธิชัย 
3. นำงสำวทวีพร  ชำวหนองแคน 
4. นำงสำวธำรำรัตน์  สิทธิสำริกรรม 
5. นำงสำวบุษกร  นิสัยพรำหม 
6. นำงสำวพรทิพย์  วงค์วัง 
7. นำงสำวลัดดำ  มะโนใจ 
8. นำงสำวอำทิตติยำ  อยู่สุข 
9. นำงสำวเกวลิน  เทือกเทียน 
10. นำงสำวเข็มอัปสร  สิบผุด 
  

1. นำงสำวรัชฎำพร  สุดเสมำ 
2. นำยปริญญำ  สุขุประกำร 
3. นำยสยมภู  พิลึก 
  

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
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10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพด้วย
กำรปะติด ม.1-ม.3 

75 เงิน 9 1. เด็กหญิงรำตรี  ทองสีดี 
2. เด็กหญิงศุภสุตำ  ฉำยจินดำ 
  

1. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 
2. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
  

11 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.
4-ม.6 

70 เงิน 13 1. นำงสำวกุลณัด  รัติโชติ 
  

1. นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำร 
  

12 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ ม.1-ม.6 

77.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรองทอง  ฉลองภูมิ 
2. เด็กชำยกิตต ิ บัวค้ำ 
3. เด็กชำยทัตพงษ์  คล้ำยจันทร์ 
4. เด็กหญิงนภัสรำ  กิตติพงษ์ 
5. เด็กหญิงภัทรำภรณ๋่  นะมะหุต 
6. เด็กหญิงวิชุดำ  ดวงชำรี 
7. เด็กหญิงศศิตำ  ตุ้มน้อย 
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นุ่มน้อย 
9. เด็กหญิงสรำสินี  คงเพชรศักดิ์ 
10. นำงสำวสำยชล  ภูมิภักด ี
11. นำงสำวสิริยำกร  กิตติพงษ ์
12. เด็กหญิงอรปรียำ  แสงสุวรรณ์ 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
2. นำยพรวิศิษฐ์  บุญสด 
3. นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำร 
4. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
  

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
13 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันร้ำวงมำตรฐำน ม.

1-ม.3 
86.8 ทอง รอง

ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชำยกิตต ิ เนียมทอง 
2. เด็กชำยณัฐวัตร  หมีไข่ 
3. เด็กหญิงทักษพร  วรรณศรี 

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำร 
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธำนี) 
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งท่ี 68 
สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ณ จังหวัดพะเยำ ระหว่ำง วันท่ี 20 - 24 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561 

4. เด็กหญิงปัญญำรัตน์  คล้อยสวำท 
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกำ  แสนเวียง 
6. เด็กหญิงวรดำ  ค้ำสุข 
7. เด็กชำยศักดิ์สิทธิ์  แสนเวียง 
8. เด็กหญิงศุภำวรรณ  เพชรมณี 
9. เด็กชำยสิทธิพงษ์  ไชยดำ 
10. เด็กชำยอิษฎำ  อ้วนพรมมำ 
  

3. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
  

14 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันร้ำวงมำตรฐำน ม.
4-ม.6 

86.2 ทอง 6 1. นำงสำวดลยำกร  ลืออ้ำย 
2. นำยธนกฤต  สะสงครำม 
3. นำงสำวพิมพ์อัปสร  จบศรี 
4. นำยรณชัย  มุสิรำช 
5. นำยวรมินท์  ค้ำสุข 
6. นำงสำวศศิพิมพ์  จันที 
7. นำยศุภชัย  ล้ำทำ 
8. นำงสำวสุมำลี  นพคุณ 
9. นำยอธิวัฒน์  สมตุล 
10. นำงสำวเบญจรัตน์  เปี่ยมสุข  

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำยพรวิศิษฐ์  บุญสด 
3. นำยกริชรุ่งโรจน์  ปำรมีส ี
  

15 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันระบ้ำมำตรฐำน ม.
4-ม.6 

82.8 ทอง 6 1. นำงสำวกำนดำ  หวำนดี 
2. นำงสำวดลยำกร  ลืออ้ำย 
3. นำงสำวปรียำภรณ์  ทุมสิงห์ 
4. นำยวรมินท์  ค้ำสุข 

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
3. นำงสำวฐิตินันท์  แป้นทอง 
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5. นำงสำวศศิพิมพ์  จันที 
6. นำยศุภชัย  ล้ำทำ  

4. นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำรณ ์
  

16 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.1-ม.3 

89.8 ทอง รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงจิรำพร  บุญสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงชนิษฐำ  กันตุ่ม 
3. เด็กหญิงชำลิสำ  โวหำญ 
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สนธิกุล 
5. เด็กหญิงณิชำภัทร  มูลจันทำ 
6. เด็กหญิงพัชรำพร  ภูคลัง 
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกำ  แสนเวียง 
8. เด็กหญิงสุนิตำ  สุค้ำวัน 
 
  

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำงสำวนุจนำฎ  เชำว์ไว 
3. นำงสำวจิรำกรณ์  แก้วขำว 
4. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
  

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
17 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทย

อนุรักษ์ ม.4-ม.6 
89.6 ทอง รอง

ชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำวกำนดำ  หวำนดี 
2. นำงสำวคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง 
3. นำงสำวจิรำภรณ์  ภูผวิเมฆ 
4. นำงสำวณภัทร  รัตนพันธ์ 
5. นำงสำวดลยำกร  ลืออ้ำย 
6. นำงสำวธิชำภรณ์  วงค์ค้ำแก้ว 
7. นำงสำวนุชชิตำ  ชชุัยสงค์ 
8. นำงสำวปรียำภรณ์  ทุมสิงห์ 
9. นำยวรมินท์  ค้ำสุข 

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำงสำวฐิตินันท์  แป้นทอง 
3. นำงสำววิภำรัตน์  ฉำยแสง 
4. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 
  

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธำนี) 
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งท่ี 68 
สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ณ จังหวัดพะเยำ ระหว่ำง วันท่ี 20 - 24 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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10. นำงสำววิรินทร์พร  นุ่มมีศร ี
11. นำงสำววีรญำ  หินพลำย 
12. นำงสำวศศิพิมพ์  จันที 
  

18 ภำษำต่ำงประเทศ 
 
  

กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-
ม.6 
 
  

