
 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๑ 
 

 
ตอนที่ ๑   

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๔๔  หมู่  ๔  ตําบลปราสาท   อําเภอบ้านกรวด   
จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  ๓๑๑๘๐  โทรศัพท์   ๐ ๔๔๖๗  ๙๐๙๘   โทรสาร  ๐ ๔๔๖๗  ๙๔๗๙   
website  http://www.bv.ac.th   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๓๒  มีเนื้อท่ี  ๙๐  ไร่   
๑  งาน  ๕๓  ตารางวา 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑   ถึงระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  ๗  ตําบล   ๑๐๑  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

ตําบลบ้านกรวด    ๒๖  หมู่บ้าน 
ตําบลหนองไม้งาม ๑๔  หมู่บ้าน 
ตําบลปราสาท  ๑๓  หมู่บ้าน 
ตําบลสายตะกู  ๑๔  หมู่บ้าน 
ตําบลหินลาด   ๘   หมู่บ้าน 
ตําบลบึงเจริญ  ๑๔  หมู่บ้าน 
ตําบลจันทบเพชร ๑๒  หมู่บ้าน 

 ๑.๒  ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ตั้งอยู่ท่ี  ๑๔๔   หมู่ท่ี  ๔   ตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด  

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น เปิดทําการสอนเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕    
มีนักเรียนหญิง ๑๗ คน   นักเรียนชาย ๓๒  คน รวม ๔๙ คน เป็นสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   อําเภอ
ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์  อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกรวด ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาล เป็นสถานท่ีเรียน
ชั่วคราว โดยมี นายรบ  เยียรพันธ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอบ้านกรวดในขณะนั้นรักษาการครูใหญ่ 
 การจัดตั้งโรงเรียนครั้งนี้อยู่ภายใต้การดําเนินการของ นายสถิตย์ อินทรสอน นายอําเภอบ้านกรวด          
นายรบ เยียรพันธ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอําเภอบ้านกรวด รักษาการศึกษาธิการอําเภอบ้านกรวด 

วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จังหวัดแต่งตั้งให้ นายขจรศักดิ์ พานิชพิบูลย์     ครูโทโรงเรียน 
ลําปลายมาศ รักษาการ ในตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖   ยกฐานะเป็นโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 วันท่ี ๑   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายขจรศักดิ์ พานิชพิบูลย ์ ดํารงตําแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
 
ช่ือโรงเรียน   โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
อักษรย่อ   บ.ว. 
วันสถาปนาโรงเรียน  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๕ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

สถานท่ีตั้ง   
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 
 
 
 
 

 
- วงกลมรอบนอก  นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา  

ของคนด”ี 
- รูปปราสาท  หมายถึง  บ้านกรวดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสมัยขอม  มีปราสาทมากมาย
- ลานหินตัดหน้าปราสาท  หมายถึง  แหล่งหินตัดบ้านสายตรี  
- เครื่องเคลือบดินเผาพันปี
- รัศมี  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  เจริญรุ่งเรือง 

 
คําขวัญประจําโรงเรียน  เรียนดี  มีวินัย  รับใช้ชุมชน
คติธรรม   นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา  
 
สีประจําโรงเรียน   สีเขียว –
   สีเขียว   หมายถึง  ความร่มรื่น
   สีเหลือง  หมายถึง  ปัญญา  ความฉลาด  กว้างไกล
ช่ือคณะสี  สีแสด 
   สีแดง 
   สีฟ้า 
   สีม่วง 
   สีน้ําเงิน 
   สีชมพู 
 
 
วิสัยทัศน์   
  “โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. พัฒนาอัจฉริยภาพ องค์ความรู้คู่คุณธรรม 
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 

๑๔๔  หมู่ท่ี  ๔  ต.ปราสาท  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์  
ปางลีลา 

     สัญลักษณ์ประจําโรงเรียน 

นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา  “ความกตัญญกูตเวที

รูปปราสาท  หมายถึง  บ้านกรวดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสมัยขอม  มีปราสาทมากมาย
ลานหินตัดหน้าปราสาท  หมายถึง  แหล่งหินตัดบ้านสายตรี  ๓  อําเภอบ้านกรวด
เครื่องเคลือบดินเผาพันป ี หมายถึง  เครื่องเคลือบดินเผาพันปขีองอําเภอบ้านกรวด
รัศมี  หมายถึง  ความเฉลียวฉลาด  เจริญรุ่งเรือง  

เรียนดี  มีวินัย  รับใช้ชุมชน 
นิมิตฺตํ  สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา  “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

– เหลือง 
สีเขียว   หมายถึง  ความร่มรื่น 
สีเหลือง  หมายถึง  ปัญญา  ความฉลาด  กว้างไกล 

  -   คณะพวงแสดจรัสศรี 
  -   คณะลีลาวดีเลิศวิไล 
 -   คณะประไพพิศพวงคราม 

  -   คณะบันลือนามอัญชัญ 
  -  คณะพิลาศสรรค์นิโลบล 
  -  คณะพิศโสภณจามจุรี 

เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของปรัชญา

พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นด ี มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดียึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาอัจฉริยภาพ องค์ความรู้คู่คุณธรรม  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๒ 

บุรีรัมย์  ๓๑๑๘๐ 

กตเวทีเป็นเครื่องหมาย 

รูปปราสาท  หมายถึง  บ้านกรวดเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสมัยขอม  มีปราสาทมากมาย 
อําเภอบ้านกรวด 

ของอําเภอบ้านกรวด 

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนด”ี 

เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสู่สากล  บนพ้ืนฐานของปรัชญา

มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดียึดหลัก



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๓ 
 

๔. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

๕. พัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
 

เป้าประสงค์หลัก 
๑. นักเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม สุขภาพและอนามัย ได้

มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเอง 

๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีการจัดระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนท่ีดี   

๓. คร-ูผู้บริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ   

๔. มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา   
๕. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสะอาด    ร่มรื่น  

เอ้ือต่อการเรียนรู้   
๖. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมโลก

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลกสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 
๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนา 

องค์ความรู้  ภูมิปัญญา  ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และทักษะการดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพ  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญาคู่คุณธรรม  มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลมี
การพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 
๒. สร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ 

วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ   
เพ่ือการบริหารจัดการ  การจัดกระบวนการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. จดัระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน 
ของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความสะอาด  ร่มรื่น   ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ  มีคุณภาพเป็น 
ท่ียอมรับของสังคม 
 ๔. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด  ปฏิบัติ    
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ๕. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล 
สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กํากับการประเมินผลการดําเนินงาน และกระจายอํานาจสู่หน่วยปฏิบัต ิ
แผนท่ีโรงเรียน 
 ทิศเหนือ   ติดถนนสาธารณะท่ีดินเอกชน 
 ทิศใต้  ติดถนนเอกชนและถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันออก  ติดถนนสาธารณะ 
 ทิศตะวันตก ติดโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔ 
 

 
แผนผังที่ตั้งของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
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๕ 
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๖ 
 

 
๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๒.๑  ผู้อํานวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์  วุฒิการศึกษา การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.) สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     โทรศัพท์  ๐๘๙-๗๑๗๕๒๙๘     
e-mail SKWTNGPS@hotmail.com ดํารงตําแหน่งท่ีโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  ตั้งแต่วันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน  
๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  ๔  ปี  ๔  เดือน 
 ๒.๒  รองผู้อํานวยการโรงเรียน  มีจํานวน  ๔  คน  คือ 
 ๒.๒.๑  นายปรีชา  สวัสดิ์รัมย ์ วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  โทรศัพท์  
๐๘๑-๘๗๘๖๒๗๑  e-mail  sawatram๒๔๙๙@hotmail.com  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  
 ๒.๒.๒  นายธีรชัย  สวดประโคน  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์  ๐๘๙-๒๘๒๘๗๗๐  e-mail krulimt@windowlive.com  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
    ๒.๒.๓  นายจักรพันธ์  พิรักษา  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา   
โทรศัพท์  ๐๙๖-๒๙๑๐๙๔๒  e-mail jackielek@hotmail.com  รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ๒.๒.๔  นางรัชตาพร เสนามาตย ์ วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยดําเนินงาน 
โทรศัพท์  ๐๘๙-๗๑๑๒๔๕๓ รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
๓.  ข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘)   
 ๑)  จํานวนนกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  ๒,๐๑๔  คน   นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ ๕๐๔ คน 
 ๒)  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น   ๒,๕๑๘  คน  จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปิดสอน 

 

ระดับชั้นเรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ ๑๐ ๒๒๗ ๒๐๙ ๔๓๖ ๔๔ 
ม.๒ ๑๐ ๑๙๓ ๑๘๘ ๓๘๑ ๓๘ 
ม.๓ ๑๐ ๑๔๘ ๑๘๗ ๓๓๕ ๓๔ 
ม.๔ ๑๒ ๑๙๘ ๒๕๘ ๔๕๖ ๓๘ 
ม.๕ ๑๒ ๑๕๗ ๒๓๒ ๓๘๙ ๓๒ 
ม.๖ ๑๒ ๑๗๗ ๒๕๓ ๔๓๐ ๓๖ 
ปวช. ๓ ๓๖ ๕๕ ๙๑ ๓๐ 

รวมท้ังหมด ๖๙ ๑,๑๓๖ ๑,๓๘๒ ๒,๕๑๘ ๓๖ 
  
 
 
 ๓)  จํานวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๒,๓๖๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ 
 ๔)  จํานวนนักเรียนท่ีมีน้ําหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๑,๗๖๔  คน     คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๖ 
 ๕)  จํานวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  ๙  คน    คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ 
 ๖)   จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๕๙  คน     คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔ 
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๗ 
 

  ๗)  จํานวนนักเรียนปัญญาเลิศ  ๐  คน     คิดเป็นร้อยละ ๐ 
 ๘)  จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ๔๘  คน   คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๑ 
 ๙)  จํานวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  ๖๐  คน   คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘ 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน  ๑๙๒  คน/วัน   คิดเป็นร้อยละ  ๗.๖๓ 
 ๑๑) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ําชั้น  ๗  คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ 
 ๑๒) จํานวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
   ม.๓      จํานวน  ๒๓๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๙.๖๖ 
   ม.๖      จํานวน  ๓๕๘ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๒๘ 
   ปวช.     จํานวน   ๒๘  คน   คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๑๓) อัตราส่วนคร ู: นักเรียน = ๑ : ๑๙  (ครู  หมายถึง  ครูประจําการ  พนักงานราชการ   
 และครูอัตราจ้าง) 
 ๑๔) จํานวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  ๒,๕๑๘  คน   
 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๕) จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ๒,๕๑๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๖)  จํานวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน ๒,๔๕๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๖๗ 
 ๑๗)  จํานวนนักเรียนท่ีทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกประเทศ  ๒,๕๑๘  คน   
 คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๘)  จํานวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ 
 ๒,๒๑๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๘ 
 ๑๙)  จํานวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒,๒๖๖  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
 ๒๐)  จํานวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีกําหนดใน
 หลักสูตรสถานศึกษา  ๒,๓๙๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
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๘ 
 

 
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานวิชาการ ๑ 
 

หัวหน้างานวิชาการ ๒ 
 

หัวหน้างานนโยบายและ
แผนงาน 

หัวหน้างานการเงินและ
พัสดุ 

หัวหน้างานบุคคล 
 

หัวหน้างาน 
ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 

หัวหน้างาน 
บริการอาคารสถานที่ฯ 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 
2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. งานจัดการเรียนการสอน 
4. งานทะเบียนวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน  

5. งานรับนักเรียน 
6. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. งานส่งเสริมการอ่านคิด

วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
8. งานกิจกรรมค่ายวิชาการ 
9. งานพัฒนาหลักสูตร ปวช. 
10. งานนิเทศการศึกษา 
11. งานนวัตกรรมการเรียนรู้ 
12. งานจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ(EIS) 

13. การจัดการศึกษาทางเลือก 
14. การจัดการศึกษานักเรียน
เรียนร่วม 

15. การประเมินผลการ
ดําเนินงานวิชาการ 

1. งานระบบประกันคุณภาพ 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
3. งานสารสนเทศ 
4. งานจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ICT) 
5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
6. งานห้องสมุด 
7. งานแหล่งเรียนรู้ 
8. งานแนะแนว 
9. งานส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
10. งานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

โรงเรียนในฝัน 
 
 

1.   งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
2.  งานเจ้าหน้าที่แผนงานประจําฝ่าย/

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.   งานจัดองค์กร 
4.   งานคํานวณต้นทุนผลผลิต 
5.   งานควบคุมภายใน 
6.   งานจัดของบประมาณ 
7.   การประเมินผลการดําเนินงาน

นโยบายและแผนงาน  

1.   งานบริหารการเงิน 
2.   งานบริหารบัญชี 
3.   งานพัสดุและสินทรัพย์ 
4. งานเจ้าหน้าที่พัสดุประจําฝ่าย/

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.   งานเบิกจ่ายงบประมาณ 
6.   งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

7.   งานสวัสดิการสําหรับครู 
บุคลากรและนักเรียน 

8.   งานสหกรณ์โรงเรียน 
9. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
10. การประเมินผลการดําเนินงาน
การเงินและพัสดุ 

1. งานบริหารบุคคล 
2. งานทะเบียน/สถิติข้าราชการ

ครู 
3. งานวินัยและการรักษาวินัย 
4. งานพิธีการและบุคลากร

สัมพันธ์ 
5. งานรักษาความปลอดภัย 
6. งานพยาบาล 
7. งานวิทยุสื่อสารโรงเรียน 
8. งานพัฒนาบุคลากร 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน

บุคคล 

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและประสาน
องค์กรเครือข่าย 

2. งานคณะกรรมการสถาน –ศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองฯ 

3. งานบ้านพักครูและบุคคลากร 
4. การประเมินผลการดําเนินงาน

ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
 
 

1. งานวางแผนกิจการนักเรียน 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. งานธนาคารความดี 
5. งานสารวัตรนักเรียนและระเบียบ

วินัยจราจร 
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
7. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
8. งานระดับชั้น 
9. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เอดส์และเพศศึกษา 
๑๐.  การประเมินผลการ    
      ดําเนินงานกิจการนักเรียน 

1. งานบริการอาคารสถานที่และ
นักการภารโรง 

2. งานศูนย์อาหารและโภชนาการ 
3. งานเวรพื้นที่บริการ 
4. งานจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

5. งานยานพาหนะ 
6. การประเมินผลการดําเนินงาน
บริการอาคารสถานที่ 

 

งานเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ งานเลขานุการฝ่ายบริหารบุคคล 

 
 
 
 

หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
1. งานเลขานุการ 
2. งานธุรการ 
3. งานสารบรรณ 
4. งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
5. งานปฏิคมโรงเรียน 
6. การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ 

1. โครงการธนาคารโรงเรียน 
2. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
3. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
4. โครงการพิพิธภัณฑ์ 
5. โครงการศูนย์อนุรักษ์มวยไทยและนวดแผนไทย 
6. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
7. โครงการสวนยางพาราเฉลิมพระเกียรติ  

งานเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

งานสํานักงานเลขานุการผู้อาํนวยการ 
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๒๑ 
 

 
รายช่ือหัวหน้าระดับ 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่งหัวหน้าระดับช้ัน 

นายจรรยา  บุญเลิศ ม.๑ 

นายธํารงค์  ทาทอง ม.๒ 

นายประยงค์  นราศรี ม.๓ 

นายเชิดพงศ์  คงประโคน ม.๔ 

นายสมเกียรติ  รองประโคน ม.๕ 

นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา ม.๖ 

 
รายช่ือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช่ือ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสายพิน  สลุบพล ภาษาไทย 
นายชูศักดิ์  หอยสังข์ คณิตศาสตร์ 

นางศิรินาถ  กะฐินส ี วิทยาศาสตร์ 

นายอโนทัย  หม่ันกิจ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวเสาวณิต  แป้นประโคน ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคํา สุขศึกษาและพลศึกษา 

นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ ศิลปะ 

นายสุรพล  เทวัญรัมย ์ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

นายจักรินทร์  พรหมโสฬส คอมพิวเตอร์ 
 

          พนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  ลูกจ้างประจํา  นักการภารโรง  และอ่ืนๆ   
รายการ จํานวน 