61.99 ทองแดง 25 1. นำงสำววนิดำ  พะกำวัลย์ 
 
  

1. นำงสำวเบ็ญจำ  คงหอม 
  

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
19 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม

ภำษำจีน ม.4-ม.6 
43.6 เข้ำร่วม 42 1. นำงสำวกัญญำรัตน์  สงเครำะห์ 

  
1. นำงสำววรำภรณ์  โกวโิท 
  

20 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกิจกรรมสภำ
นักเรียน ม.1-ม.6 

84.6 ทอง 10 1. นำยทิวำนนท์  กระแสหัน 
2. นำงสำวนันทิดำ  ใจปินตำ 
3. นำยบรรจง  วรรณภักดิ ์
4. นำงสำวปำริฉัตร  ดีเทียน 
5. นำยมโนชำ  กระแสหัน 
6. นำงสำวศศิพร  สุขนิยม 
7. นำงสำวศิริวรรณ  แสนนันต๊ะ 
8. นำยอภิเดช  จันทะวงค์ค้ำม ี
9. นำงสำวอุไรพร  ไชยเนตร 
10. นำงสำวเพ็ญนภำ  กล้ำกำรขำย  

1. นำยสยมภู  พิลึก 
2. นำงสำวสุจิตรำ  พุ่มเพียร 
3. นำยสมสุข  พรัดมะลิ 
  

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธำนี) 
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งท่ี 68 
สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) ณ จังหวัดพะเยำ ระหว่ำง วันท่ี 20 - 24 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561 
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21 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษำ (Youth 
Counselor: YC) ม.1-ม.3 

62.8 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกัญญำภรณ์  กล้ำกสิกำรณ์ 
2. เด็กหญิงชนิภำ  พรรณมำตร์ 
3. เด็กหญิงชลณิชำ  บุลมชัย 
4. เด็กชำยชิษณุพงศ์  กลั่นเกษตรวิทย์ 
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินทร์พิมพ์ 
  

1. นำงสำวชนกำนต์  เฮิงโม 
2. นำยศุภชัย  นัครำจำรย์ 
  

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
22 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.

1-ม.3 
64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงจิตสุภำ  นำย่อ 

2. เด็กชำยปิยพล  แก้วเขียว 
3. เด็กหญิงวัชรำภร  พรไตร  

1. นำงสำวปริศนำ  เครือลำว 
2. นำงสำวจีรวรรณ  นิติธัญญรัตนำ 
  

23 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

65.6 ทองแดง 34 1. เด็กชำยนันทวัฒน์  บุตรไธสง 
2. เด็กชำยวุฒิชัย  มงคลคูณ 
  

1. นำงสำวจิรำกรณ์  แก้วขำว 
2. นำงสำวอัจฉรำพรรณ  ปำนศิลำ 
  

24 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-ม.
3 

82 ทอง 26 1. เด็กหญิงจันทกำรต์  อินตะ 
2. เด็กหญิงพิชชำภำ  อินตะ 
3. เด็กหญิงสุพรรณษำ  กล้ำสำริกิจ  

1. นำยเกียรติกวิณ  กำพย์ไกรแก้ว 
2. นำงสำวสุภัค  ชำญถิ่นดง 
  

25 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.1-ม.3 

88.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พงษ์สำริกำร 
2. เด็กหญิงวิรดำ  โสระฐี 
3. เด็กหญิงศุจิภรณ์  โพธิ์อ่อง  

1. นำงสำวสุภัค  ชำญถิ่นดง 
2. นำงวรรณำ  ศิริวัฒพงศ์ 
  

26 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.4-ม.6 

80 ทอง 27 1. นำงสำวอริศรำ  เตจะนะตำ 
2. นำงสำวเบญจมำศ  ทองใบ
3. นำงสำวเบญจรัตน์  ไตรเดชำ  

1. นำงสำวสุภัค  ชำญถิ่นดง 
2. นำงเสำวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ ์
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ที่มำ : https://north68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result.php?id=549 

 

 

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 
1 ภำษำไทย กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อ

ภำษำไทย ม.1-ม.3 
81 ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 
1. เด็กหญิงสุจิตรำ  แควชัยภูมิ 
  

1. นำงสำวฐิตินันท์  แป้นทอง 
  

2 ภำษำไทย กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อ
ภำษำไทย ม.4-ม.6 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. นำงสำวธนัชชำ  ชะมำลัย 
  

1. นำงสำวฐิตินันท์  แป้นทอง 
  

3 ภำษำไทย กำรแข่งขันวรรณกรรม
พิจำรณ์ ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงวิมล  โพนโสกเชือก 
  

1. นำยศุภชัย  นัครำจำรย์ 
  

4 ภำษำไทย กำรแข่งขันวรรณกรรม
พิจำรณ์ ม.4-ม.6 

60 ทองแดง 6 1. นำงสำววันชลี  กะระมหันต์ 
  

1. นำงสำวสิรินันท์  ฤทธิ์บ้ำรุง 
  

5 ภำษำไทย กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.
1-ม.3 

71 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชำ  ถำดวิจิตร 
  

1. นำยพิศิษพงษ์   นำคภู่ 
  

6 ภำษำไทย กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.
4-ม.6 

63.5 ทองแดง 5 1. นำงสำวอลิตำ  ศรีพรม 
  

1. นำงสำวสิรินันท์  ฤทธิ์บ้ำรุง 
  

7 ภำษำไทย กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม
(กำรเขียนเรียงควำม) ม.1-ม.3 

89 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงจำรุวรรณ  เขียวหัน 
  

1. นำงสำวศศิกำญจน์  หินไธสง 
  

8 ภำษำไทย กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม
(กำรเขียนเรียงควำม) ม.4-ม.6 

79.8 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. นำงสำวจิรำพร  ปะนำเต 
  

1. นำงสำวศศิกำญจน์  หินไธสง 
  

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สพม. เขต ๔๒ (นครสวรรค์,อุทัยธำนี) 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งท่ี 68 ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 สังกัดเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ ระหว่ำง วันท่ี 8-10 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
 

https://north68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_result.php?id=549
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9 ภำษำไทย กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำน
ท้ำนองเสนำะ ม.1-ม.3 

50 เข้ำร่วม 4 1. นำงสำวเสำวลักษณ์  คงศักดิ์เจริญ 
  

1. นำงสำวปริศนำ  เครือลำว 
  

10 ภำษำไทย กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำน
ท้ำนองเสนำะ ม.4-ม.6 

-1 -  1. นำงสำวนันทิยำ  เอ่ียมยอด 
  

1. นำงสำวปริศนำ  เครือลำว 
  

11 ภำษำไทย กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่น
ใหม่ กำพย์ยำนี ๑๑ (๖ บท) 
ม.1-ม.3 

74 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชำ  บุญหนุน 
2. เด็กหญิงปรำงทิพย์  สุวรรบล 
  

1. นำยศุภชัย  นัครำจำรย์ 
2. นำงสำวปริศนำ  เครือลำว 
  

12 ภำษำไทย กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่น
ใหม่ โคลงสี่สุภำพ ม.4-ม.6 

82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นำงสำวชฎำพร  ปิ่นปั้น 
2. นำงสำวเปมิกำ  แน่นอุดร 
  

1. นำยศุภชัย  นัครำจำรย์ 
2. นำงสำวสิรินันท์  ฤทธิ์บ้ำรุง 
  

13 ภำษำไทย กำรแข่งขันต่อค้ำศัพท์
ภำษำไทย (ค้ำคมเดิม) ม.1-ม.
3 

68.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรฤทัย  ส้ำรำญ 
2. เด็กหญิงพัชรำภำ  แสงมล 
  

1. นำยพิศิษพงษ์   นำคภู่ 
2. นำงสำวศศิกำญจน์  หินไธสง 
  

14 ภำษำไทย กำรแข่งขันต่อค้ำศัพท์
ภำษำไทย (ค้ำคมเดิม) ม.4-ม.
6 

81.43 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำวอรวรรณ  อินตะนัย 
  

1. นำงสำวฐิตินันท์  แป้นทอง 
  

15 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ ม.1-ม.3 

85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนันธิดำ   แพงเบ้ำ 
  

1. นำงสุจิตรำ  เกิดสวัสดิ์ 
  

16 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
คณิตศำสตร์ ม.4-ม.6 

48 เข้ำร่วม 6 1. นำงสำวอรนุช  ทวนเงิน 
  

1. นำยกริชรุ่งโรจน์  ปำรมีส ี
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17 คณิตศำสตร์ กำรประกวดโครงงำน
คณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำง
ทฤษฎีหรือค้ำอธิบำยทำง
คณิตศำสตร์ ม.1-ม.3 

-1 -  1. เด็กหญิงมุขฐิตำ  แสนท้ำพล 
2. เด็กหญิงมุตำ  ศรีวิลัย 
3. เด็กหญิงสุพรรณษำ  ปทุมสูติ 
  

1. นำยกริชรุ่งโรจน์  ปำรมีส ี
2. นำงสำวสิริวิมล  เส็งเมือง 
  

18 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.
3 

66 ทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงนุสรำ  แตงร่ม 
  

1. นำงสำวขวัญตำ  ลือเฟ่ือง 
  

19 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.
6 

96 ทอง ชนะเลิศ 1. นำยซัน  อ่อนพุทธำ 
  

1. นำงสำวขวัญตำ  ลือเฟ่ือง 
  

20 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันต่อสมกำร
คณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.
3 

72 เงิน 5 1. เด็กชำยทรัพย์ศิริ  สัทธศรี 
2. เด็กชำยทศพล  ทับสิงห์ 
  

1. นำงสำวขวัญตำ  ลือเฟ่ือง 
2. นำยกฤษดำ  แก้วพรม 
  

21 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันต่อสมกำร
คณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.
6 

70 เงิน 4 1. นำงสำวอริศรำ  ภูสุวรรณ์ 
  

1. นำงสำวขวัญตำ  ลือเฟ่ือง 
  

22 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้ำร่วม 6 1. เด็กหญิงอรัญญำ  แสงวิเชียร 
  

1. นำงสำวสิริวิมล  เส็งเมือง 
  

23 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวนภัสสร  สุขแก่น 
  

1. นำงสำวสุจิตรำ  พุ่มเพียร 
  

24 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงวณิฌำ  ทองแฉล้ม 
  

1. นำงสุจิตรำ  เกิดสวัสดิ์ 
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25 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 

14.5 เข้ำร่วม 4 1. เด็กหญิงกัญญำลักษณ์  ว่องถิ่น
เถื่อน 
2. เด็กหญิงจันทกำนต์  แก้วศรี 
3. เด็กชำยนิธิศ  สีหอมเหิน 
  

1. นำงสำวนุจนำฎ  เชำว์ไว 
2. นำงลลิตำ  แหงมปำน 
  

26 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 

80 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นำงสำวกฤตติญำ  จุลพันธ์ 
2. นำงสำวจินดำรัตน์  ภูมิภ ู
3. นำยนเรศร  ไวสำหลง 
  

1. นำยชัยยง  เครือภักดี 
2. นำงภรณี  สีรอด 
  

27 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 

91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธินี  เทิบทิพย์ 
2. เด็กหญิงสุภำพร  ศรีค้ำ 
3. เด็กหญิงเพ็ญนภำ  โคตะมะ 
  

1. นำงสำวนิรมล  รอดไพ 
2. นำงสำวกรองกนก  แสงทอง 
  

28 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวชนำกำนต์  สุวรรณ ์
2. นำยศักดิ์สิทธิ์  วงศ์สุวรรณ์ 
3. นำงสำวอินทุอร  ทิพย์สุข 
  

1. นำงสำวนิรมล  รอดไพ 
2. นำยชัยยง  เครือภักดี 
  

29 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

84.67 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญทัน 
2. เด็กหญิงนุตประวีณ์  ไชยเตร 
3. เด็กหญิงปนัดดำ  แสนสม 
  

1. นำงสำวนิรมล  รอดไพ 
2. นำงสำวอำทิตยำภรณ์  พุ่มขจร 
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30 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวอชิรญำ  ปิต ิ
2. นำงสำวอธิชำ  ปะชะนะ 
3. นำยเรวัตร  เพียสุพรม 
  

1. นำงสำวนิรมล  รอดไพ 
2. นำงสำวกรองกนก  แสงทอง 
  

31 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ (Science 
Show) ม.1-ม.3 

80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณปภัช  เรืองวงษ์ 
2. เด็กหญิงวรำภรณ์  โททอง 
3. เด็กหญิงศศิภำ  ขจรนำม 
  

1. นำงสำวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์ 
2. นำงสำวสุภำภรณ์  พรสิงชยั 
  

32 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันกำรแสดงทำง
วิทยำศำสตร์ (Science 
Show) ม.4-ม.6 

81.67 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นำยธนวันต์  เยอชัยภูม ิ
2. นำงสำววันวิสำ  พูลเขตกิจ 
3. นำงสำวสิริยำกร  ค้ำมำ 
  

1. นำงสำวอำทิตยำภรณ์  พุ่มขจร 
2. นำงสำวละออ  โสภำ 
  

33 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ 
ม.4-ม.6 

-1 -  1. นำยศิขรินทร์  บังลำด 
2. นำยอนุวัฒน์  เผือกยอด 
  

1. นำยจีระศักดิ ์ อบอำย 
2. นำงสำวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์ 
  

34 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทบินนำน ปล่อยอิสระ 
ม.1-ม.3 

97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชำยจิรศักดิ์  ขุนพิลึก 
2. เด็กชำยวิศรุต  สว่ำงเมือง 
  

1. นำยจีระศักดิ ์ อบอำย 
2. นำยไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์ 
  

35 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง 
ประเภทสำมมิติ (3D) ปล่อย
อิสระ ม.1-ม.3 

81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชำยพงษ์พิพัฒน์  สว่ำงเรือง
ฤทธิ์ 

1. นำยไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์ 
2. นำยจีระศักดิ ์ อบอำย 
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2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แก้วสำ 
  

36 สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดเพลงคุณธรรม ม.
1-ม.3 

79.16 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงกัญญำรัตน์  เย็นสุข 
2. เด็กหญงินันณภัทร  บ้ำรุงศรี 
3. เด็กหญิงพิชชำภรณ์  จันทร์เถื่อน 
4. เด็กหญิงภำวิณี  พูลสวัสดิ์ 
5. เด็กหญิงมนัสวี  สมบัติ 
  

1. นำยศักรินทร์  พันธุ์ไกร 
2. นำงณัฏฐณิชำ  อิศฤงคำร 
  

37 สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดเพลงคุณธรรม ม.
4-ม.6 

86 ทอง 6 1. นำงสำวธมลวรรณ  เสำร์คำ้ 
2. นำงสำวพิมพ์วิภำ  พงษ์สระพัง 
3. นำงสำวรติมำ  ผะอบเหล็ก 
4. นำงสำววรรณวิสำ  ภูบัวดวง 
5. นำงสำวสุพัตรำ  พลสูง 
  

1. นำยศักรินทร์  พันธุ์ไกร 
2. นำงณัฏฐณิชำ  อิศฤงคำร 
  

38 สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดโครงงำน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

78.4 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงกัญญำรัตน์  สุทจิต 
2. เด็กชำยธณำธร  ทองไทย 
3. เด็กหญิงบัญฑิตำ  เทียบสำ 
4. เด็กหญิงศุภิสรำ  ทวนทอง 
5. เด็กหญิงเขมมิกำนต์  ภู่พันธ์ 
  

1. นำยสุรเดช  บุญรอด 
2. นำยสุวัฒน์  ตั้งจิตรวัฒนำกุล 
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39 สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดภำพยนตร์สั้น ม.
4-ม.6 

81 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำวกรวรรณ  เอ่ียมละออ 
2. นำงสำวนันทวัน  วัฒนพรม 
3. นำยสิงหำ  หึกขุนทด 
4. นำยสุริยำ  นำชำร ี
5. นำงสำวอรพิน  ทวนเงิน 
  

1. นำงสำววรินดำ  ถนอมสุข 
2. นำงสำวบุษยำ  มณฑล 
  

40 สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดเล่ำนิทำน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงณัฐชนัน  ชำวนำรำช 
  

1. นำยสุวัฒน์  ตั้งจิตรวัฒนำกุล 
  

41 สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดเล่ำนิทำน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

83.6 ทอง 5 1. นำงสำวปัทมพร  แก้วชัง 
  

1. นำงสำวสุรัตน์  เหมือนดี 
  

42 สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดมำรยำทไทย ม.
1-ม.3 

-1 -  1. เด็กหญิงพนำไพร  จันทบัตร 
2. เด็กชำยอภิวิชญ์  ชุมเต 
  

1. นำยกิตติ  จันทะเคลื่อน 
2. นำงสำวทิภำพรรณ  จันทร์ฉ่้ำ 
  

43 สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

กำรประกวดมำรยำทไทย ม.
4-ม.6 

89.25 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำยจักรินทร์  ยงเพชร 
2. นำงสำวลลิตพรรณ  สงมำ 
  

1. นำยกิตติ  จันทะเคลื่อน 
2. นำงสำวทิภำพรรณ  จันทร์ฉ่้ำ 
  

44 สุขศึกษำ และพลศึกษำ กำรแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวกุสุมำ  แก้วถิ่นดง 
2. นำงสำวกุหลำบ  ฤทธิชัย 
3. นำงสำวทวีพร  ชำวหนองแคน 
4. นำงสำวธำรำรัตน์  สิทธิสำริกรรม 
5. นำงสำวบุษกร  นิสัยพรำหม 

1. นำงสำวรัชฎำพร  สุดเสมำ 
2. นำยปริญญำ  สุขุประกำร 
3. นำยสยมภู  พิลึก 
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6. นำงสำวพรทิพย์  วงค์วัง 
7. นำงสำวลัดดำ  มะโนใจ 
8. นำงสำวอำทิตติยำ  อยู่สุข 
9. นำงสำวเกวลิน  เทือกเทียน 
10. นำงสำวเข็มอัปสร  สิบผุด 
  

45 สุขศึกษำ และพลศึกษำ กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-
ม.6 

80.5 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำวจริญำ  สิงห์ทอง 
2. นำงสำวจิตรลดำ  ศรีบุญเพ็ง 
3. นำงสำวชลธชิำ  บุญมีรักษ์ 
4. นำงสำวชุติมำ  ขำวเผือก 
5. นำงสำวญำดำ  บุรำณศรี 
6. นำงสำวศุภำพิชญ์  เครือภักดี 
7. นำงสำวอรทัย  พรมรำช 
8. นำงสำวเสำวนีย์  ยอดนิล 
  