พนักงานราชการ ๖ 
ครูจ้างสอนและครูจ้างสอนรายชั่วโมง ๑๑ 
ลูกจ้างทําหน้าท่ีธุรการ ๑ 
ลูกจ้างประจํา ๒ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๒๑ 
รวม ๔๑ 
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๒๒ 
 

รายช่ือพนักงานราชการ 
ช่ือ-สกุล วุฒิ/วิชาเอก ตําแหน่ง 

๑. นางยุพิน  จักรสาน ค.บ. (นาฏศิลป)์ บุคลากรทางการศึกษา 

๒. นางทิพย์สุดา  ตรงใจ ค.บ. (แนะแนวและจิตวิทยา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

บุคลากรทางการศึกษา 

๓. นายนพกร  แก้วกํากง ค.บ. (ภูมิศาสตร)์ บุคลากรทางการศึกษา 

๔. นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) บุคลากรทางการศึกษา 

๕. นางสาวศุภลักษณ์  ภูสุวรรณ์ ค.บ. (คณิตศาสตร)์ บุคลากรทางการศึกษา 

๖. นายนิคม  สังข์ลอย ค.บ. (สังคมศึกษา) บุคลากรทางการศึกษา 

 
รายช่ือครูธุรการ 

ช่ือ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก ตําแหน่ง 
๑. นางสาวชัญญา  กุลไธสง บธ.บ. (การจัดการธุรกิจบริการ) ครูธุรการ  

 
รายช่ือลูกจ้างประจํา 

ช่ือ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก ตําแหน่ง 
๑.  นายสุพันธ์  บาลโสง มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช ๔ 
๒.  นางพิมพญาพร  โจนประโคน ค.บ. (สังคมศึกษา) พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ 

 
รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว 

ช่ือ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก หน้าท่ีในการปฏิบัต ิ
๑. นายมวนไพร  พ้ืนดอนเค็ง ประถมศึกษาปีท่ี ๖ นักการ 
๒. นายสยาม  เตียบประโคน   
๓. นายพงษ์ศักดิ์  เสนาะวาที ประถมศึกษาปีท่ี ๖ นักการ 
๔. นางสายฝน  ด้วงประโคน ประถมศึกษาปีท่ี ๖ แม่บ้าน 
๕. นางอัมพร  ผาสุก  แม่บ้าน 
๖. นางสํารวย  กลมประโคน มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ แม่บ้าน 
๗. นายสุชาติ  วงค์ประโคน ปวส. การตลาด ธุรการ 
๘. นางสาวบุญยรัตน์  แสนจันทร ์ ปวส. ธุรการ 
๙. นางกัตติยาภรณ์  ผินสู ่ ปริญญาตรี ธุรการ 

ช่ือ – สกุล วุฒิ/วิชาเอก หน้าท่ีในการปฏิบัต ิ
๑๐. นายวีระยุทธ  ลาศสะสุด ปริญญาตรี จนท.คอมพิวเตอร์ 
๑๑. นางฉัตรติยา  อันธิเมือง ปริญญาตรี จนท.การเงิน 
๑๒. นางสาวมัทรี  ศรีวงยาง ปริญญาตรี จนท.ทะเบียนวัดผล 
๑๓. นายนิวัฒน์  สําราญกาย  ปริญญาตรี  จนท.ห้องสมุด 
๑๔. นายปริญญา  สวัสดิ์รัมย ์ ปริญญาตรี  จนท.โสตฯ 
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๒๓ 
 

๑๕. นางสาวพรรณวิภา  พรมจําปา ปริญญาตรี จนท.พยาบาล 
๑๖. นายชิษณุพงศ์  เอเวอร์เรทอีแวนส์ ปริญญาตรี จนท.บริหารงานท่ัวไป 
๑๗. นายพิศาล  ตุ่นนิราช มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ พนักงานขับรถ 
๑๘. นายดนัย  ม่ิงขวัญ ปวช. พนักงานขับรถ 
๑๙. นายสุรสิทธิ์  บาลโสง ปริญญาตรี ยาม 
๒๐. นายชาตรี  นิ่มก่ิง  ยาม 
๒๑. นายเอกลักษณ์  โสส ี มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ยาม 

 
รายช่ือครูอัตราจ้าง 

ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  
เลขท่ี ชื่อ – นามสกุล กลุ่มสาระฯ วุฒ ิ วิชาเอก 
๑ นายถนอม  กลมประโคน สุขศึกษาฯ ค.บ. พลศึกษา 
๒ น.ส.นันทพร  อิดประโคน ภาษาต่างประเทศ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๓ น.ส.สิรินภา  สระโสม การงานอาชีพฯ บธ.บ. การบัญช ี
๔ น.ส.สุปราณี  แดงโชต ิ การงานฯ(เซรามิก) ศ.ม. เครื่องเคลือบดินเผา 
๕ Mr. Gu Hui ภาษาต่างประเทศ   
๖ Miss Bofon Adeline Suliy ภาษาต่างประเทศ   
๗ Mr. Suvannetra Po ภาษาต่างประเทศ วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 
๘ นางงอัลพิชามญชุ์  ธนยศเมธิน สังคมศึกษาฯ ศษ.บ. รัฐศาสตร ์
๙ นางสาวอรทัย  สิงหาระโท ศิลปะ ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ 
๑๐ นางสาวศริญญู  ชุมแสน ภาษาไทย ค.บ. ภาษาไทย 
๑๑ นายภูษิต  ทรัพย์สุข คณิตศาสตร์ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
นักศึกษาฝึกประสบการณ ์
เลขท่ี ช่ือ-สกุล วิชาเอก 

๑ นางสาวปวัลย์ฎา  สมศักดิ ์ คณิตศาสตร์ 

๒ นางสาวสุพัตรา  เลไธสง คณิตศาสตร์ 

๓ นางสาวปิยดา  โกษากุล คณิตศาสตร์ 

๔ นางสาวจิรารัตน์  จันทร์แดง คณิตศาสตร์ 

๕ นางสาวพรรณราย  เลือดกุมภา คณิตศาสตร์ 

๖ นางสาวภัทรียา  เสาร์ทอง คอมพิวเตอร์ 

๗ นางสาวศรัญญา  สํารวมรัมย์ คอมพิวเตอร์ 
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๒๔ 
 

๘ นายศตวรรษ  นิรันดร์ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

๙ นางสาวสุกัญญา  พรมประโคน วิทยาศาสตร์ 

๑๐ นางสาวพรวิมล  สุขเดิม วิทยาศาสตร์ 

๑๑ นางสาวธัญญลักษณ์  คําทิพย์ ภาษาต่างประเทศ 

๑๒ นางสาวจุฑาลักษณ์  แก้วสีเคน ภาษาต่างประเทศ 

๑๓ นางสาวลลิตา  ท่าประโคน ภาษาต่างประเทศ 

๑๔ นางสาวภัทรียา  สวัสด ี ภาษาต่างประเทศ 

๑๕ นางสาวปวีณา  พงษ์เอก ศิลปะ 

๑๖ นางสาวศิริพร  เคลิ้มกระโทก ศิลปะ 

๑๗ นางสาวยุพาพร  จันทพัฒน์ ศิลปะ 

๑๘ นายนําพล  เสคําพันธ์ ศิลปะ 

๑๙ นายดุสิต  หวังประสพกลาง สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒๐ นายจักรพันธ์  วระกฏ สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒๑ นายเกษมสันต์  พะลัง สังคมศึกษา 

๒๒ นายไกรสร  พุฒมี สังคมศึกษา 

 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 
    ๔.๑  ครูประจําการ 

� มีครูท่ีสอนวิชาตรงตามวิชาเอก  ๑๐๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของจํานวนครูท้ังหมด 
� จํานวนครูท่ีไม่ได้สอนตรงตาม/สาขา แต่สอนตามความถนัด  จํานวน  -  คน 

๕.  อาคารสถานที ่
 อาคารเรียนจํานวน   ๕  หลัง  อาคารประกอบจํานวน  ๔  หลัง  ส้วม  ๔  หลัง   
สระว่ายน้ํา  -  สระ  สนามเด็กเล่น  -  สนาม  สนามฟุตบอล  ๑  สนาม  สนามบาสเกตบอล  ๑  สนาม   
สนามวอลเลย์บอล  ๒ สนาม  สนามเปตอง  ๒  สนาม  สนามอ่ืนๆ (ระบ)ุ สนามมวย  ๑  สนาม 

 
๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 

รายรับ จํานวน/บาท รายจ่าย จํานวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๘,๙๖๖,๔๗๕ งบดําเนินการ/เงินเดือน/ค่าจ้าง ๔,๐๓๘,๙๓๑ 
เงินนอกงบประมาณ ๔,๖๖๖,๑๔๓ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑๕,๓๐๔,๗๖๑ 
เงินอ่ืนๆ  - งบอ่ืนๆ  ๔,๒๘๘,๙๒๖ 

รวมรายรับ ๒๓,๖๓๒,๖๑๘ รวมรายจ่าย ๒๓,๖๓๒,๖๑๘ 
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๒๕ 
 

งบดําเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๙  ของรายรับ   
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๙๑  ของรายรับ   

๗.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๗.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชน/หมู่บ้าน  หน่วยงานราชการต่างๆล้อมรอบ   
มีประชากรประมาณ  ๗๖,๕๑๒  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  โรงพยาบาลบ้านกรวด   
สถานีตํารวจภูธรอําเภอบ้านกรวด  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด  ส่วนราชการต่างๆ  ชุมชน   
ตลาดสดอําเภอบ้านกรวด  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  เกษตรกรรม  ได้แก่  ทํานา   ทําไร่  ทําสวนยางพารา      
ส่วนใหญ ่ นับถือศาสนาพุทธ  คริสต์  อิสลาม  ซิกข์  และอ่ืนๆ  ประเพณีศิลปวัฒธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือ  งานอนุรักษ์เครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 
      ๗.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖  ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  คิดเป็น
ร้อยละ  ๙๓  นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๔๘ จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  ๒๖,๗๗๑  ครัวเรือน  
จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓.๕๘  คน  และฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีเท่ากับ   
๒๙,๔๒๐  บาท   
 ๗.๓  โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
    โอกาส 
 -  ชุมชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธาโรงเรียน  จึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 -  ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 -  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 -  ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 -  โรงเรียนเป็นนิติบุคคลทําให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 -  ชุมชน  องค์กรปกครองท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อจํากัด 
 -   ในชุมชนมีแหล่งอบายมุขและสถานท่ี  ท่ีนักเรียนไปม่ัวสุมทําให้มีปัญหาทางด้านการเรียน  และ
มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 -  ผู้ปกครองบางส่วนขาดการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนและประสานงานกับโรงเรียนในทุกด้าน  ทําให้
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
 -  ชุมชนมีสื่อและค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม  มีผลกระทบต่อการพัฒนานักเรียนท้ังในด้านสติปัญญา  
อารมณ์และสังคม 
 -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคปฏิรูปการ
เรียนรู้ทําให้มีผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
 -  เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้พรมแดนทําให้นักเรียนเกิดการเลียนแบบ  มีผลต่อพฤติกรรมของ
นักเรียน  และค่านิยมในการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม 
 -  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน  มีผลต่อการสนับสนุนนักเรียนได้ไม่เต็มท่ี 
 -  นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเลียนแบบ  ส่งผลให้นักเรียนใช้จ่ายไม่เหมาะสม 
๘.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๒๖ 
 

 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓)  แผนคณิต – วิทย์ 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

สาระ
เพิ่มเติม 

ก.
พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๕ ๔ ๓๑ 
ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๕ ๔ ๓๑ 
ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๕ ๔ ๓๑ 
รวม ๙ ๙ ๙ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๙ ๑๕ ๑๒ ๙๓ 

 
� จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
� แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์                     
� สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด  คือ 

ม.๑   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร ์ ภาษาเขมร คอมพิวเตอร ์หน้าท่ีพลเมือง 
ม.๒   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร ์ หน้าท่ีพลเมือง 
ม.๓   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร ์ หน้าท่ีพลเมือง 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓)  แผนพละ-การงาน 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

สาระ
เพิ่มเติม 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๕ ๔ ๓๑ 
ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๕ ๔ ๓๑ 
ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๕ ๔ ๓๑ 
รวม ๙ ๙ ๙ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๙ ๑๕ ๑๒ ๙๓ 

 
� จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
� แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  สุขศึกษา ฯ และการงานอาชีพ 
� สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด  คือ 

ม.๑   ภาษาไทย ภาษาเขมร หน้าท่ีพลเมือง 
ม.๒   คอมพิวเตอร์  การงานอาชีพและเทคโนย ี หน้าท่ีพลเมือง 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๒๗ 
 

ม.๓   คอมพิวเตอร์  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ศิลปะ หน้าท่ีพลเมือง 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ – ๖)  แผนคณิต – วิทย์ 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

สาระ
เพิ่มเติม 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๒ ๔ ๓๐ 
ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๗ ๔ ๓๕ 
ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๕ ๔ ๒๙ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๘ ๓ ๓ ๓ ๖ ๔๔ ๔ ๙๔ 

 
� จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๒๘๐  ชั่วโมง 
� แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
� สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 

ม.๔  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร ์ภาษาอังกฤษ  หน้าท่ีพลเมือง 
ม.๕  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร ์ภาษาอังกฤษ  หน้าท่ีพลเมือง 
ม.๖  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร ์ 

� ภาษาต่างประเทศท่ีจัดสอน คือ 
ม.๔   ภาษาอังกฤษ 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ 
ม.๖  ภาษาอังกฤษ   
 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ – ๖)  แผนคณิต – ภาษา 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

สาระ
เพิ่มเติม 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๒ ๔ ๓๐ 
ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๗ ๔ ๓๕ 
ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๖ ๔ ๓๓ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๘ ๓ ๓ ๓ ๖ ๔๕ ๔ ๙๘ 

 
 

� จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๓๐๐  ชั่วโมง 
� แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และ

ภาษาต่างประเทศ 
� สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 

ม.๔  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย   พลศึกษา  คอมพิวเตอร์ หน้าท่ีพลเมือง  



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๒๘ 
 

ม.๕  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย   พลศึกษา  คอมพิวเตอร์ หน้าท่ีพลเมือง 
ม.๖  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย   พลศึกษา  คอมพิวเตอร์ ศิลปะ 

� ภาษาต่างประเทศท่ีจัดสอน คือ 
ม.๔   ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง 
ม.๖   ภาษาอังกฤษ   
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ – ๖)  แผนภาษากับการพัฒนาศักยภาพ 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห)์ 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตา่ง
ประเทศ 

สาระ
เพิ่มเติม 

ก.พัฒนา
ผู้เรียน 

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๒ ๔ ๓๐ 
ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๖ ๔ ๓๔ 
ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๕ ๔ ๓๒ 
รวม ๖ ๖ ๖ ๘ ๓ ๓ ๓ ๖ ๔๓ ๔ ๙๖ 
 

� จํานวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนเรียนท้ังปี เท่ากับ   ๑,๒๘๐  ชั่วโมง 
� แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  การงานอาชีพ  พลศึกษา และ

ศิลปะ 
� สาระเพ่ิมเติมท่ีจัด คือ 

ม.๔  วิทยาศาสตร์  การงานอาชพี  คอมพิวเตอร์  พลศึกษา  ศิลปะ  หน้าท่ีพลเมือง 
ม.๕  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพ  คอมพิวเตอร ์ พลศึกษา  ศิลปะ  หน้าท่ีพลเมือง 
ม.๖  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพ  คอมพิวเตอร ์ พลศึกษา  ศิลปะ   
ภาษาต่างประเทศท่ีจัดสอน คือ 
ม.๔   ภาษาอังกฤษ 
ม.๕   ภาษาอังกฤษ 
ม.๖   ภาษาอังกฤษ   

๙.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๙.๑  ห้องสมุดมีขนาด  ๖๔๐  ตารางเมตร  จํานวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมด ๑๔,๐๐๐  เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบ  Bar  code  sms  ๒๐๐๓  จํานวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ 
คิดเป็น ๑,๓๐๐  คน / วัน 
 ๙.๒  ห้องปฏิบัติการ  ๒๖  ห้อง ได้แก่ 