1. นำยชนพัฒน์  บัวพำ 
2. นำยพิเชษ  หลวงต่ำงใจ 
3. นำยสุทธิพงษ์  สีค้ำเภำ 
  

46 สุขศึกษำ และพลศึกษำ กำรแข่งขันตอบปัญหำสุข
ศึกษำและพลศึกษำ ม.1-ม.3 

60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนำพร  โทนดะกะ 
2. เด็กหญิงสโรชำ  สุวรรณ ์
  

1. นำยสยมภู  พิลึก 
2. นำยชนพัฒน์  บัวพำ 
  

47 สุขศึกษำ และพลศึกษำ กำรแข่งขันตอบปัญหำสุข
ศึกษำและพลศึกษำ ม.4-ม.6 

60 ทองแดง 4 1. นำงสำวศรัณย์พร  อุชัย 
2. นำงสำวสุดำรัตน์  ใจเที่ยง 
  

1. นำยพิเชษ  หลวงต่ำงใจ 
2. นำยปริญญำ  สุขุประกำร 
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48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" 
ม.1-ม.3 

79 เงิน 4 1. เด็กชำยทินภัทร  แสงย้อย 
  

1. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 
  

49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" 
ม.4-ม.6 

94 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำววิรงรอง  สุมังคะละ 
  

1. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
  

50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี 
ม.1-ม.3 

75 เงิน 4 1. เด็กชำยสรวิศ  สีแสด 
  

1. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 
  

51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี 
ม.4-ม.6 

75 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำยกวินทรำ  วันชม 
  

1. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
  

52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันเขียนภำพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3 

71 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชำยภูริทัต  กองอำษำ 
  

1. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 
  

53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันเขียนภำพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6 

-1 -  1. นำยกิตติศักดิ์  กุลเกลี้ยง 
  

1. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
  

54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันเขียนภำพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-
ม.3 

70 เงิน 4 1. เด็กชำยชิษณุพงศ์  นำถ้้ำนำค 
  

1. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 
  

55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันเขียนภำพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-
ม.6 

-1 -  1. นำยบวร  เมืองขุนทศ 
  

1. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
  

56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ภำพ
ด้วยกำรปะติด ม.1-ม.3 

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรำตรี  ทองสีดี 
2. เด็กหญิงศุภสุตำ  ฉำยจินดำ 
  

1. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 
2. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
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57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น 
(Drawing) ม.1-ม.3 

75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ก้ำลังยงค์ 
  

1. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 
  

58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

87 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำวสุพัตรำ  วรพล 
  

1. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
  

59 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 
ม.1-ม.3 

87 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงประไพพรรณ  ฉลองภูมิ 
  

1. นำยพรวิศิษฐ์  บุญสด 
  

60 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.
4-ม.6 

90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวกุลณัด  รัติโชติ 
  

1. นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำร 
  

61 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ ม.1-ม.6 

83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ฉลองภูมิ 
2. เด็กชำยกิตติ  บัวค้ำ 
3. เด็กชำยทัตพงษ์  คล้ำยจันทร์ 
4. เด็กหญิงนภัสรำ  กิตติพงษ์ 
5. เด็กหญิงภัทรำภรณ๋่  นะมะหุต 
6. เด็กหญิงวิชุดำ  ดวงชำรี 
7. เด็กหญิงศศิตำ  ตุ้มน้อย 
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นุ่มน้อย 
9. เด็กหญิงสรำสินี  คงเพชรศักดิ์ 
10. นำงสำวสำยชล  ภูมิภักด ี
11. นำงสำวสิริยำกร  กิตติพงษ ์
12. เด็กหญิงอรปรียำ  แสงสุวรรณ์ 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
2. นำยพรวิศิษฐ์  บุญสด 
3. นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำร 
4. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
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62 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงอญิญำ  จันทร์สอน 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
  

63 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล 
ประเภทชำย ม.4-ม.6 

83.33 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำยอธิวัฒน์  สมตุล 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 

64 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงวิชุดำ  ครองบุญ 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
  

65 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำวปำนฤทัย  กลิ่นถือศิล 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
  

66 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ ประเภทชำย ม.1-
ม.3 

82.75 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชำยเมคิม  ปัญจศิล 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
  

67 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ ประเภทชำย ม.4-
ม.6 

-1 -  1. นำยจักรินทร์  ยงเพชร 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
  

68 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-
ม.3 

81.67 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงบุญนภำ  ผ่ำนสุวรรณ 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
  

69 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระ
รำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-
ม.6 

77 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นำงสำวศิรินภำ  ศรีวงษ์ผำง 
  

1. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
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70 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันร้ำวงมำตรฐำน ม.
1-ม.3 

92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชำยกิตติ  เนียมทอง 
2. เด็กหญิงชำลิสำ  โวหำญ 
3. เด็กชำยณัฐวัตร  หมีไข่ 
4. เด็กหญิงทักษพร  วรรณศรี 
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกำ  แสนเวียง 
6. เด็กหญิงวรดำ  ค้ำสุข 
7. เด็กชำยศักดิ์สิทธิ์  แสนเวียง 
8. เด็กหญิงศุภำวรรณ  เพชรมณี 
9. เด็กชำยสิทธิพงษ์  ไชยดำ 
10. เด็กชำยอิษฎำ  อ้วนพรมมำ 
  

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำร 
3. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
  

71 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันร้ำวงมำตรฐำน ม.
4-ม.6 

94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวดลยำกร  ลืออ้ำย 
2. นำยธนกฤต  สะสงครำม 
3. นำงสำวพิมพ์อัปสร  จบศรี 
4. นำยรณชัย  มุสิรำช 
5. นำยวรมินท์  ค้ำสุข 
6. นำงสำวศศิพิมพ์  จันที 
7. นำยศุภชัย  ล้ำทำ 
8. นำงสำวสุมำลี  นพคุณ 
9. นำยอภิเดช  จันทะวงค์ค้ำม ี
10. นำงสำวเบญจรัตน์  เปี่ยมสุข 
  

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำยพรวิศิษฐ์  บุญสด 
3. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
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72 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันระบ้ำมำตรฐำน ม.
4-ม.6 

90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวกำนดำ  หวำนดี 
2. นำงสำวคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง 
3. นำงสำวดลยำกร  ลืออ้ำย 
4. นำยธนกฤต  สะสงครำม 
5. นำงสำวปรียำภรณ์  ทุมสิงห์ 
6. นำยรณชัย  มุสิรำช 
7. นำยวรมินท์  ค้ำสุข 
8. นำงสำววีรญำ  หินพลำย 
9. นำงสำวศศิพิมพ์  จันที 
10. นำยศุภชัย  ล้ำทำ 
11. นำงสำวสุมำลี  นพคุณ 
12. นำยอภิเดช  จันทะวงค์ค้ำม ี
  

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำงสำวปัจฉิมำ  ลักษณะวิเชียร 
3. นำงสำวฐิตินันท์  แป้นทอง 
4. นำยอภิชัย  เขม้นเขตกำรณ ์
  

73 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.1-ม.3 

93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรำพร  บุญสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงชนิษฐำ  กันตุ่ม 
3. เด็กหญิงชำลิสำ  โวหำญ 
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สนธิกุล 
5. เด็กหญิงณิชำภัทร  มูลจันทำ 
6. เด็กหญิงพัชรำพร  ภูคลัง 
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกำ  แสนเวียง 
8. เด็กหญิงสุนิตำ  สุค้ำวัน 
  

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำงสำวนุจนำฎ  เชำว์ไว 
3. นำงสำวจิรำกรณ์  แก้วขำว 
4. นำงสุนัดดำ  แก้วมณี 
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74 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.4-ม.6 

92 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวกำนดำ  หวำนดี 
2. นำงสำวคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง 
3. นำงสำวจิรำภรณ์  ภูผวิเมฆ 
4. นำงสำวณภัทร  รัตนพันธ์ 
5. นำงสำวดลยำกร  ลืออ้ำย 
6. นำงสำวนุชชิตำ  ชชุัยสงค์ 
7. นำงสำวปรียำภรณ์  ทุมสิงห์ 
8. นำยวรมินท์  ค้ำสุข 
9. นำงสำววีรญำ  หินพลำย 
10. นำงสำวศศิพิมพ์  จันที 
  

1. นำงสำวอัจฉรำ  วงโคคุ้ม 
2. นำงสำวฐิตินันท์  แป้นทอง 
3. นำงสำววิภำรัตน์  ฉำยแสง 
4. นำงจุรีพร  โพธิ์พรม 
  

75 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-
ม.6 

87 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำววนิดำ  พะกำวัลย์ 
  

1. นำงสำวเบ็ญจำ  คงหอม 
  

76 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

75.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริภิมล  พรมมี 
  

1. นำงสำวจินตรำ  คำลำ 
  

77 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

-1 -  1. นำงสำวสมิตำ  แสนหำสิ่ว 
  

1. นำงสำวจินตรำ  คำลำ 
  

78 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันละครสั้น
ภำษำอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 

73.4 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงจิรำพร  แก้วทัน 
2. เด็กชำยณัฐวุฒิ  ค้ำแจง 
3. เด็กชำยธนวัฒน์  พิมพ์ดำ 

1. นำงนวลอนงค ์ สุขจันทร์ 
2. นำงสำวศศิธร  ทองเชื้อ 
  



 
 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

4. เด็กหญิงธนัชพร  สุพัฒน์ 
5. เด็กหญิงนิชชำ   วงศ์ศรีจันทร์ 
  

79 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันละครสั้น
ภำษำอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 

81.8 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นำยก้องภพ  ศำลำงำม 
2. นำงสำวศิรินภำ  ศรีวงษ์ผำง 
3. นำงสำวสุชำนันท์  ฉัตรำรักษ์ 
4. นำยเอกรัตน์  แสงจันทร์ 
5. นำยแมนชัย  เปรำเร 
  

1. นำงนวลอนงค ์ สุขจันทร์ 
2. นำงสำวเบ็ญจำ  คงหอม 
  

80 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ
ภำษำจีน ม.1-ม.3 

65.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชำ  บุตรตะ 
2. เด็กหญิงวำศินี  อินทรสิงห์ 
  

1. นำงณพิชญำ  ปันทิพย์ 
2. นำงสำววรำภรณ์  โกวโิท 
  

81 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันพูดเพ่ืออำชีพ
ภำษำจีน ม.4-ม.6 

62.33 ทองแดง 4 1. นำงสำวธัญญลักษณ์  เงินกลม 
2. นำงสำววิภำดำ  เมืองรำชำ 
  

1. นำงณพิชญำ  ปันทิพย์ 
2. นำงสำววรำภรณ์  โกวโิท 
  

82 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพ
ภำษำจีน ม.4-ม.6 

60 ทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำวทัตพิชำ  ภิรมย์ไกรภักด ี
2. นำงสำวรัชนีกร  บัวผำ 
  

1. นำงณพิชญำ  ปันทิพย์ 
2. นำงสำววรำภรณ์  โกวโิท 
  

83 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันละครสั้นภำษำจีน 
ม.4-ม.6 

80 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำยธนำคำร  คล้ำมจันทร์ 
2. นำงสำวนงนภัส  สิงห์ขำว 
3. นำงสำวภนิดำ  วงศ์ศรี 

1. นำงณพิชญำ  ปันทิพย์ 
2. นำงสำววรำภรณ์  โกวโิท 
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4. นำงสำวศศิกำนต์  พิลึก 
5. นำงสำวเยำวเรศ  บุญเกิน 
  

84 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม
ภำษำจีน ม.4-ม.6 

81 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวกัญญำรัตน์  สงเครำะห์ 
  

1. นำงสำววรำภรณ์  โกวโิท 
  

85 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันต่อศัพท์
ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.
1-ม.3 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. เด็กหญิงจุฑำมำศ  ปิ่นฟ้ำ 
2. เด็กหญิงนิชนำถ  เพ็ญเขตรกรณ์ 
  

1. นำงสำวศศิธร  ทองเชื้อ 
2. นำยปรีชำ  จันลำ 
  

86 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันต่อศัพท์
ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.
4-ม.6 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำยธีรบดินทร์  ผลพันธ ์
  

1. นำงสำวศศิธร  ทองเชื้อ 
  

87 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกิจกรรมสภำ
นักเรียน ม.1-ม.6 