-  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ จํานวน  ๔  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ จํานวน  ๖  ห้อง 
-  ห้องศูนย์สื่อภาษาต่างประเทศ จํานวน  ๑  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  จํานวน  ๑  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  จํานวน  ๓  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์  จํานวน  ๑  ห้อง 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๒๙ 
 

-  ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ         จํานวน  ๑  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการคหกรรม  จํานวน  ๑  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการเซรามิกส ์  จํานวน  ๑  ห้อง   
-  ห้องปฏิบัติการเกษตร  จํานวน  ๑  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการสืบค้นอินเตอร์เนต  จํานวน  ๒  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการศิลปะ  จํานวน  ๑  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  จํานวน  ๑  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล  จํานวน  ๑  ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป ์  จํานวน  ๑  ห้อง             

 ๙.๓  คอมพิวเตอร์  มีจํานวนท้ังหมด    ๓๗๑   เครื่อง 
             ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    ๒๖๗   เครื่อง 
             ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    ๒๖๗   เครื่อง   (จํานวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เนตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย ๒,๓๗๙  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๒  ของนักเรียนท้ังหมด) 
            ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  ๖๐     เครื่อง 
 ๙.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ช่ือแหล่งเรียนรู ้ สถิติการใช้(จํานวนคร้ัง / ปี) 

๑.  พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบ ตลอดปีการศึกษา 
๒.  เครื่องเคลือบดินเผา ตลอดปีการศึกษา 
๓.  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/สวนยางพารา ตลอดปีการศึกษา 
๔.  ธนาคารขยะรีไซเคิล ตลอดปีการศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ช่ือแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช้ 

(จํานวนครั้ง / ปี) 
๕.  ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
๖.  สวนพฤกษศาสตร ์ ตลอดปีการศึกษา 
๗.  ห้องมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
๘.  ห้องมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
๙.  ห้องมัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 
๑๐.  ธนาคารโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
๑๑.  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 
๑๒.  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์ ตลอดปีการศึกษา 
๑๓.  ห้องปฏิบัติการเคมี ตลอดปีการศึกษา 
๑๔.  ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปีการศึกษา 
๑๕.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ ตลอดปีการศึกษา 
๑๖.  ห้องเรียนคหกรรม ตลอดปีการศึกษา 
๑๗.  ห้องดนตร ี ตลอดปีการศึกษา 
๑๘.  ห้องนาฏศิลป ์ ตลอดปีการศึกษา 
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๓๐ 
 

๑๙.  ห้องศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 
๒๐.  สวนป่าธรรมชาต ิ ตลอดปีการศึกษา 
๒๑.  ห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 
๒๒.  ศูนย์อนุรักษ์มวยไทย ตลอดปีการศึกษา 
๒๓.  นวดแผนไทย ตลอดปีการศึกษา 
๒๔.  บ่อไบโอเซล ตลอดปีการศึกษา 
๒๕.  ห้องทีโอที ตลอดปีการศึกษา 
๒๖.  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
๒๗.  มุมหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู ้ ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
๙.๕  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ช่ือแหล่งเรียนรู/้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สถิติการใช้ 

(จํานวนครั้ง / ปี) 

๑.  สถานีตํารวจภูธรอําเภอบ้านกรวด ๙๐ 
๒.  สถานีอนามัยสายตะกู ๙๐ 
๓.  เทศบาลตําบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน ์ ๙๐ 
๔. เทศบาลตําบลบ้านกรวด ๙๐ 
๕.  เทศบาลตําบลสายตะกู ๙๐ 
๖.  ท่ีว่าการอําเภอบ้านกรวด ๙๐ 
๗.  เทศบาลตําบลบึงเจริญ ๙๐ 
๘.  ร้านสตาร์แอร ์ ๑๐ 
๙.  ร้านนนท์เจริญการช่าง ๑๐ 
๑๐.  บ้านสมคิด  ไพรินทร ์ ๑๐ 
๑๑.  ร้านบุญหลวงเสริมสวย ๑๐ 
๑๒.  นวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ ๑๐ 
๑๓.  ร้านชัยมอเตอร ์ ๑๐ 
๑๔.  ร้านป้อมบิวตี ้ ๑๐ 
๑๕.  โรงพิมพ์ศรีประภาพลบ้านกรวด ๑๐ 
๑๖.  ร้านเคโมบาย ๑๐ 
๑๗.  ร้านโฆษิตการพิมพ์ ๑๐ 
๑๘.  ร้านช่างธงค์ ๑๐ 
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๓๑ 
 

๑๙.  ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ ๑๐ 
๒๐. สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านกรวด ๑๐ 
๒๑.  วัดลานหินตัด ๑๐ 
๒๒.  ร้านอ้วนทําเบาะ ๑๐ 
๒๓.  ร้านซ่อมรถไถ ๑๐ 
๒๔.  ร้านโคกเบงเสาปูน ๑๐ 
๒๕.  ร้านหนุ่มเทเลอร ์ ๑๐ 
๒๖.  บ้านบึงน้อยเย็บผ้า ๑๐ 
๒๗.  ร้านฤกษ์เสริมสวย ๑๐ 
 

๙.๖  ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู /
นักเรียนในปีการศึกษานี ้

๑.  นางศรีบัวทอง   เสาร์ทอง    ให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนไทย  สถิติการให้ความรู ้
ในโรงเรียนแห่งนี้จํานวน  ๖๐  ครั้งต่อป ี
 

๒.  พระครูสุนทร  กิจวิจารณ์   ให้ความรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม  สถิติการให้ความรู ้
ในโรงเรียนแห่งนี้จํานวน  ๔๘  ครั้งต่อป ี

๓.  นางบุญเลื่อน  เสน้ําเท่ียง ให้ความรู้เรื่อง เครื่องปั้นดินเผา  สถิติการให้ความรู ้
ในโรงเรียนแห่งนี้จํานวน  ๕  ครั้งต่อป ี

๔.  นายรังสฤษดิ์  ศิลาเกษ  ให้ความรู้เรื่อง ดนตรีไทย  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้
จํานวน  ๑๐  ครั้งต่อป ี

๕.  สถานีตํารวจภูธรบ้านกรวด  ให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน  สถิติการให้ความรู ้
ในโรงเรียนแห่งนี้จํานวน  ๒  ครั้งต่อป ี

๖.  พระครูปลัดสมบูรณ์  สุมังคโล  ให้ความรู้เรื่อง  ธรรมกับค่ายจักรยาน  สถิติการให้ความรู ้
ในโรงเรียนแห่งนี้จํานวน  ๗  ครั้งต่อป ี
 
๑๐.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑   ผลงานดีเด่นประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
๑. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน ผู้ทําประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศาสนา ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘  
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

๒. นายสมเกียรติ  รองประโคน ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้าน
วัฒนธรรม  ปี  ๒๕๕๘ 

วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ์

๓. นายสมเกียรติ  รองประโคน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  

คุรุสภา 
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๓๒ 
 

 

๔. นายธํารงค์  ทาทอง รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งหนังสือ
สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําปี ๒๕๕๘  

ราชบัณฑิตยสภา 
 

๕. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 
๖. นางสาวพอฤไท  ธรรมสาร หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 
๗. นายเชิดพงศ์  คงประโคน หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 

ช่ือ - นามสกุล ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
๘. นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน ์ หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 
๙. นายจักรินทร์  พรหมโสฬส หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 
๑๐. นางสาวดาวเรือง สุขจิต หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 
๑๑.  นางรวิวรรณ  คงประโคน หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 
๑๒.  นางสาวศิราณี  บุญมาก หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 
๑๓.  นางเอมอร  แจ่มแจ้ง หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 
๑๔. นางสาวพรรณี  กลั่นสนิท หนึ่งแสนครูดี ประจําปี ๒๕๕๘ ครุสภา 
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๓๓ 
 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
 เด็กชายกฤษณ ์ วิงประโคน   เหรียญทองแดง  การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภท 

บินนาน (โดยการติดล้อบนิข้ึนจากพื้น) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

 เด็กชายชชัวาล  ตนประโคน 
   

เหรียญทองแดง  การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภท 
บินนาน (โดยการติดล้อบนิข้ึนจากพื้น) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายธันวา  สับประโคน เหรียญทองแดง  การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภท 
บินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายอรรถพล   ศรีพาชัย เหรียญทองแดง  การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภท 
บินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายปรมัตถ์  มาประโคน เหรียญทอง  ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงพัชริดา  ไพรินทร์ เหรียญทอง  ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงภัสรีวัลย ์ อันทะปัญญา เหรียญทอง  ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงศิริญญา  ชะใบรัมย ์ เหรียญทอง  ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยรัมย ์ เหรียญทอง  ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงปัณฑิตา  วงศ์กัณหา เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายวุฒิศักดิ ์ แฟ้นประโคน เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 

สพม.๓๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๓๔ 
 

2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
นายกิตติพงษ ์ จันทร์แจ่มภพ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวรุ่งรัตน ์ ละเหลา เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายอธิบด ี สุปัญญา เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณ ี ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาววนิิชญา  เคลือบคนโฑ เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  
ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงปิยพร  เสาเปรีย เหรียญทอง  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายทรรศพล   สีหัวโทน เหรียญทอง  การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายเอกชัย  เหล่ามะดัน เหรียญทอง  การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาววนันิดา  ศรีพันดอน เหรียญทอง  การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายสุรพงษ ์ แก้วโลมา เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายอมรฉัตร  หอมเชย เหรียญทอง  การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 

สพม.๓๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๓๕ 
 

2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เด็กหญิงชมพูนุท  ยอดสิงห์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงชาลิสา  ศรีดา เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงชุติพร  นึ่งประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงณัฐธิดา  เติดประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
ประจําปีการศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายปิยพนธ ์ รักวินัย เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย

เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงพลอยชมภ ู กิรัมย ์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายพสิิษฐ ์ ทาหาวงษ ์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย ์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายวรรณรัตน ์ ชํานาญพนา เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย สพม.๓๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๓๖ 
 

เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เด็กหญิงศรินวรรณ  จันทร์หลง เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายสุรพงษ ์ แก้วโลมา เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายอภิสิทธิ ์ สมอคํา เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
ประจําปีการศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายอมรฉัตร  หอมเชย เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย

เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง เหรียญทอง  การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยว ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายจิรวฒัน ์ ชัยหลาก เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายชัยศิริ  บุญมาวัด เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายนิพนธ ์ ยานมณ ี เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายพีรพัฒน ์ ปะเจริญ เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายสมคิด  จันธิราช เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๓๗ 
 

นางสาวเพ็ญศิรินภา  เสาประภสัสร เหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวเพ็ญศิรินภา  เสาประภสัสร เหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 
ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวธิดารัตน ์ หัดเจริญ เหรียญทอง  การประกวดหนังสอืเล่มเล็ก ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวระพพีรรณ  พลายลําทวน เหรียญทอง  การประกวดหนังสอืเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวอรชา  เพ็งเพชร์ เหรียญทอง  การประกวดหนังสอืเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงนภัสวรรณ  สมรรถนเรศวร์ เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
CMS ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงรักษาภร  ฉลวย เหรียญทองแดง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
CMS ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงชนิกานต ์ อุ่นวิเศษ เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  
Web Editor ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงณัฐพร  เรียกประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  
Web Editor ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายภาณุพงษ ์ ฉลวย เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  
Text Editor ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

สพม.๓๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๓๘ 
 

 
 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

นางสาวอริสรา  ชินภักด ี เหรียญทอง  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  
Text Editor ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวณัฐริกา  แสนกลา้ เหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวปวีณา  พุทธรักษ ์ เหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายพงศ์พสิุทธิ ์ ทรงประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวภารด ี พรหมตา เหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาววราพร  เพ็งแจ่ม เหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายอนุวฒัน์   ศรีทอน เหรียญทอง  การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงกัลยาณ ี พิมพ์ผา เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายณรงค์ฤทธิ ์ นุกาดรัมย ์ เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงรุ่งนรินทร์  พลภูเมือง เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวจิราวรรณ   จันทร์ประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวทพิย์อักษร  นาคประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 สพม.๓๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๓๙ 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

นางสาวศศิประภา  งามสะพัง เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวณชิา  สุวรรณหงษ ์ เหรียญทอง  การแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว  
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายสุรเชษฐ ์ ทรงพระ เหรียญทอง  การแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว  
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวอัญมณ ี วรพุฒ เหรียญทอง  การแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว  
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายดนัย  ศรีเพชร เหรียญทอง  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาววรารัฐ  จงประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายวชัรินทร์  แก้วประดิษฐ ์ เหรียญทอง  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 สพม.๓๒ 
นายเนวนิ  แก้วนะรา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวจิราภรณ์  ทอนศรี เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายทนงศักดิ์  ไชพินิจ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวทับทิม  จันทร์สระบัว เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายธนพัฒน ์ ใยอุ่น เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  สพม.๓๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๐ 
 

ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เด็กชายนพกร  ชุ่มเสนา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงนุจรีย์  ศรีตุ้มแก้ว เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายประสิทธิ์  บุญประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายปิยพนธ ์ รักวินัย เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวพรชนก  วงค์ด ี เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายพิสิษฐ์  ทาหาวงศ์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวม่ิงขวัญ  แสงเพ็ชร์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายยงยุทธ  หารคําวงศ์ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวรุ่งทิวา  สลาประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายวัชรภัทร  คงศรี เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวศศิธร  อรัญโสตร เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี

สพม.๓๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๑ 
 

การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
เด็กชายสิทธิพร  ทอนศรี เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายสุรพงษ์  แก้วโลมา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายอรรถพล  คําเสียร เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวอรอนงค์  เลียวประโคน 
 

เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวอักษร  หนองสิงหา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวอัจชราพร  สงคราม เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วสุวรรณ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายเกรียงไกร  ทาประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวเกศรินทร์  พรมชาต ิ เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

เด็กชายเจษฎา  ศรีธรรมา เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 
ประจําปีการศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นายเนวิน  แก้วนะรา เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพม.๓๒ 

นางสาวแทนรัก  แนวทัด เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี

สพม.๓๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๒ 
 

 

การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
นายไกรสร  เติดประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 
 

สพม.๓๒ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
เด็กหญิงกัลยาณี  พิมพ์ผา เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นุกาดรัมย ์ เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กหญิงรุ่งนรินทร์  พลภูเมือง เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวจิราวรรณ   จันทร์ประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวทิพย์อักษร  นาคประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวศศิประภา  งามสะพัง เหรียญทอง  การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวณิชา  สุวรรณหงษ์ เหรียญทอง  การแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๓ 
 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายสุรเชษฐ ์ ทรงพระ เหรียญทอง  การแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว 

(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวอัญมณี  วรพุฒ เหรียญทอง  การแข่งขันการทําอาหารคาวจานเดียว 
(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายดนัย  ศรีเพชร เหรียญทอง  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาววรารัฐ  จงประโคน เหรียญทอง  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายวชัรินทร์  แก้วประดิษฐ ์ เหรียญทอง  การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายภาณุพงษ์  ฉลวย เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวอริสรา  ชินภักด ี เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
65 ประจําปีการศึกษา 2558  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายอธิบดี  สุปัญญา เหรียญทองแดง  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี   

ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๔ 
 

เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประโคน เหรียญทองแดง  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการ 
ปะติด ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กหญิงปิยพร  เสาเปรีย เหรียญทองแดง  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการ 
ปะติด ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายทรรศพล   สีหัวโทน เหรียญเงิน  การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายเอกชัย  เหล่ามะดัน เหรียญเงิน  การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาววันนิดา  ศรีพันดอน เหรียญเงิน  การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายสุรพงษ ์ แก้วโลมา เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายอมรฉัตร  หอมเชย เหรียญเงิน  การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กหญิงชมพูนุท  ยอดสิงห์ เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กหญิงชาลิสา  ศรีดา เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 

สพฐ. 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๕ 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

เด็กหญิงชุติพร  นึ่งประโคน เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กหญิงณัฐธิดา  เติดประโคน เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์
 
 

สพฐ. 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายปิยพนธ ์ รักวินัย เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย

เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กหญิงพลอยชมภ ู กิรัมย ์ เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายพสิิษฐ ์ ทาหาวงษ ์ เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย ์ เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 

สพฐ. 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๖ 
 

2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

นายวรรณรัตน ์ ชํานาญพนา เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กหญิงศรินวรรณ  จันทร์หลง เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์
 

สพฐ. 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายสรุพงษ ์ แก้วโลมา เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย

เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กชายอภิสิทธิ ์ สมอคํา เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายอมรฉัตร  หอมเชย เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสาย
เคร่ืองเดี่ยวม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายเนวนิ  แก้วนะรา  เหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๗ 
 

นางสาวกนกพร  เกิดทรัพย์ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์
 
 

สพฐ. 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวจิราภรณ์  ทอนศรี เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายทนงศักดิ์  ไชพินิจ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวทับทิม  จันทร์สระบัว เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายธนพัฒน ์ ใยอุ่น เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กชายนพกร  ชุ่มเสนา เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 

สพฐ. 

เด็กหญิงนุจรีย ์ ศรีตุ้มแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๘ 
 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายประสิทธิ ์ บุญประโคน เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายปิยพนธ ์ รักวินัย เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวพรชนก  วงค์ด ี เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายพสิิษฐ ์ ทาหาวงศ ์ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพ็ชร์ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายยงยุทธ  หารคําวงศ ์ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์
 

สพฐ. 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวรุ่งทวิา  สลาประโคน เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6 
สพฐ. 

เด็กชายวัชรภัทร  คงศรี เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 

สพฐ. 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๔๙ 
 

2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

นางสาวศศิธร  อรัญโสตร เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กชายสิทธิพร  ทอนศรี เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายสุรพงษ ์ แก้วโลมา เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายอรรถพล  คําเสียร เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวอรอนงค ์ เลียวประโคน เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปี
การศึกษา 2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวอักษร  หนองสิงหา เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวอัจชราพร  สงคราม เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วสุวรรณ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 

สพฐ. 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๕๐ 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

นายเกรียงไกร  ทาประโคน เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวเกศรินทร์  พรมชาต ิ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

เด็กชายเจษฎา  ศรีธรรมา เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์
 

สพฐ. 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นายเนวนิ  แก้วนะรา เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  

ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวแทนรัก  แนวทัด เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นายไกรสร  เติดประโคน เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพ็ชร์ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 

สพฐ. 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๕๑ 
 

2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

นายยงยุทธ  หารคําวงศ ์ เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์

สพฐ. 

นางสาวรุ่งทวิา  สลาประโคน เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีพ้ืนเมือง (โปงลาง)  
ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ประจําปีการศึกษา 
2558  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ณ จังหวัดสุรินทร ์
 

สพฐ. 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวพชัริดา  โยวะราช ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  เนื่องในวันรพี  

ประจําปี  ๒๕๕๘ 
ศาลจังหวัดนางรอง 

นางสาวธัญรัตน์  สุขประโคน ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  เนื่องในวันรพี  
ประจําปี  ๒๕๕๘ 

ศาลจังหวัดนางรอง 

เด็กชายธีรชัย  นาราช รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต  ใน
รายการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี ๓๒ 
 ณ จังหวัดอุดรธาน ี

การกีฬาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี 

เด็กชายชนะชยั  สอนประโคน รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต  ใน
รายการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี ๓๒  
ณ จังหวัดอุดรธานี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี 

นางสาววรรณิดา  วันประโคน รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกีฬามวยไทยหญิง
สมัครเล่น  ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งท่ี  ๔๔  ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  จังหวัดสุรินทร ์

การกีฬาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับจังหวัด 

สุรินทร ์
นางสาวพรชนิตย์  ศรีธรรมราช ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่นไม่จํากัดอายุ 

ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาวพชัราภรณ ์ เปรมผล ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่นไม่จํากัดอายุ 
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาววราพร  พันธุ์ศรี ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่นไม่จํากัดอายุ 
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาวศิวรักษ์  สงศรี ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่นไม่จํากัดอายุ 
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๕๒ 
 

๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 
นางสาววิรชา  ดีมาก ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่นไม่จํากัดอายุ 

ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 
 
 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นางสาวพิกุลเกต  ประสงค์กุล ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่นไม่จํากัดอายุ 

ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กหญิงวัชราวลี  ดีชยัรัมย ์ ชนะเลิศการแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่นไม่จํากัดอายุ 
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กชายชิณณวรรธ์  คํายาง รองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย รุ่น
อายุไม่เกิน  ๑๔ ปี  
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กชายจิรภาส  น่าชม รองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย รุ่น
อายุไม่เกิน  ๑๔ ปี  
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กชายปวริศม์ โกนรัมย ์ รองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย รุ่น
อายุไม่เกิน  ๑๔ ปี  
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กชายวรฤทธ์  ยางเบือง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย รุ่น
อายุไม่เกิน  ๑๔ ปี  
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กชายกษิดิษ  เสมอ รองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันเซปัคตะกร้อชาย รุ่น
อายุไม่เกิน  ๑๔ ปี  
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กหญิงอัญชลิตา  วรพุฒ ิ รองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่น
อายุไม่เกิน  ๑๔ ปี  
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

 ประเภท  (นักเรียน) ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๕๓ 
 

 
๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ (ในรอบปีท่ีผ่านมา) 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๑ 

ลูกบ้านกรวดต้องปรบมือ - เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
ผู้มีความสามารถและสร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 

- มอบรางวัลหรือเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียนท่ีไปสร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในทุก
วันพฤหัสบดีท่ีหน้าเสาธง 

- ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยา
คารได้ร่วมแสดงความยินดี 
ยกย่องเชิดชูผู้สร้างชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน 

๒ 

โครงการวันแห่งความ
ภาคภูมิใจ 

- เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษาของ
ตนเอง 
- นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพครู 
อาจารย์ 
- นักเรียนมีคุณธรรมด้าน
ความกตัญญูต่อ
สถานศึกษา 

- พิธีมอบเกียรติบัตรครู
ดีเด่น , นักเรียนดีเด่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนชั้น ม.๖ , ปวช. ๓ , 
และ ม.๓ 

- ร้อยละ ๙๐ 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๓ 

โครงการสายธารน้ําใจ - เพ่ือรวบรวมเงินช่วยงาน
ศพผู้ปกครอง 
- นักเรียนทุกคน 
- มีเงินช่วยงานศพ
ผู้ปกครองและนักเรียนทุก

- ประชาสัมพันธ ์
- รวบรวมเงิน 
- นําไปมอบ 
- สรุป 

- ๑๐๐% ของงานศพ
ผู้ปกครองและนักเรียน 

เด็กหญิง,ฐิติมน นาคาธร รองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่น
อายุไม่เกิน  ๑๔ ปี  
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญ รองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่น
อายุไม่เกิน  ๑๔ ปี  
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 

เด็กหญิงวิลาวรรณ  ราชประโคน รองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขันเซปัคตะกร้อหญิง รุ่น
อายุไม่เกิน  ๑๔ ปี  
ในการแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
๒๕๕๘ “ลําน้ํามูลเกมส”์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๕๔ 
 

คน 

๔ 
โครงการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

- เพ่ือจัดแหล่งเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์ 
- เพ่ือประเมินโครงการ 

- ดําเนินงานตามแผนงาน ๓ 
ด้าน ๕ องค์ประกอบ 

- นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจงานสวนพฤกษศาสตร์ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๕ 

โครงการดนตรีพ้ืนบ้าน
โปงลาง 

-  เพ่ือฝึกทักษะทางด้าน
ดนตรีพ้ืนบ้านให้แก่
นักเรียน 
- นักเรียนมีทักษะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มมี
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความม่ันใจและ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- นักเรียนมีความรักความ
สามัคคีกันในหมู่คณะ 

- ประชุมวางแผน 
- เขียนโครงการ 
- แจ้งคุณครูท่ีปรึกษา 
- ดําเนินการ 
- นิเทศติดตาม 
- สรุปและประเมินผล 

-  นักเรียนมีทักษะท่ีดีความ
เป็นเลิศ 
ด้านดนตรีพ้ืนบ้าน 
- นักเรียนมีทักษะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 
๑๐๐ 
- นักเรียน เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนรักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความม่ันใจและ
การแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนมีความสามัคคีกัน
ในหมู่คณะ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๖ 

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกัน 
การทุจริต” ค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน”  
 

๑.  เพ่ือสร้างเด็กให้เป็น
คนดี  เติบโตข้ึนมาไม่คด
โกง 
๒.  เพ่ือสืบค้นหา คนดี ครู
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีเป็น
แบบอย่างเยาวชนได้และ
ยกย่องเชิดชู 
๓.  เพ่ือสร้างจิตสํานึกรัก
สามัคคีและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม 

- ประชุมวางแผน 
- เขียนโครงการ 
- แจ้งคุณครูท่ีปรึกษา 
- ดําเนินการ 
- นิเทศติดตาม 
- สรุปและประเมินผล 

- นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
ปฏิบัติตนเป็นคนดี  
- นักเรียนร้อยละ ๙๐ 
มีจิตสํานึกรักสามัคคีและมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  
 

๗ โครงงานคุณธรรมเฉลิม - เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่ ช้ันตอนการดําเนินการ ๑)  ผู้สูงอายุมี
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๕๕ 
 

พระเกียรติ “สานใยรัก           
ผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญา
ไทย ด้วยดวงใจเทิดไท้ 
องค์ราชัน”  

องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในมหา
มงคลในวโรกาสทรงครอง
สิริราชสมบัติครบรอบ ๖๕ 
ปี และจะทรงมี
พระชนมายุครบ ๘๕ 
พรรษา 
- เพ่ือให้นักเรียนรู้จักดูแล
สภาพจิตใจของผู้สูงวัย 
และได้การเรียนรู้การ
เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน 
- เพ่ือสร้างจิตสํานึกความ
สามัคคีและการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม รู้จัก
การให้ ชักจูงเพ่ือนและคน
รอบข้างให้สร้างความดี
ถวายในหลวง 
- เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. สํารวจกลุ่มเป้าหมาย 
๓. รวบรวมเงินท่ีได้รับจาก
การบริจาค 
๔. จัดนิทรรศการ                
ภูมิปัญญา 
๕. กลุ่มอาสาลงพ้ืนท่ี ปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีวางไว้และจ่ายยา
สามัญประจําบ้าน 
๖. จัดกิจกรรมวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชน 
๗. กิจกรรมทําบุญ – ฟัง
ธรรม – นันทนาการ ร่วมกัน
ระหว่างผู้สูงวัยกับกลุ่มอาสา
ทุก ๆ เดือน 
๘. ประเมินผลโครงการ 
๙. สรปุโครงการ รายงานผล
การดําเนินงาน 
 

สภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
 

๒) ผู้สูงอายุมีความสุข 
สบายใจทําให้สุขภาพจิตดี 
ก่อให้เกิดสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงตามมา 
 

๓) นักเรียนมีความรู้สึกดี
และมีความภาคภูมิใจท่ีได้มี
ส่วนช่วยเหลือสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

 

 ทางด้านจิตใจให้แก่
ผู้สูงอายุในการดํารงชีวิต
ต่อไปอย่างมีความสุขและ
นําทักษะการดูแลสภาพ
จิตใจผู้สูงวัย การ
ช่วยเหลืองานบ้าน มีจิตใจ
อ่อนโยนมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไปใช่ใน
ชีวิตประจําวัน 
เป้าหมาย 
๑. เชิงปริมาณ  ผู้สูงวัย
จํานวน ๔๐ ครอบครัว 
๒. เชิงคุณภาพ  ผู้สูงอายุ
มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึน นักเรียน ได้มีส่วนช่วย
รับผิดชอบต่อสังคม 

  

๘. โครงการธนาคารขยะ ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ -  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์  -  นักเรียนร้อยละ ๙๕  มี
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๕๖ 
 

รีไซเคิล นักเรียนมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์  และรู้คุณค่าของ
วัสดุเหลือใช ้
๒.  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของ
วัสดุเหลือใช ้
๓.  เพ่ือลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
๔.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ให้นักเรียนเห็นคุณค่า 
ของวัสดุเหลือใช้ 
-  ให้นักเรียนทุกคนส่งขยะรี
ไซเคิลและนําฝากธนาคาร
ขยะรีไซเคิลของโรงเรียน 
 
-  ออกรณรงค์ให้ชุมชนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดปัญหา 
ภาวะโลกร้อน  และให้เห็น
คุณค่าของวัสดุเหลือใช้ 
 
 

จิตสํานึกในการอนุรักษ์และ
รู้คุณค่าของวัสดุเหลือใช ้
-   นักเรียน 
ร้อยละ  ๙๕   
มีส่วนช่วยแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อน   
-  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
ภาวะโลกร้อน  และให้เห็น
คุณค่าของวัสดุเหลือใช้ 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

๙ โครงการคนดีมีมารยาท 

๑.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนทุก
คนเป็นผู้มีมารยาทท่ีดีงาม 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนได้
ตระหนักถึงการธํารงรักษา
เอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทยให้คงอยู่ต่อไป 

- ประชุมวางแผน 
- เขียนโครงการ 
- แจ้งคุณครูท่ีปรึกษาและ
นักเรียนทุกคน 
- ดําเนินการให้ความรู้แก่
นักเรียน 

-  นักเรียนร้อยละ  ๙๕  
สามารถปฏิบัติตนเป็นคนดี  
มีมารยาทงาม 

๑๐ โครงการอนุรักษ์มวยไทย ๑.  เพ่ือส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะมวยไทยไว้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศและมรดกโลก
สืบไป 
๒.  เพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนศิลปะมวยไทย
อย่างถูกต้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ
ให้กับนักเรียน  เยาวชน  
และประชาชนผู้สนใจกีฬา
มวย 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ท่ีสนใจในศิลปะมวยไทย  
ได้พัฒนาทักษะสู่ความ
เป็นเลิศในกีฬามวยไทย

-  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 
-  ให้บริการศูนย์อนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปะมวยไทยแก่
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียน  นักศึกษา  เยาวชน
และประชาชน  เข้าร่วม
กิจกรรมมวยไทยสมัครเล่น 
-  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกีฬามวยไทยให้แก่
นักเรียนเพ่ือเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่างๆ 
- สรุปประเมินผล  

-  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
เข้าร่วมกิจกรรมและมีมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์มวยไทย 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
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๕๗ 
 

ต่อไป 
๔.เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้
นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนและประชาชน 
ตระหนักถึงความสําคัญ 
ของศิลปะมวยไทย 
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เป้าหมาย วิธีดําเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งช้ีความสําเร็จ 
(จํานวน/ร้อยละ) 

  ๕.เพ่ือให้นักเรียน  
นักศึกษา  ได้มีวิชาศิลปะ
ป้องกันตัวเพ่ือนําไปใช้กับ
ชีวิตประจําวันได ้

  

๑๑. โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านหุ่นยนต์ 

๑. เพ่ือพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านหุ่นยนต์ให้แก่นักเรียน
ท่ีมีความสนใจ 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้ข้าร่วมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพด้าน
หุ่นยนต์ในระดับต่างๆ 

- เสนออนุมัติโครงการ 
- คัดเลือกและรับสมัคร
นักเรียนท่ีมีความสนใจ 
- ให้ความรู้ฝึกซ้อมนักเรียน
และส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับต่างๆ 
-  สรุป ประเมินผล 
 

 

 
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา  

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
ด้านคุณภาพผู้เรียน   

มาตรฐานท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง 
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๕๘ 
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็น 

ตามหลักสูตร 
ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  
รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ 
มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

ดีมาก ดีมาก 

ด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี  
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี                 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม                  
ศักยภาพ  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด * 
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๕๙ 
 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   