90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นำยทิวำนนท์  กระแสหัน 
2. นำงสำวนันทิดำ  ใจปินตำ 
3. นำยบรรจง  วรรณภักดิ ์
4. นำงสำวปำริฉัตร  ดีเทียน 
5. นำยมโนชำ  กระแสหัน 
6. นำงสำวศศิพร  สุขนิยม 
7. นำงสำวศิริวรรณ  แสนนันต๊ะ 
8. นำยอภิเดช  จันทะวงค์ค้ำม ี
9. นำงสำวอุไรพร  ไชยเนตร 

1. นำยสยมภู  พิลึก 
2. นำงอำทิตยำ  พิลึก 
3. นำยสมสุข  พรัดมะลิ 
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10. นำงสำวเพ็ญนภำ  กล้ำกำรขำย 
  

88 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษำ (Youth 
Counselor: YC) ม.1-ม.3 

86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญำภรณ์  กล้ำกสิ
กำรณ์ 
2. เด็กหญิงชนิภำ  พรรณมำตร์ 
3. เด็กหญิงชลณิชำ  บุลมชัย 
4. เด็กชำยชิษณุพงศ์  กลั่นเกษตร
วิทย์ 
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินทร์พิมพ์ 
  

1. นำงสำวชนกำนต์  เฮิงโม 
2. นำยศุภชัย  นัครำจำรย์ 
  

89 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3 

84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภำ  นำย่อ 
2. เด็กชำยปิยพล  แก้วเขียว 
3. เด็กหญิงวัชรำภร  พรไตร 
  

1. นำงสำวปริศนำ  เครือลำว 
2. นำงสำวจีรวรรณ  นิติธัญญรัตนำ 
  

90 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.4-ม.6 

77 เงิน 4 1. นำงสำวชลธชิำ  ไผ่พงษ์ 
2. นำงสำววันวิสำข์  ชิณวงษำ 
3. นำงสำวโสรญำ  สุประทัส 
  

1. นำงสำวปริศนำ  เครือลำว 
2. นำงสำวจีรวรรณ  นิติธัญญรัตนำ 
  

91 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชำยนันทวัฒน์  บุตรไธสง 
2. เด็กชำยวุฒิชัย  มงคลคูณ 
  

1. นำงสำวจิรำกรณ์  แก้วขำว 
2. นำงสำวอัจรำพรรณ  ปำำนศิลำ 
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92 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำวบุศยำ  เชี่ยวกสิกร 
2. นำยอำทิตย์  คงป่ำ 
  

1. นำงสำววิภำรัตน์  ฉำยแสง 
2. นำยวริทธิ์  กิ่งเณร 
  

93 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรสร้ำง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ม.1-ม.3 

76 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงปำริชำติ  สิมผิว 
2. เด็กหญิงสุรัตน์ติกำนต์  เพชรมณี 
  

1. นำงสำวรัชฎำพร  สุดเสมำ 
2. นำยวริทธิ์  กิ่งเณร 
  

94 คอมพิวเตอร์ กำรประกวดโครงงำน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 

87 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กชำยชินำธิป  จันทบัติ 
2. เด็กหญิงอำรยำ  คันตะลี 
3. เด็กหญิงเบำวรัตน์  คงคำไล 
  

1. นำงสำวอัจรำพรรณ  ปำนศิลำ 
2. นำงสำวจิรำกรณ์  แก้วขำว 
  

95 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรตัดต่อ
ภำพยนตร์ ม.4-ม.6 

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. นำยนพดนัย  ภิรมจิตร 
2. นำยพงศกร  แผ่นทอง 
  

1. นำงสำวรัชฎำพร  สุดเสมำ 
2. นำยวริทธิ์  กิ่งเณร 
  

96 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-
ม.3 

86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทกำรต์  อินตะ 
2. เด็กหญิงพิชชำภำ  อินตะ 
3. เด็กหญิงสุพรรณษำ  กล้ำสำริกิจ 
  

1. นำยเกียรติกวิณ  กำพย์ไกรแก้ว 
2. นำงสำวสุภัค  ชำญถิ่นดง 
  

97 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำด
แบบชื้น ม.1-ม.3 

92.17 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

1. เด็กหญิงธิดำพร  เพ็งจำง 
2. เด็กหญิงนัยนำ  เพ็ญศรี 
3. เด็กหญิงวรดำ  พุกมำก 
  

1. นำงสำวสุภัค  ชำญถิ่นดง 
2. นำงวรรณำ  ศิริวัฒพงศ์ 
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ที่มำ : https://north68.sillapa.net/sm-nsn42/modules/report/report_school_result.php?id=50 

98 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว ม.
4-ม.6 

93.4 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ 

1. นำงสำวชนำภำ  สีหำบุตร 
2. นำงสำวอรจิรำ  อินพรม 
3. นำงสำวเกศินี  มะลิติไข 
  

1. นำงสำวสุภัค  ชำญถิ่นดง 
2. นำยเกียรติกวิณ  กำพย์ไกรแก้ว 
  

99 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.1-ม.3 

89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พงษ์สำริกำร 
2. เด็กหญิงวิรดำ  โสระฐี 
3. เด็กหญิงศุจิภรณ์  โพธิ์อ่อง 
  

1. นำงสำวสุภัค  ชำญถิ่นดง 
2. นำงวรรณำ  ศิริวัฒพงศ์ 
  

100 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันกำรแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.4-ม.6 

82 ทอง ชนะเลิศ 1. นำงสำวอริศรำ  เตจะนะตำ 
2. นำงสำวเบญจมำศ  ทองใบ 
3. นำงสำวเบญจรัตน์  ไตรเดชำ 
  

1. นำงสำวสุภัค  ชำญถิ่นดง 
2. นำงเสำวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ ์
  

101 กำรงำนอำชีพ ช่ำงเชื่อมโลหะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชำยณัฐพล  ยงเพชร 
2. เด็กชำยพรหมมินทร์  เกิดแย้ม 
  

1. นำยเกียรติกวิณ  กำพย์ไกรแก้ว 
2. นำยสมพงษ ์ ทำหอม 
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ที่มำ : https://north68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_medal.php?id=549 

สรุปเหรียญรำงวัลโรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สพม 42 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 68  
ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ ระหว่ำง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
 

 

ที่มำ : https://north68.sillapa.net/sm-nsn42/?name=report 

https://north68.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_school_medal.php?id=549
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถำนศึกษำ 

โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร รำงวัลโครงกำรมหิงสำสำยสืบ ประจ้ำปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร รำงวัลโรงเรียนประชำธิปไตยตัวอย่ำง ประจ้ำปี 
2561 

คณะกรรมกำรโครงกำรส่งเสริม
คุณธรรมและวิถีประชำธิปไตยใน
โรงเรียน สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้ำง
เอกลักษณ์ของชำติ 

โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร “2017 SEAMEO-Japan ESD Award” Theme: 
Improving Health and Nutrition โดยส่ง
โครงกำร Care For Physical and Mental 
Health, Save The Hope of the Fatherland 

SEAMEO-Japan 

โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร กำรรับรองเป็นโรงเรียนในโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ครูเพ่ือเป็นผู้น้ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรสอน
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร กำรรับรองเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ้ำต้ำบล สพฐ. 