มาตรฐานท่ี ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกําหนดข้ึน 

ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  
แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม  
สถานศึกษาให้ยกระดับ คุณภาพสูงข้ึน   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                           
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 
เม่ือวันท่ี ๑๓ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

มาตรฐาน 
ระดับคณุภาพ 

ต้องปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน (๘ ตัวบ่งช้ีหลัก) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

    ���� 
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๖๐ 
 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี   โดยมีคะแนนเฉลี่ย  ๘๒.๔๘   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    �  รับรอง   �  ไม่รับรอง  
 
๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 สภาพปัญหา/อุปสรรค 
 ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินในแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุสมผล  ความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตรของผู้เรียน 
 แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
 -  ควรสร้างความตระหนัก/พัฒนาคร/ูบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพ 
 -  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูผู้มีประสบการณ์อยู่เสมอ 
 -   ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ทําการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหานักเรียน 
 ข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์  

    ���� 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      ���� 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น      ���� 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    ����  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็น 

    ���� 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา        ���� 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

   ����  

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์(๒ ตัวบ่งช้ีหลัก) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

    ���� 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    ���� 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (๒ ตัวบ่งช้ีหลัก) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม 
บทบาทของสถานศึกษา 

    ���� 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

   ����  



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒ 

๖๑ 
 

 ควรนําปัญหา  ข้อจํากัดท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมาแก้ปัญหาร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝ่ายแล้วนําสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน  
 จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จุดเด่น  
 ด้านผลการจัดการศึกษา 

         ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู ้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา มีผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 ด้านการบริหารจัดการ 
         สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ การพัฒนาสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
         มีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
          ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษามีพัฒนาการท่ีดีของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

 ด้านผลการจัดการศึกษา 
         วิธีการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดของนักเรียน ทักษะกระบวนการคิด และผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         การดําเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ทศวรรษท่ี ๒ 

 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
         การนําผลประเมินครูแต่ละคนไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ของคร ู
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) ในการลงทะเบียนการใช้ห้องสมุดของนักเรียน สถานศึกษาควรให้นักเรียนระบุเรื่อง 
หนังสือท่ีนักเรียนค้นคว้าหาข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล สถิติการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด  

๒) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับวิธีการและข้ันตอนการคิดโดยเฉพาะการ
คิดเป็นระบบจากการอ่าน การฟัง การพูด/เสวนา และการเขียน เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง   
ให้มากข้ืน 
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๖๒ 
 

๓) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยได้รับการคัดสรร
ผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิพากษ์ผลงานอย่าง
สร้างสรรค์  ให้มากข้ืน  

๔) สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นระบบ 
ครบวงจร เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่ม
คณิตศาสตร ์ภาษาต่างประเทศและสุขศึกษาพลศึกษาซึ่งมีคุณภาพในระดับปรับปรุง 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรดําเนินโครงการท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง              
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ให้ครบทุกด้าน ใน ๔ ด้าน เช่น ด้านพัฒนาครูยุคใหม่ พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค
ใหม่ โดยใช้วิทยากรท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน มาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๓. ด้านการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๑) สถานศึกษาควรนําผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคน
อย่างเป็นระบบ 

๒) ครูควรบันทึกข้อมูลหลังสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี
ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และเจตคติต่อการเรียนรู ้
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

๑. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีจิตสํานึกสาธารณะในเรื่องการท้ิงขยะ บริเวณ
โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ นา่เรียน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

๒. โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (สายใยรักผู้สูงวัย ด้วยดวงใจ เทิดให้องค์ราชัน) แก้ปัญหาผู้สูง
วัยท่ีขาดลูกหลานดูแล ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ดีข้ึน นักเรียนมีความรู้สึกดีและภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วน
ช่วยเหลือสังคม  

๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ มีการนํานโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนท้ังโรงเรียนและชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 
๑๕.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 

ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา มีผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
ของการบริหารจัดการและ การพัฒนาสถานศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรดําเนินโครงการท่ีมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติในระดับท่ีสูงข้ึน ควรดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  อย่างจริงจัง 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

ตอนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

 
๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนบ้านรวดวิทยาคาร  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔ ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
ผู้บริหารยึดหลักการบริหารตามกระบวนการ P D C A  และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานวิชาการ 1 
 

หัวหน้างานวิชาการ 2 
 

หัวหน้างานนโยบายและ
แผนงาน 

หัวหน้างานการเงินและ
พัสดุ 

หัวหน้างานบุคคล 
 

หัวหน้างาน 
ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 

หัวหน้างาน 
บริการอาคารสถานที่ฯ 

1. งานพัฒนาหลักสตูร 
2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. งานจดัการเรียนการสอน 
4. งานทะเบียนวัดผล

ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน  

5. งานรับนักเรียน 
6. งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
7. งานส่งเสริมการอ่านคิด

วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 
8. งานกิจกรรมค่ายวิชาการ 
9. งานพัฒนาหลักสตูร ปวช. 
10. งานนิเทศการศึกษา 
11. งานนวตักรรมการเรียนรู ้
12. งานจดัการศึกษาแบบ
บูรณาการ(EIS) 

13. การจัดการศึกษาทางเลือก 
14. การจัดการศึกษานักเรียน
เรียนร่วม 

15. การประเมินผลการ
ดําเนนิงานวิชาการ 

1. งานระบบประกันคุณภาพ 
2. งานประชาสัมพนัธ์ 
3. งานสารสนเทศ 
4. งานจดัระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ICT) 
5. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
6. งานห้องสมุด 
7. งานแหล่งเรียนรู ้
8. งานแนะแนว 
9. งานส่งเสริมอัจฉริยภาพ 
10. งานศนูย์พัฒนาการเรียนการสอน

โรงเรียนในฝัน 
 
 

1.   งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
2.  งานเจ้าหน้าที่แผนงานประจาํฝ่าย/

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3.   งานจัดองค์กร 
4.   งานคํานวณตน้ทุนผลผลติ 
5.   งานควบคุมภายใน 
6.   งานจัดของบประมาณ 
7.   การประเมินผลการดําเนนิงาน

นโยบายและแผนงาน  

1.   งานบริหารการเงนิ 
2.   งานบริหารบัญช ี
3.   งานพัสดแุละสินทรัพย์ 
4. งานเจ้าหน้าที่พสัดุประจําฝ่าย/

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
5.   งานเบิกจ่ายงบประมาณ 
6.   งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

7.   งานสวัสดิการสาํหรับคร ู
บุคลากรและนักเรียน 

8.   งานสหกรณ์โรงเรียน 
9. โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
10. การประเมินผลการดําเนินงาน
การเงินและพสัด ุ

1. งานบริหารบุคคล 
2. งานทะเบียน/สถิตขิ้าราชการ

คร ู
3. งานวินัยและการรักษาวินัย 
4. งานพิธีการและบุคลากร

สัมพันธ์ 
5. งานรักษาความปลอดภัย 
6. งานพยาบาล 
7. งานวิทยุสื่อสารโรงเรียน 
8. งานพัฒนาบุคลากร 
9. การประเมินผลการดําเนินงาน

บุคคล 

1. การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนและประสาน
องค์กรเครือข่าย 

2. งานคณะกรรมการสถาน –ศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครองฯ 

3. งานบ้านพักครแูละบุคคลากร 
4. การประเมินผลการดําเนินงาน

ชุมชนและภาคีเครอืข่าย 
 
 
 

1. งานวางแผนกิจการนักเรียน 
2. งานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
4. งานธนาคารความด ี
5. งานสารวัตรนักเรียนและระเบียบ

วินัยจราจร 
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
7. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
8. งานระดับชั้น 
9. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เอดสแ์ละเพศศึกษา 
10.  การประเมินผลการ    
      ดําเนินงานกิจการนักเรียน 

1. งานบรกิารอาคารสถานที่และ
นักการภารโรง 

2. งานศนูย์อาหารและโภชนาการ 
3. งานเวรพื้นที่บริการ 
4. งานจดับรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม 

5. งานยานพาหนะ 
6. การประเมินผลการดําเนินงาน
บริการอาคารสถานที่ 

 

งานเลขานุการฝ่ายบรหิารงบประมาณ งานเลขานุการฝ่ายบรหิารบุคคล 

 
 
 
 

หัวหนา้งานธุรการ หัวหนา้งานโครงการพิเศษ 
1. งานเลขานุการ 
2. งานธุรการ 
3. งานสารบรรณ 
4. งานคาํรบัรองการปฏิบัติราชการ 
5. งานปฏิคมโรงเรียน 
6. การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ 

1. โครงการธนาคารโรงเรียน 
2. โครงการธนาคารขยะรไีซเคิล 
3. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
4. โครงการพิพิธภัณฑ์ 
5. โครงการศนูย์อนรุักษ์มวยไทยและนวดแผนไทย 
6. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
7. โครงการสวนยางพาราเฉลิมพระเกียรต ิ 

งานเลขานุการฝ่ายบรหิารวิชาการ งานเลขานุการฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

ผู้อํานวยการ 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
  

การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั�วไป 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั�วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั%นพื%นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

งานสํานักงานเลขานุการผู้อาํนวยการ 

๖๘ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๖๒ 

 

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
      “โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  นําความเป็นไทยสูส่ากล  บนพ้ืนฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นด ี มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดียึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทย 

๒. พัฒนาอัจฉริยภาพ องค์ความรู้คู่คุณธรรม  
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
๔. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 
๕. พัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   

เป้าประสงค์หลัก 
๑. นักเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม สุขภาพและอนามัย  

ได้มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเอง 

๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีการจัดระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนท่ีดี   

๓. คร-ูผู้บริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ   

๔. มีระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา   
๕. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสะอาด    ร่มรื่น  

เอ้ือต่อการเรียนรู้   
๖. ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมโลก

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลกสู่ประชาคมอาเซียน 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 รักสะอาด  มารยาทงาม  ติดตามไอซีที 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 แหล่งเครื่องเคลือบพันปี 
 
 
๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมุ่งจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพ  ผู้เรียนมีคุณธรรม นําความรู้  
และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 

๑. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ข้ันพ้ืนฐาน 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี 

วิสัยทัศน ์
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๖๓ 

 

๓.  ผู้เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ 

อาชีพสุจริต 
 ๕.  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ  
มีความซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบ  มีความกตัญญู  มีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือ  ขยันหม่ันเพียร  ประหยัด และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๖.  ผู้เรียนรู้จักตนเอง  พ่ึงตนเองได้  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี  มีบุคลิกภาพท่ีดี มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
 ๗.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ 

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้   
ภูมิปัญญา  ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และทักษะการดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพ มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญาคู่คุณธรรม  มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการพัฒนาทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 กลยุทธ์ท่ี ๒ 

สร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชพี  มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ   
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการ  
การจัดกระบวนการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ท่ี ๓ 

จดัระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีด ีปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนของ 
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรยีนรู้  มีความสะอาด ร่มรื่น ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 
 กลยุทธ์ท่ี ๔ 

 สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบตัิ  พัฒนา 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 กลยุทธ์ท่ี ๕ 

    ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบ
นิเทศ ติดตามควบคุม กํากับการประเมินผลการดําเนินงาน และกระจายอํานาจสู่หน่วยปฏิบัต ิ
๕. การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์
ความรู ้ ภูมิปัญญา  ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และทักษะการดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญาคู่คุณธรรม  มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการ
พัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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๖๔ 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการพัฒนางาน
วิชาการ 
- กิจกรรมรับนักเรียน 
 
 
- กิจกรรมนิเทศการเรียน
การสอน 
 
- กิจกรรมประกันคุณภาพ
ผู้เรียนเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 
 
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน ปวช. 
 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม 

 
 
- โรงเรียนมีนักเรียนสมัคร
เข้าเรียนตามแผนการจัดชั้น
เรียน 
-ครูมีการพัฒนาเทคนิคการ
สอนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
-เพ่ือให้ครูมีการประกัน
คุณภาพเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 
- หลักสูตรสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และชุมชน 
- เพ่ือพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียนระดับ 
ปวช. 
- เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนของนักเรียนเรียนร่วม 

 
 
- นักเรียน  จํานวน  ๘๐๐ คน 
 
 
-ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอน
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนร้อยละ ๑๐๐   
-ครูมีการประกันคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
- สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระ 
 
การฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ
จากสถานประกอบการร้อยละ 
๑๐๐ 
- ผู้เรียนจํานวน ๓๐ คน ท่ีมีความ
บกพร่องด้านการเรียนรู้ได้มีการ
พัฒนา                

 
 

มฐ.ท่ี ๑๔ 
มฐ.ท่ี ๑๕ 

 
มฐ.ท่ี ๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑-๗.๗ 
 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ 

 
 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ 

 
มฐ.ท่ี ๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 
 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐. 
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๖๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม
สอบ O-Net นักเรียน ม.๓ , 
ม.๖ 
 

- เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 
- เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
- เพ่ือเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับ ม.๓,ม.๖ 
และ ปวช.๓ ในการสอบ 
O-Net , V-Net 
 
 
 

- ผู้เรียนร้อยละ ๒๐ ได้รับการ
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ สู่
ความเป็นเลิศ 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐ ได้เรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากหลักสูตร
ท้องถ่ิน 
- นักเรียนระดับ ม.๓,ม.๖ และ 
ปวช.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ
ติวเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
สอบO-Net , V-Net 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-

๑๐.๓ 
มฐ.ท่ี ๑๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒ 
 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ -๕.๔ 

๒.กิจกรรมโรงเรียนในฝัน 
-กิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ท่ีได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

 
-เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้   มี
คุณภาพมาตรฐาน  

 
- โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็น
โรงเรียนต้นแบบในฝัน 

 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-
๑๐.๓ 
 

๓.กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
-กิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์
หนังสือเล่มเล็ก 
-กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน 
-กิจกรรมตอบปัญหาจาก
หนังสือในห้องสมุด 
- กิจกรรมแข่งขันบันทึกการ
อ่านโดยเขียนเป็นแผนท่ี
ความคิด 
 
 
 
 

-เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียน 
-เพ่ือส่งเสริมการเข้าใช้
ห้องสมุด 
-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์ 

-นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรู้
วิธีการสืบค้นเพ่ือหาหนังสือท่ี
ต้องการ 
-นักเรียนรักการอ่านมากข้ึน 
-นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
-นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู ้

 
มฐ.ท่ี ๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ -๓.๒ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-
๑๐.๓ 
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๖๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๔. กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมประกวดยอดนัก
อ่าน 
- กิจกรรมแนะนําหนังสือ
ใหม่/หนังสือท่ีน่าสนใจ 
- กิจกรรมตอบปัญหาจาก
หนังสือในห้องสมุด 
- สาธิตและประดิษฐ์หนังสือ
หนังสือทํามือ 

 
-เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
-เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

 
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร  
ร้อยละ ๑๐๐ มีนิสัยรักการอ่าน  
รักการค้นคว้า สามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
 

 
มฐ.ท่ี ๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ -๓.๒ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-
๑๐.๓ 

๕. กิจกรรมบันทึกการอ่าน -เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
นิสัยรักการอ่านโดยอ่าน
บทความในวารสาร หนังสือ 
แล้วบันทึกในสมุด 

-นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

 
มฐ.ท่ี ๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ -๓.๒ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-
๑๐.๓ 

๖.กิจกรรมค่ายรักการอ่าน 
 

-เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่ม
สนใจ ได้ร่วมกิจกรรมค่าย 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
 

-นักเรียนจํานวน ๑๒๐ คน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๗. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้
บําเพ็ญประโยชน ์
 
 

-เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้ส่งเสริมและสนอง
ความต้องการของผู้เรียน 

-นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และ   ผู้บําเพ็ญประโยชน ์
-นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

 
 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-

๑๐.๓ 

๘.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

-กิจกรรมเฝ้าระวัง ๐,ร,มส 

-กิจกรรมสอนเสริม 

 

 

 

-เพ่ือแก้ปัญหา 0,ร,มส  
-เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

- ปัญหา 0,ร,มส ไม่เกินร้อยละ 
๓ 
- ผลสัมฤทธิ์การการเรียนเฉลี่ย
รวมท้ังโรงเรียนสูงข้ึน ร้อยละ ๕ 

     
มฐ.ท่ี ๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 
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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๖๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๙. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร ์ 
-กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 

 
-เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-เพ่ือซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมี
ปัญหาผลการเรียนต่ํา 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
-เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนครูกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ 

 
-นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และมี
ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
สามารถนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชา
คณิตศาสตร์ไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ 
 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี๑๐.๑-๑๐.๓ 

๑๐. กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและสื่อ
นวัตกรรมกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 
 

 
-  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มสาระฯให้มีความ
เหมาะสมและตรงความ
ต้องการของผู้เรียน และ
ท้องถ่ิน 
 
 

 
-  มีหลักสูตรกลุ่มสาระฯท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
-  มีสื่อท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ 

 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-
๑๐.๓ 

 
 

๑๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ
วิทย ์
- สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 
 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
- เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
- เพ่ือส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหา
วิทยาศาสตร์ 
 
 

นักเรียนทุกคน มีศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี๑๐.๑-๑๐.๓ 

๑๒.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 
 

- เพ่ือให้มีหลักสูตรท่ีทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถ่ิน 
 
 

- กลุ่มสาระฯมีหลักสูตรท่ี
ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถ่ิน 
 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ 
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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๖๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑๓. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาไทย 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่และ วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก การ
อ่าน 
- กิจกรรมหยิบวรรณคดีมาตี
บทละคร 
- กิจกรรมค่ายสายธาร
วรรณกรรม 
 
 

 
 
 
-  เพ่ือส่งเสริมความสามารถ
ทางภาษาไทย 
-  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 
 
-  นักเรียน ครู บุคลากรร้อยละ 
๑๐๐  ตระหนักเห็น
ความสําคัญของภาษาไทยโดย
ได้รับความรู้และมีความเข้าใจ
ในการใช้ภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

 
 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 
 
 

๑๔. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 
-กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ประสบการณ์ นักเรียนชั้น  
ม. ๖ และ ปวช.๓ 
 
-กิจกรรมหารายได้ระหว่าง
เรียน 

 
-เพ่ือฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานจากสถาน
ประกอบการณ์โดยตรง 
- เพ่ือให้นักเรียน ปวช.๑ ฝึก
ประสบการณ์และทักษะใน
การขาย มีทักษะการทํางาน
และการแก้ปัญหาต่างๆ ใน
การทํางาน 

 
- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะ
โดยการปฏิบัติงานจริงและ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
-นักเรียน ปวช.๑ จํานวน ๓๕ 
คน มีประสบการณ์และทักษะ
ในการขาย มีทักษะการทํางาน
และการแก้ปัญหาต่างๆในการ
ทํางาน 
 
 

 
 
 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

 

๑๕. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมติวเตอร์นักเรียน ม.
๑ และ ม.๖ 
-กิจกรรมตอบปัญหาด้าน
บัญช ี
- กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
 

 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาการ
งานฯให้สูงข้ึน 
- เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะ วิชาการบัญชี  
- มีเจตคติท่ีดีท่ีดีต่อวิชาการ
บัญชีและนําความรู้ไปเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อ 

 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาการงานอาชีพฯสูงข้ึน 
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ คน มีการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาการบัญชี  
- นักเรียนมีเจตคติท่ีดีท่ีดีต่อ
วิชาการบัญชีและนําความรู้ไป
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
 
 

 
มฐ.ท่ี ๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 
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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๖๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑๖. กิจกรรมบ้านของพ่อ 
- กิจกรรมเกษตรพืชผักสวน
ครัว 
- กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
- กิจกรรมนาอินทรีย์สาธิต 
- กิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ 
 
 

 
- เพ่ือน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชาการงาน
อาชีพฯ 

 
- นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชา
เกษตรร้อยละ ๑๐๐ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรโดย
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช ้
 
 
 
 

   
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-
๑๐.๓ 

มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ 

 

๑๗.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 
 
 
-แข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ Spelling  Bee 
-กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีผล
การเรียนดีวิชาภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรม English Camp 
 
 
- กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 

 
 
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศและเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-เพ่ือเพ่ิมความรู้เรื่องคําศัพท์
ภาษาต่างประเทศแก่
บุคลากรและนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-นักเรียนทุกคนมีความรู้
ภาษาอังกฤษและไดเ้รียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
มากข้ึน 
-นักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนา
ทางภาษาสู่ความเป็นเลิศ 
 
-นักเรียนจํานวน ๑๒๐ คนได้รับ
การพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
ภาษาสู่ความเป็นเลิศ 
- นักเรียนกลุ่มท่ีสนใจจํานวน 
๑๒๐ คน ได้รับการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางภาษามากข้ึน 
- นักเรียนท่ีมีปัญหาในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รับการ
พัฒนา แนะนํา จากเพ่ือน
นักเรียนท่ีมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

 
มฐ.ท่ี ๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑-๓.๔ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๕ 
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๖๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

- กิจกรรม A word  A week 

 

- เพ่ือเพ่ิมความรู้เก่ียวกับ
คําศัพท์ภาษาต่างประเทศ
แก่ครูบุคลากร และนักเรียน 

- ครู บุคลากร นักเรียนร้อยละ 
๑๐๐ ได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑-๓.๔ 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๕ 

๑๘.กิจกรรมกีฬาสหวิทยาเขต - เพ่ือส่งเสริมความถนัด
ทางด้านกีฬา 
- เพ่ือส่งส่งเสริมความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 
- เพ่ือเสรมิสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

- นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านกีฬา-กรีฑา เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับสห
วิทยาเขต 
- นักเรียนมีความสนใจในการ
ฝึกซ้อม ก่อนการเข้าร่วมแข่งขัน 
สหวิทยาเขต 
 
 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-

๑๐.๓  
 

๑๙. กิจกรรมกีฬา สพม.๓๒ -  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความถนัดทางด้านกีฬา 
- เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี 
 
 
 

- นักเรียนท่ีมีความสามารถด้าน
กีฬาเป็นตัวแทนและมีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรม 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-

๑๐.๓  

๒๐. กิจกรรมกีฬาสีภายใน - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักวางแผนในการทํางานมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
นักเรียนท่ีมีความสามารถใน
ด้านกีฬา 

- คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคารทุกคน 
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสีภายในอย่างมี
ความสุขมีความสามัคคีในหมู่
คณะ สามารถวางแผนการ
ทํางานอย่างเป็นข้ันตอน 
 
 
 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-

๑๐.๓  
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๖๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๒๒. กิจกรรมออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 
- กิจกรรมออกกําลังกาย
พร้อมกันทุกคนท้ังครู 
บุคลากร และนักเรียน 
 

 
 
- เพ่ือให้ครู บุคลากร 
นักเรียนได้ออกกําลังกาย
ก่อนเข้าเรียนตอนเช้าและ
หลังเลิกเรียน 
- เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากร 
และนักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง  
 
 

 
 
- ครูและนักเรียนได้ออกกําลัง
กายและส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรง 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑-๑.๖ 

 

๒๓. กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานด้านศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
 

 
-เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านศิลปะ  

 
-นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้
เก่ียวกับศิลปะ และมีส่วนร่วม
ในการแสดงผลงานด้านศิลปะ 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี๑๐.๒-๑๐.๓  

๒๔. กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานวงดนตรีไทย  ดนตรี 
และวงโปงลาง 
- ค่ายวงดนตรีไทย   
วงโปงลาง 

 
 
-เพ่ือนักเรียนได้มีการพัฒนา
ฝีมือด้านดนตรีไทย ด้านวง
ดนตรีโปงลางอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
-นักเรียนมีทักษะในการเล่น
ดนตรีไทย  วงดนตรีพ้ืนบ้าน
โปงลาง   มีความพร้อมในการ
แข่งขันในระดับต่างๆ และนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได ้

 
มฐ.ท่ี ๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-
๑๐.๓  
 

๒๕.กิจกรรมค่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
- กิจกรรมค่ายดนตรีไทย 
- กิจกรรมค่ายวงโปงลาง 
- กิจกรรมค่ายนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี
สตริง 
- กิจกรรมนิทรรศการกลุ่ม
สาระศิลปะ 

 
 
- เพ่ือจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้าน
ดนตรี ศลปะ และนาฏศิลป ์

 
 
- นักเรียนท่ีมีความสนใจได้เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  ศิลปะ 
และนาฏศิลป์ 

 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-

๑๐.๓  
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๖๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๒๖.กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางสังคม  ศาสนา   
วัฒนธรรม 
-กิจกรรมตอบปัญหาสังคม
และกฎหมาย 
-กิจกรรมติวเข้มสังคมศึกษา 

 
-เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของวิชากลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมให้สูงข้ึน 
 

 
-นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหา
ด้านกฎหมายท่ีหน่วยงานต่างๆ
จัดข้ึน 
-นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาและ
เตรียมความพร้อมในการสอบ
ต่างๆ 
 
 

 
มฐ.ท่ี ๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี๑๐.๒-๑๐.๔  
  

๒๗. กิจกรรมวันสําคัญ 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

 
- เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึง
ความเป็นมาของวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและวัน
สําคัญของชาติ   อันเป็นการ
เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
- เพ่ือให้นักเรียนเกิดเจตคติ
ท่ีดีในการดํารงไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 
- เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในพิธีการและกิจกรรมต่างๆ
ในวันสําคัญ 
 
 

 
- ครู บุคลากรและนักเรียน             
ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม         
วันสําคัญทางพุทธศาสนา   
และวันสําคัญของชาติ 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินการโครงการวันสําคัญ
ทางศาสนา และวันสําคัญของ
ชาต ิ
- นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ  
ถึงความเป็นมาและความสําคัญ
ของวันสําคัญสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  

 
มฐ.ท่ี ๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
 

๒๘. กิจกรรมมารยามงาม 
- กิจกรรมประกวดมารยาทใน
ทุกชั้นเรียน 

 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ประพฤติท่ีดีงาม ตามหลัก
มารยาทไทย 

 
- นักเรียนท่ีมีความประพฤติท่ีดี
งามมารยาทดีงามได้รับเกียรติ
บัตรเพ่ือยกย่องชมเชยจาก
โรงเรียน  
 

 
มฐ.ท่ี ๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
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๖๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๒๙. กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในสถานศึกษา 
- กองทุนสายธารน้ําใจ 
 
 
 
 
 
- สายใยรักผู้สูงวัยเทิดไท้องค์
ราชัน 
 
 

 

 
-เพ่ือจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
งานฌาปนกิจศพ นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือ
ปลูกจิตสํานึกท่ีดีมีเมตตา
ช่วยเหลือ มีความเอ้ืออาทร
ซึง่กันและกัน 
-เพ่ือจัดกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ให้กับผู้สูงวัยใน
อําเภอบ้านกรวด 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
-นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วม
บริจาคเงินช่วยเหลืองานศพ
นักเรยีนหรือผู้ปกครองทุกราย 
-นักเรียนมีความเอ้ืออาทรซึ่งกัน
และกัน 
 
 

-ผู้สูงวัยจํานวน ๕๒ คน ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจากนักเรียน  
-ปลูกจิตสํานึกท่ีดีมีเมตตา
ช่วยเหลือ มีความเอ้ืออาทร           
ซึง่กันและกัน 
 
 

 

 
 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

 

๓๐.กิจกรรมประกวดโซน
พ้ืนท่ีคณะสี 
 

- เพ่ือดูแลพ้ืนท่ีโซน
รับผิดชอบรับผิดชอบแต่ละ
ห้องเรียนให้สะอาดสวยงาม  
- ปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรัก
สะอาดให้กับนักเรียน 
 
 
 

- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การดูแลพ้ืนท่ีโซนรับผิดชอบให้
สะอาดสวยงาม มีนิสัยรัก
สะอาด 

มฐ.ท่ี๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ -๖.๔ 
 

๓๑. กิจกรรมค่ายบําเพ็ญ
ประโยชน์และค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมค่ายบําเพ็ญ
ประโยชน ์
- กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 
- เพ่ือปลูกฝังจิตสาธารณะ
และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 

 
 
 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การปลูกฝังจิตสาธารณะและ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

 
มฐ.ท่ี ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
 

มฐ.ท่ี ๑๐  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๖  
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๖๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๒. กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น  
- กิจกรรมตรวจความ
เรียบร้อยภายนอกโรงเรียน 

 
 
- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 
- นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยม
บ้าน 
-ครูท่ีปรึกษาทุกคนออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในท่ีปรึกษาครบทุกคน 
- ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีการ
ประสานความร่วมมือกัน 
- นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๒  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

 
มฐ.ท่ี ๑๐  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๖  
 
 

๓๓.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ม.๑ ม.๔ ,ปวช.๑ 
- กิจกรรมค่ายปรับวินัย
พ้ืนฐาน  ม.๑,ม.๔,ปวช.๑ 
- กิจกรรมลูกเขียวเหลืองเป็น
คนดีมีจิตอาสา 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

 
 
- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและ 
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 
 
- นักเรียนชั้น ม.๑ ,ม,๔ ,ปวช.๑  
ได้รับการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทุกคน 
- นักเรียนชั้น ม.๑,ม.๔,ปวช.๑         
มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม
ประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ี
ดีตามหลักพุทธศาสนา 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ระลึกถึง
พระคุณของคร ู
 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๒  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

 

๓๔. กิจกรรมคนดีศรี บ.ว. 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีมี
ความดีงามและความสามารถ 

 
- เพ่ือให้ครูและนักเรียนท่ี
มีผลงานหรือความ
ประพฤติท่ีดีได้รับการยก
ย่องและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 
- ครู นักเรียนและบุคลากรทุกคน
ท่ีมีความสามารถและปฏิบัติความ
ดีได้รับการยกย่องชมเชย 
- สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้มี
ความสามารถและประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี
 
 

 
มฐ.ท่ี ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๗๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๕.กิจกรรมเยาวชนคนดี 
- กิจกรรมอบรมผู้นําเยาวชน 
- กิจกรรมส่งเสริมงาน 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

 
- เพ่ือส่งเสริม  ปลูกฝัง
ประชาธิปไตยและ 
การเป็นผู้นํา 
 
- เพ่ือสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

 
- นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง
การเป็นผู้นําและประชาธิปไตยใน
โรงเรียนอีกท้ังยังเข้าร่วมงานวัน
เด็กร้อยละ ๘๐ 
-เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี
บริการจํานวน ๑๐๐ คน ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
แสดงออกอย่างหลากหลาย 
 
 
 

 
มฐ.ท่ี ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
มฐ.ท่ี ๔  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 
มฐ.ท่ี ๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ -๖.๔ 

๓๖. กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด              
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมเครือข่ายลดการสูบ
บุหรี ่
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 
- กิจกรรมประกวดโครงงาน
ยาเสพติด 
 
 
 

 
 
 
- เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

 
 
 
- นักเรียนท่ีสูบบุหรี่ทุกคน เข้า
ร่วมเครือข่ายการลดละเลิกสูบ
บุหรี ่
- นักเรียนท่ีสูบบุหรี่ทุกคนเลิกสูบ
บุหรี ่
- โรงเรียนปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุขทุกประเภท 
- นักเรียนท่ีมีความสนใจมีความรู้
เก่ียวกับการจัดทําโครงงาน
สามารถนําความรู้เก่ียวกับยาเสพ
ติดไปใช้แก้ปัญหาในชุมชนของ
ตนเองได้ 
 
 

 
 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ -๑.๔ 

๓๗. โครงการลูก บ.ว. ทําดี
ช่วยเหลือสังคม 
- กิจกรรมผู้นําเยาวชน
ช่วยเหลือสังคม 

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 
 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
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๗๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๘. กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจการนักเรียน 
 

 
- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
กล้าแสดงออก 
- เพ่ือนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียนไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 

 
-นักเรียนคณะกรรมการนักเรียน
จํานวน ๔๐ คน มีประสบการณ์
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
 

 
มฐ.ท่ี ๔  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 

 ๓๙.กิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านหุ่นยนต์ 

- เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียน
ด้านหุ่นยนต์สู่ความเป็น
เลิศ 