ครู 
นำงสำวนิรมล  รอดไพ ได้รับรำงวัลโล่รำงวัลครูพ่ีเลี้ยงโครงกำรมหิงสำ

สำยสืบ 
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

นำยชัยยง เครือภักดี ได้รับรำงวัลโล่รำงวัลครูพ่ีเลี้ยงโครงกำรมหิงสำ
สำยสืบ 

กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

นำงสำวนิรมล  รอดไพ รำงวัลเหรียญทอง (ล้ำดับที่ 3) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
(OBEC AWARD) ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ระดับประเทศ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561 

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

นำยศุภชัย นัครำจำรย์ ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำอบรมโครงกำรบันไดกวี 
ประจ้ำปี 2561 

คณะกรรมกำรโครงกำร 
ประกวดหนังสือดีเด่นรำงวัล 
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ร่วมกับ บริษัท 
ซีพี ออลล์ จ้ำกัด (มหำชน) 

นำยศุภชัย นัครำจำรย์ รำงวัลกวีปำกกำทอง  
ประจ้ำปี 2561 

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนำคำรกรุงเทพ 
จ้ำกัด (มหำชน) 

นำงสำวบุษยำ มณฑล รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กำรประกวดผลลัพธ์
กิจกรรมต่อยอด ค่ำยกำรเงินทิสโก้  
รุ่นที่ 15 

ธนำคำรทิสโก ้

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร สพม. เขต 42 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นำงสำวนิรมล  รอดไพ รำงวัลเชิดชูเกียรติ  โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท

ชีวภำพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับชำติ 
ค่ำยเวทีนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์แห่งชำติ ครั้งที่ 14 
ประจ้ำปี 2561 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ร่วมกับ สสวท. 

นำงสำวนิรมล  รอดไพ รำงวัลรองชนะเลิศ โครงงำนวิทยำศำสตร์ โครงกำร
กำรประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ้ำปี 2561 
(Youth Greenovation Awards 2018) 

ปตท. ร่วมกับ สสวท. 

นำงสำวพัชรินทร์  พูลสวสัดิ ์ ได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำค่ำยสภำ
นักเรียน ระดับประเทศ ประจ้ำปี 2561 

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1.นำยชนพัฒน์  บัวพำ 
2.นำยเกียรติกวิน  
กำพย์ไกรแก้ว            
3.นำงสำวจินตรำ  คำลำ       
4.นำงณพิชญำ ปันทิพย ์  

ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นตัวแทนภำคกลำง 2   ชนิด
กีฬำแฮนด์บอลหญิงและชำย เข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ
เยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 34  
น่ำนเกมส์ ณ จังหวัดน่ำน  
ระหว่ำงวันที่ 17 - 29  มีนำคม  2561 

จังหวัดนครสวรรค์ และ 
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

นักเรียน 
นำงสำวชุติมำ นำมท้ำว  
นำงสำวนันทิดำ ใจปินตำ  

รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กำรประกวดผลลัพธ์
กิจกรรมต่อยอด ค่ำยกำรเงินทิสโก้  
รุ่นที่ 15 

ธนำคำรทิสโก ้

เด็กหญิง สุธินี เทิบทิพย์
เด็กหญิง เพ็ญนภำ โคตะมะ 
เด็กหญิง สภุำพร ศรีค้ำ 

รำงวัลเชิดชูเกียรติ  โครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท
ชีวภำพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับชำติ 
ค่ำยเวทีนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์แห่งชำติ ครั้งที่ 14 
ประจ้ำปี 2561 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ร่วมกับ สสวท. 

เด็กหญิง สุธินี เทิบทิพย์
เด็กหญิง เพ็ญนภำ โคตะมะ 

รำงวัลรองชนะเลิศ โครงงำนวิทยำศำสตร์ โครงกำร
กำรประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ้ำปี 2561 
(Youth Greenovation Awards 2018) 

ปตท. ร่วมกับ สสวท. 

นำยกฤษฎำ  สุขประชำ ได้รับรำงวัลรำงวัลชนะเลิศ ระดับภำคเหนือ 
กำรประกวด To Be No.1 IDOL ณ โลตัส ปำง
สวนแก้ว จ. เชียงใหม่ 

To be number one 

นำยเมธัส นำคเสน  ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภำคเหนือ 
กำรประกวด To Be No.1 IDOL ณ โลตัส ปำง
สวนแก้ว จ. เชียงใหม่ 

To be number one 

นำงสำวเบญจรัตน์  เปี่ยมสุข ได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมอบรมสัมมนำค่ำยสภำ
นักเรียน ระดับประเทศ ประจ้ำปี 2561 

ส้ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เด็กหญิงวำศินี  อินทรสิงห์   ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน 
กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน กิจกรรมประกวดร้อง
เพลงจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

ศูนย์เครือข่ำยส่งเสริมกำรสอน
ภำษำจีน โรงเรียนท่ำตะโกพิทยำ
คม จ.นครสวรรค์ 
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รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report : SAR) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2561      
โรงเรียนห้วยน้้ำหอมวิทยำคำร ต้ำบลชุมตำบง  อ้ำเภอชุมตำบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 056-293056 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็ก   หญิงประไพพรรณ ฉลองภูมิ  
ได้รับ 
 

        รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรแข่งขันดนตรีไทย 
   นักเรียภำคเหนือ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระรำชทำน 

    สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

มหำ   มหำวิทยำลัยนเรศวร  
        จังหวัดพิษณุโลก 
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