- นักเรียนจํานวน ๑๐ คนได้รับ
การพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
หุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศ ร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆ 
 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

๔๐.โครงการเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมภิบาล              
ในสถานศึกษา                 
“ป้องกันการการทุจริต” 

- เพ่ือส่งเสริมครูบุคลากร 
และนักเรียนให้มีจิตสํานึก
ท่ีดี มีความสุจริต มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
และประเทศชาติ 

- ครูบุคลากร และนักเรียน              
ทุกคนมีจิตสํานึกท่ีดี มีความ
สุจริต มีส่วนร่วมรับผิดชอบ            
ต่อสังคม และประเทศชาติ 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑-๒.๒ 

๔๑. กิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียน 

-เพ่ือนักเรียนทุกระดับชั้น
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 

-นักเรียนทุกคนได้ 
ทัศนศึกษาเพ่ิมเติมนอกชั้นเรียน 
มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล ปีการศึกษา
ละ ๑ ครั้ง 
 

มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑-๓.๓ 
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๗๒ 

 

 
 กลยุทธ์ท่ี ๒  สร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีมาตรฐานความรู้และ 
ประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
เพ่ือการบริหารจัดการ  การจัดกระบวนการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
- กิจกรรมนิเทศการเรียนการ
สอน 

 
-เพ่ือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
- ครูทุกคนได้รับการนิเทศการ
สอนและนําผลการนิเทศการ
สอนไปปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน 

 
มฐ.ท่ี ๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑-๗.๕ 
 

 
๒. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
-กิจกรรมอบรมครแูละบุคลากร
ในการเขียนโครงการ               
แผนการจัดการเรียนรู ้และการ
วิจัยในชั้นเรียน 
-กิจกรรมส่งครูเข้าอบรม 
สัมมนา 

 
 
-เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูมือ
อาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและ
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพ และใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑-๗.๕ 

 

๓. โครงการพัฒนาบุคลากร/
ศึกษาดูงานครู 
- กิจกรรมสร้างขวัญและ
กําลังใจ 
-กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย  
พนักงานราชการ 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-กิจกรรรม วิถี บว.วิถีครูมือ
อาชีพ 

 
 
-เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 
-เพ่ือให้ครูมีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกล 

 
 
-ครูและบุคลกรทางการศึกษา
ได้ศึกษาดูงานเพ่ือนําความรู้ท่ี
ได้ มาพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของตนเองและ
โรงเรียน 
 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖-๗.๘ 

 
 

๔.กิจกรรมตรวจสุขภาพครู  
บุคลากรและนักเรียนประจําป ี
 
 

- เพ่ือให้ครู บุคลากร                
มีสุขภาพท่ีดี 
 
 

-ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 
 
 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ 
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๗๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๕. กิจกรรมกีฬาบุคลากร - เพ่ือให้ครูและบุคลากรมี
ออกกําลังกาย อย่างนอน
สัปดาห์ละ ๑ วัน เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ  

- ครูและบุคลากร ร้อยละ ๘๐ 
มีออกกําลังกาย อย่างนอน
สัปดาห์ละ ๑ วัน เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพท่ีดี 
 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘ 

 

๖. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน 
ICT กับการเรียนการสอน 
- อบรมการพัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
-อบรม Google App 

 
 
- เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ได้รับความรู้และสามารถ
ปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอ และ
นําไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนได้ 

 
 
- ครูและบุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรู้และสามารถพัฒนา
สื่อการจัดการเรียนการสอน 
และนําไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนได้ 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ 
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๗๔ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓ จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนของ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความสะอาด  ร่มรื่น   ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ  มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
สังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี/ตัวช้ีบ่ง) 
๑. กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 
- กิจกรรมวารสาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

- จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
งานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน 

 
- โรงเรียนมีวารสาร จํานวน ๑,๘๐๐ 
เล่ม เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารภายในโรงเรียนแก่ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 

๒. กิจกรรมพัฒนางาน
สารสนเทศ 
- กิจกรรมจัดทําข้อมูล Data 
Management Center 
- กิจกรรมจัดทํารายงาน
สารสนเทศประจําปี 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว
ในการใช้งาน 

นักเรียน ๒,๕๐๐ คนได้ระบบงาน
สารสนเทศมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใช้
งาน 

มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 

๓. กิจกรรมโรงเรียนในฝัน 
- กิจกรรมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ท่ีได้
มาตรฐาน 
 
 

เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 

- โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นโรงเรียน
ในฝัน 

มฐ.ท่ี ๑๔ 
มฐ.ท่ี ๑๕ 

๔. กิจกรรมให้บริการ ICT 
- ปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

เพ่ือพัฒนาแหล่งสืบค้น
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
บริการนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- โรงเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตบริการนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ.ท่ี ๑๔ 
มฐ.ท่ี ๑๕ 

๕. กิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด 
- ซื้ออุปกรณ์งานซ่อม 

เพ่ือจัดหาและพัฒนา
อุปกรณ์ท่ีใช้ซ่อมแซม
ปรับปรุงห้องสมุด 

- ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมและ
ทันสมัย 

มฐ.ท่ี ๑๑  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
มฐ.ท่ี ๑๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ 
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๗๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี/ตัวช้ีบ่ง) 
๖. กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
สิ่งพิมพ์ 
- จัดซื้อสิ่งพิมพ์วารสาร 
- จัดซื้อหนังสือ 
- เกมพัฒนาสมอง 
- วัสดุและอุปกรณ์การจัดทํา
วารสาร 

- เพ่ือให้ห้องสมุดน่าอยู่ 
น่าดู น่าชม น่าเข้าใช้
บริการ 
- เพ่ือปลูกฝังและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียนทุกวัย 

- โรงเรียนมีห้องสมุดท่ีมีคุณภาพ เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีดี ทันสมัย 

มฐ.ท่ี ๑๑  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
มฐ.ท่ี ๑๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ 

๗. กิจกรรมพัฒนาแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
ต่อและจัดหางาน 
- กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี
- กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่
อุดมศึกษา 

- นักเรียนมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล 
- นักเรียนทราบแนวทาง
ในการศึกษาต่อมากข้ึน 
- สร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน และ 
สนง.จัดหางานบุรีรัมย ์
- แนะแนวอาชีพให้กับ
นักเรียน 
 
 
 
 

นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทราบ
รายละเอียดเก่ียวกับอาชีพและมีแนว
ทางเลือกศึกษาต่อหรือเลือกอาชีพ
อย่างม่ันใจ 
 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี๑๐.๒-
๑๐.๖ 

๘. กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ 
- จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี
คอมพิวเตอร์ 
 
 

เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
นักเรียน 

- งานแนะแนวมีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและบริการนักเรียน 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓ 

๙.กิจกรรมจัดทําข้อมูล
สารสนเทศงานวัดผล 
- จัดทําข้อมูลสารสนเทศงาน
วัดผล 
 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารระเบียบงาน
วัดผลให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ได้รับทราบและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 
 
 
 

งานวัดผลได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารระเบียบงานวัดผลให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 
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๗๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี/ตัวช้ีบ่ง) 
๑๐. กิจกรรมวิทยุเพ่ือ
การศึกษา 
- ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน 

เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

บุคคลภายนอกในเขตอําเภอบ้าน
กรวดและใกล้เคียงได้รับรู้ข่าวสาร
จากโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑-๓.๔ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

๑๑. กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมทาง
ภาษา 
- ห้องเรียนพูดได้ 
- ปรับปรุงห้อง Self Access 
- สร้างศูนย์ภาษาเขมร 
- จัดซื้อสื่อภาษาอังกฤษ 

- เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ
และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
ภาษาต่างประเทศท่ีหลากหลาย 
ทันสมัย สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรง
ตามความต้องการของนักเรียนทุกคน 

มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑-๓.๔ 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๕ 

 

๑๒. กิจกรรมปรับปรุงสนาม
ตะกร้อ และวอลเลย์บอล 

- เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
- เพ่ือใช้ในการแข่งขัน
และฝึกซ้อมกีฬา 

โรงเรียนมีสนามกีฬาเพียงพอ มี
มาตรฐาน สําหรับนักเรียนทุกคน 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
มฐ.ท่ี ๑๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
๑๓. จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
- ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพ่ิมเติม 
ทดแทนท่ีชํารุด และให้เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน 

- เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
- เพ่ือใช้ในการแข่งขัน
และฝึกซ้อมกีฬา 

โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ มี
มาตรฐาน สําหรับนักเรียนทุกคน 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๑๔. สร้างเรือนพยาบาล 
 

ปรับปรุงจัดสร้างเรือน
พยาบาลให้เอ้ือและ
พร้อมในการบริการ 

มีเรือนพยาบาลให้เอ้ือและพร้อมใน
การบริการ จํานวน ๑ หลัง 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๑๕. กิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาว
เขียวเหลือง 

- เพ่ือจัดหางบประมาณ
ปรับปรุงพ้ืนอาคาร
อเนกประสงค์ (โดม) 
 

- มีพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ท่ี
ขนาดใหญ่มาตรฐานเพียงพอในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
 

มฐ.ท่ี ๘  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑-๘.๘ 

มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑-๙.๓ 
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๗๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี/ตัวช้ีบ่ง) 
๑๖.กิจกรรมประกวดโซน
พ้ืนท่ีคณะสี 
 

- เพ่ือดูแลพ้ืนท่ีโซน
รับผิดชอบรับผิดชอบแต่ละ
ห้องเรียนให้สะอาดสวยงาม  
- ปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรัก
สะอาดให้กับนักเรียน 
 

- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลพ้ืนท่ีโซนรับผิดชอบให้สะอาด
สวยงาม มีนิสัยรักสะอาด 

มฐ.ท่ี๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ -๖.๔ 

 

๑๗. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
ครุภัณฑ์คณะสี 
 

- เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนงาน
คณะสี 

งานคณะสี จํานวน ๖ คณะสีมี
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการจัดกิจกรรม 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๑๘. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
- จัดการระดมทรัพยากร
จากผู้ปกครองนักเรียนทุก
ภาคเรียน 
 
 

- เพ่ือระดมทุนเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาคอมพิวเตอร์และ
จัดหาบุคลากร 

โรงเรียนมีความพร้อมด้าน
คอมพิวเตอร์ และมีบุคลากรสําหรับ
จัดการศึกษาเพียงพอและมีคุณภาพ 

มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ 

๑๙.กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
- ปรับปรุงห้องเรียนพล
ศึกษา 
- สร้างห้องเฉลิมพระเกียรติ 
- ปรับปรุงสวนนันทนาการ 
 
 

- เพ่ือพัฒนาอาคารสถานท่ี
ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีให้เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๒๐. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
- จัดกิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล 
- คัดแยกขยะ 
- รณรงค์เผยแพร่ความรู้ใน
โรงเรียน/ชุมชน 
- กิจกรรมเสริมโครงการ 

- เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ รู้คุณค่าของ
วัสดุเหลือใช ้
- เพ่ิมคุณค่าของวัสดุเหลือ
ใช ้
- เพ่ือลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 
- เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 

ครูและนักเรียนทุกคน ชุมชน มีส่วน
ร่วมในโครงการ และมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ รู้คุณค่า และมีจิต
สาธารณะ 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 
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๗๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี/ตัวช้ีบ่ง) 
๒๑. ธนาคารโรงเรียน 
 

- ส่งเสริมนิสัยการประหยัด 
อดออม 
- เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมนิสัยรักการประหยัด 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  
มฐ.ท่ี ๑๓ 

ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑ 
๒๒. งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
- แสดงนิทรรศการ 
- แผนผังพันธุ์ไม้ 
- ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 

- เพ่ือจัดแหล่งเรียนรู้สวน
พฤกษศาสตร์ 
- เพ่ือประเมินโครงการ 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจงานสวน
พฤกษศาสตร์ 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 

๒๓. กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย 
- กิจกรรมฝึกฝนนักเรียนให้
เป็นมัคคุเทศน์บรรยายใน
พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบ อ.
บ้านกรวด 

- เพ่ือฝึกการกล้าแสดงออก 
- เพ่ือส่งเสริมอาชีพ 

นักเรียนกลุ่มสนใจมีความรู้เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินและสามารถ
ถ่ายทอดให้นักท่องเท่ียวได้ทราบ 

มฐ.ท่ี ๔  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 

๒๔. กิจกรรมสวนยางพารา 
- กิจกรรมดูแลสวนและการ
กรีดยางพารา 

- เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และการฝึกอาชีพในโรงเรียน 

นักเรียนกลุ่มสนใจ โรงเรียนมีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการฝึกอาชีพ
ในโรงเรียน 
 
 

มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ 

 

๒๕.โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่าย 
 

เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่าย
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็วในการสืบค้น 
 

-นักเรียนและครูร้อยละ ๙๐ สามารถ
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ข้อมูลได้  
-ระบบเครือข่ายในโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วในการ
สืบค้น 
 
 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

๑๑.๑,๑๑.๓ 
 

๒๖. โครงการเช่า
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอน 
 

- เพ่ือเช่าคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอต่อการเรียนการ
สอน 
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ 
 
 

- โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
จํานวน ๒ห้องเรียน 
- มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล 
 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓ 
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๗๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี/ตัวช้ีบ่ง) 
๒๗. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
-จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 
-กิจกรรม อย.น้อย 
 

เพ่ือให้บริการการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่
ครู  นักเรียน  และ
บุคคลากรทุกคน 

ครู  นักเรียน  และบุคลากรร้อยละ  
๘๐ ได้รับการบริการ  รับยา  และ
ดูแลความเจ็บป่วย  ในระหว่างเรียน
และทํางานได้  
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ -๑.๓ 

มฐ. ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ 

 
๒๘. กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยีและ
สื่อสาร 
- ซื้ออุปกรณ์โสต 
-ซ่อมระบบเสียงตามสาย 
 

 
เพ่ือให้บริการด้านเสียงตาม
สาย และระบบเครื่องเสียง
ในกิจกรรมโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
ระบบงานเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์
เครื่องเสียงในกิจกรรมโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มฐ. ๑๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๒๙. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
ฝึกงาน กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 
 
 

เพ่ือให้นักเรียนได้มีวัสดุฝึก
ปฏิบัติท่ีเพียงพอ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัต ิ

กลุ่มรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ มีวัสดุฝึก ครบร้อยละ 
๑๐๐ ส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

มฐ ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

มฐ.๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๓๐. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระศิลปะ 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ห้องเรียน  ห้องกลุ่มสาระ 
ให้มีอุปกรณ์ และสื่อการ
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ห้องเรียนศิลปะ ห้องกลุ่มสาระ ห้อง
ดนตรีสากล และห้องดนตรีไทย มีสื่อ
และอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 

มฐ.๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๓๑. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์และสารเคมี 

เพ่ือให้นักเรียนท่ีเรียนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ มี
สารเคมี อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ พร้อมในการ
เรียนรู้จากการทดลอง 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีสื่ออุปกรณ์ 
สารเคมี เพียงพอ พร้อม ส่งผลให้ครู
และนักเรียนมีความพึงพอใจ และ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน 

มฐ.๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๘๐ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๔   สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัต ิ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ดับของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 
๑.  กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน ปวช.  
 

-เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน ปวช. โดยให้นักเรียน
จากฝึกประสบการณ์จาก
สถานศึกษาประกอบการ หรือ
หน่วยงานในชุมชนและท้องถ่ิน 
 

-นักเรียน ปวช.ปีท่ี ๓ ได้รับการ
ฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพจาก
สถานศึกษาประกอบการ 
 

มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ -

๑๓.๒ 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการฝึก
อาชีพนักเรียนชั้น ม.๖ 
 

-นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการฝึกอาชีพ 

-นักเรียน ม.๖ ได้ฝึก
ประสบการณ์ตรงทางอาชีพตาม
สถานประกอบการท่ี
หลากหลาย 

มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ -

๑๓.๒ 

๓. พัฒนางานสมาคม
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
-กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-เพ่ือพัฒนางานสมาคม
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

-คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี  มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนการ
บริหาร 
 

มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ -๙.๓ 

๔. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

- ประสานความร่วมมือชี้แจง
ข่าวสารแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองทราบ 
- เพ่ือชี้แจงให้ผู้ปกครองให้
ความสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและช่วยเหลือในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

- ผู้ปกครองนักเรียนทุก
ระดับชั้นเข้าร่วมการประชุม
นักเรียน 
- นักเรียนปฏิบัติตนได้ตาม
ข้อบังคับของโรงเรียน 
- ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจและ
ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 
 
 

มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ 
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๘๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ดับของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๕.กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนได้สืบค้น
ข้อมูลครูภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
เป็นการกระตุ้นนักเรียนในการ
คิดหา หัวข้อในการทําโครงงาน
ยุววิจัยประวัติศาสตร ์
๒.  เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรมและสืบทอดวิถีชีวิต
ของภูมิปัญญาท้องถ่ินสาขาต่าง 
ๆใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ด้วยตนเอง 
๓. เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวน
ความคิดสร้างสรรค์ และเพ่ือให้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราว
ของประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน 
 ๔. เพ่ือพัฒนากระบวนการ
กลุ่มการทํางานเป็นทีม สร้าง
เสริมภาวะผู้นํา และสร้าง
เครือข่ายเพ่ือนให้กับผู้เรียน 

-จัดนิทรรศการภูมิปัญญา ๘ 
กลุ่มสาระฯ  
-นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ ๑๐๐ 
-นักเรียนสามารถสืบสานภูมิ
ปัญญาจากครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ได ้(การแต่งกาย,การละเล่น,
การนําเสนอผลงาน,การแสดง
พ้ืนบ้าน) 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ -๒.๔ 

๖.กิจกรรมสานสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชน 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
-กิจกรรมสาร  บ้าน  โรงเรียน 
-กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียน
ชุมชน 

เพ่ือติดต่อสื่อสารรายงานข้อมูล
นักเรียน ระหว่างครูกับ
ผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้
รับทราบข้อมูลการมาเรียนของ
นักเรียนทุกเดือน 
- นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ -๙.๓ 

๗. กิจกรรมบริจาคหนังสือสู่
ชุมชน 

เพ่ือนําหนังสือ วารสารเก่า
บริจาคให้กับชุมชนใกล้เคียงท่ี
ขาดแคลน 

ชุมชนใกล้เคียงท่ีขาดแคลน
จํานวน  ๓  หมู่บ้าน 

มฐ.ท่ี ๑๓  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒ 
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๘๒ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๕ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล 
สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กํากับการประเมินผลการดําเนินงาน และกระจายอํานาจสู่หน่วยปฏิบัต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

( มฐ.ท่ี/ตัวช้ีบ่ง ) 
๑. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร 
- กิจกรรมประชุมครูเพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี 
-  กิจกรรมอบรมบุคลากร
วิเคราะห์บริบท และทบทวน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 
-  กิจกรรมจัดทํารายงานประจําป ี
-  กิจกรรมประชุมวางแผนเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีระบบและ
มีคุณภาพ  สําหรับรองรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

-  ครูทุกคนเข้าร่วมอบรม
วิเคราะห์บริบท เพ่ือความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี  มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพภายใน 
-โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ 
-  โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน
ประจําปี  ท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ใน
รอบปีการศึกษา 

มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔-๑๒.๖ 

๒.  โครงการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ 
-กิจกรรมจัดทําเอกสาร
สารสนเทศโรงเรียน 
-กิจกรรมจัดทําข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล(โปรแกรม  data  
center  ๒๐๑๒)  
-กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
 

 
เพ่ือจัดทําข้อมูลนักเรียน
และสถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน  และสะดวก
รวดเร็วต่อการรายงาน
นิเทศ  กํากับติดตาม
รวมท้ังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

 
สถานศึกษา นักเรียน  ครู  และ
บุคลากรทุกคนมีข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันและสะดวกรวดเร็วต่อ
การรายงานนิเทศ  กํากับ
ติดตามรวมท้ังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
 

 
มฐ.ท่ี ๑๒ 

ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ 
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ตอนที ่๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑.  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
• ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้   
ภูมิปัญญาความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และทักษะการดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพ มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลย ี ส่งผลให้ผู้เรียนมีภูมิปัญญาคู่คุณธรรม  มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการพัฒนาทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการพัฒนางาน
วิชาการ 
- กิจกรรมรับนักเรียน 
- กิจกรรมนิเทศการเรียน
การสอน 
 
- กิจกรรมประกันคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน ปวช. 
 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม 

 
 
- นักเรียน  จํานวน  ๘๐๐ คน 
-ครูมีการพัฒนาเทคนิคการ
สอนเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนร้อยละ ๑๐๐   
-ครูมีการประกันคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
- สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาครบทุกกลุ่มสาระ 
 
การฝึกประสบการณ์ด้าน
อาชีพจากสถานประกอบการ
ร้อยละ ๑๐๐ 
- ผู้เรียนจํานวน ๓๐ คน ท่ีมี
ความบกพร่องด้านการเรียนรู้
ได้มีการพัฒนา 

 
 

- นักเรียน  จํานวน  ๘๐๐ คน 
-ครูมีการพัฒนาเทคนิคการสอน
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนร้อยละ ๘๐   
-ครูมีการประกันคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
- สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีตรง
ตามหลักสูตรแกนกลาง และ
สอดคล้องกับความต้องการ 
ครบทุกกลุ่มสาระ 
นักเรียน ปวช. ทุกคน ผ่านการ
ฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพจาก
สถานประกอบการ 
 ผู้เรียนจํานวน ๓๐ คน ท่ีมี
ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ได้
มีการพัฒนาตามศักยภาพ 

 
 

มฐ.ท่ี ๑๔ 
มฐ.ท่ี ๑๕ 
มฐ.ท่ี ๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑-๗.๗ 
 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ 

 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ 
 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐. 
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๙๙ 
   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม
สอบ O-Net นักเรียน ม.๓ , 
ม.๖ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๒๐ ได้รับการ
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ 
สู่ความเป็นเลิศ 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐ ได้
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจาก
หลักสูตรท้องถ่ิน 
- นักเรียนระดับ ม.๓,ม.๖ 
และ ปวช.๓ ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการติวเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการสอบ O-Net,V-
Net 
 
 

- ผู้เรียนจํานวน ได้รับการ
พัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ 
สู่ความเป็นเลิศ 
- นักเรียนกลุ่มสนใจ จํานวน  
๓๐ คนได้เรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
 - นักเรียนระดับ ม.๓,ม.๖ 
และ ปวช.๓ ทุกคน ได้รับการ
ติว ส่งผลให้ ผลสอบ O-
Net,V-Net เฉลี่ยท้ังโรงเรียน
สูงข้ึน 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-๑๐.๓ 
 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ -๖.๔ 

 
มฐ.ท่ี ๑๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒ 
 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ -๕.๔ 

๒.กิจกรรมโรงเรียนในฝัน 
-กิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ท่ีได้มาตรฐาน 

- โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในฝัน 

- โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในฝันอย่างต่อเนื่อง 
 

 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-๑๐.๓ 

๓.กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
-กิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์
หนังสือเล่มเล็ก 
-กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน 
-กิจกรรมตอบปัญหาจาก
หนังสือในห้องสมุด 
- กิจกรรมแข่งขันบันทึกการ
อ่านโดยเขียนเป็นแผนท่ี
ความคิด 

-นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรู้
วิธีการสืบค้นเพ่ือหาหนังสือท่ี
ต้องการ 
-นักเรียนรักการอ่านมากข้ึน 
-นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
-นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุด
เป็นแหล่งเรียนรู ้

-นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรู้
วิธีการสืบค้นเพ่ือหาหนังสือท่ี
ต้องการ มีนิสัยรักการอ่าน
มากข้ึน 
-นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู ้
-นักเรียนมีความพึงพอใจใน 
ระดับดี 
 
 

 
มฐ.ท่ี ๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ -๓.๒ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-๑๐.๓ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 
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๑๐๐ 
   

๔. กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมประกวดยอดนัก
อ่าน 
- กิจกรรมแนะนําหนังสือ
ใหม่/หนังสือท่ีน่าสนใจ 
- กิจกรรมตอบปัญหาจาก
หนังสือในห้องสมุด 
- สาธิตและประดิษฐ์หนังสือ
หนังสือทํามือ 

 
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
บุคลากร  ร้อยละ ๑๐๐ มี
นิสัยรักการอ่าน  รักการ
ค้นคว้า สามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองและรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
 

 
นักเรียน ครู บุคลากร  ร้อย
ละ ๑๐๐ มีนิสัยรักการอ่าน  
รักการค้นคว้า สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
 

 
มฐ.ท่ี ๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ -๓.๒ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-๑๐.๓ 

๕. กิจกรรมบันทึกการอ่าน -นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

-นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 
๑๐๐ มีการอ่านหนังสือและ
บันทึกการอ่าน 
 

มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ -๓.๒ 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-๑๐.๓ 

๖.กิจกรรมค่ายรักการอ่าน -นักเรียนจํานวน ๑๒๐ คน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

-นักเรียนจํานวน ๑๒๐ คน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักการ
อ่าน นักเรียนมีความพึงพอใจ 
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๗. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้
บําเพ็ญประโยชน ์

 
-นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาดและผู้บําเพ็ญ
ประโยชน ์
 

 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 
มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาดและผู้บําเพ็ญ
ประโยชน ์

 
 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-๑๐.๓ 

๘.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-กิจกรรมเฝ้าระวัง ๐,ร,มส 
-กิจกรรมสอนเสริม 

- ปัญหา 0,ร,มส ไม่เกินร้อย
ละ ๓ 
- ผลสัมฤทธิ์การการเรียน
เฉลี่ยรวมท้ังโรงเรียนสูงข้ึน 
ร้อยละ ๕ 

- ปัญหา 0,ร,มส ร้อยละ 
๕.๖๓ 
- ผลสัมฤทธิ์การการเรียน
เฉลี่ยรวมท้ังโรงเรียนสูงข้ึน 
 

     
มฐ.ท่ี ๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๙. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ

-นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเจต
คติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
และมีความรู้พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

-นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชา
คณิตศาสตร์ไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 

มฐ.ท่ี ๖ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๐๑ 
   

คณิตศาสตร ์ 
-กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยในรายวิชา
คณิตศาสตร์ไม่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ 

ระดับชาติ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-๑๐.๓ 

๑๐. กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและสื่อ
นวัตกรรมกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ 

-  มีหลักสูตรกลุ่มสาระฯท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถ่ิน 
-  มีสื่อท่ีเหมาะสมในการ
จัดการเรียนรู้ 

-  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มี
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถ่ิน 
 
 

 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-๑๐.๓ 
 

๑๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ
วิทย ์
- สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนทุกคน มีศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 

นักเรียนทุกคน เจตคติท่ีดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑-๑๐.๓ 

๑๒.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 
 

- กลุ่มสาระฯมีหลักสูตรท่ี
ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถ่ิน 
 

กลุ่มสาระการงานอาชีพมี
หลักสูตรท่ีทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน
และท้องถ่ิน 
 
 
 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๑ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑๓. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาไทย 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่และ วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
- กิจกรรมหยิบวรรณคดีมาตี
บทละคร 
- กิจกรรมค่ายสายธาร
วรรณกรรม 

 
 
-  นักเรียน ครู บุคลากรร้อย
ละ ๑๐๐  ตระหนักเห็น
ความสําคัญของภาษาไทยโดย
ได้รับความรู้และมีความเข้าใจ
ในการใช้ภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

 
 
-  นักเรียน ครู บุคลากรร้อย
ละ ๑๐๐  ตระหนักเห็น
ความสําคัญของภาษาไทยโดย
ได้รับความรู้และมีความเข้าใจ
ในการใช้ภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

 
 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 
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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๐๒ 
   

๑๔. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 
-กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ประสบการณ์ นักเรียนชั้น ม. 
๖ และ ปวช.๓ 
-กิจกรรมหารายได้ระหว่าง
เรียน 

 
- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ทักษะโดยการปฏิบัติงานจริง
และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ 
-นักเรียน ปวช.๑ จํานวน ๓๕ 
คน มีประสบการณ์และทักษะ
ในการขาย มีทักษะการ
ทํางานและการแก้ปัญหา
ต่างๆในการทํางาน 

 
- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี
ทักษะโดยการปฏิบัติงานจริง
และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ 
-นักเรียน ปวช.๑ จํานวน ๓๕ 
คน มีประสบการณ์และทักษะ
ในการขาย มีทักษะการ
ทํางานและการแก้ปัญหา
ต่างๆในการทํางาน 

 
 
 

มฐ.ท่ี ๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

 

๑๕. กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมติวเตอร์นักเรียน ม.
๑ และ ม.๖ 
-กิจกรรมตอบปัญหาด้าน
บัญช ี
- กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

 
- นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการงาน
อาชีพฯสูงข้ึน 
- นักเรยีนเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๑๐๐ คน มีการ
พัฒนาความรู้และทักษะ 
วิชาการบัญชี  
 

 
- นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการงาน
อาชีพฯสูงข้ึน 
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
จํานวน ๘๖ คน มีการพัฒนา
ความรู้และทักษะ วิชาการ
บัญชี  
 

 
มฐ.ท่ี ๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑-๕.๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑๖. กิจกรรมบ้านของพ่อ 
- กิจกรรมเกษตรพืชผักสวน
ครัว 
- กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
- กิจกรรมนาอินทรีย์สาธิต 
- กิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์
ชีวภาพ 

นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชา
เกษตรร้อยละ ๑๐๐ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรโดย
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช ้

นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชา
เกษตรร้อยละ ๑๐๐ สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรโดย
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ อยู่ในระดับดีมาก 
 

   
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-๑๐.๓ 
มฐ.ท่ี ๑๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ 
 

๑๗.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
-กิจกรรมวันคริสต์มาส 
 
 
-แข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ Spelling  Bee 
- กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 

 
 
นักเรียนทุกคนมีความรู้
ภาษาอังกฤษและไดเ้รียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
มากข้ึน 
-นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษได้รับการ

 
 
-นักเรียนทุกคนมีความรู้
ภาษาอังกฤษและไดเ้รียนรู้
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
มากข้ึน 
-นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษได้รับการ

 
มฐ.ท่ี ๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑-๓.๔ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๕ 
 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๐๓ 
   

-กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีผล
การเรียนดีวิชาภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรม English Camp 
 
 
- กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
- กิจกรรม A word  A week 
 

พัฒนาทางภาษาสู่ความเป็น
เลิศ 
-นักเรียนจํานวน ๑๒๐ คน
ได้รับการพัฒนาทางภาษา 
- นักเรียนท่ีมีปัญหาในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รับการ
พัฒนา แนะนํา จากเพ่ือน
นักเรียนท่ีมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 
- ครู บุคลากร นักเรียนร้อย
ละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา
ด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
 
 

พัฒนาทางภาษาเข้าแข่งขัน 
-นักเรียนจํานวน ๑๒๐ คน
ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
- นักเรียนมีความพึงพอใจและ
มีเจคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาต่างประเทศ 
- ครู บุคลากร นักเรียนทุกคน 
ได้รับการพัฒนาด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑๘.กิจกรรมกีฬาสหวิทยาเขต - นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านกีฬา-กรีฑา เป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ 
สหวิทยาเขต 
- นักเรียนมีความสนใจในการ
ฝึกซ้อม ก่อนการเข้าร่วม
แข่งขัน สหวิทยาเขต 
 
 

- นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านกีฬา-กรีฑา ได้รับการ
ส่งเสริม และเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับ 
สหวิทยาเขต 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-๑๐.๓  
 

๑๙. กิจกรรมกีฬา สพม.๓๒ - นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ด้านกีฬาเป็นตัวแทนและมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 

- นักเรียนมีความสามารถ
ทางด้านกีฬา-กรีฑา ได้รับการ
ส่งเสริม และเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันในระดับ 
สพม. ๓๒ 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-๑๐.๓  

๒๐.กิจกรรมกีฬาสีภายใน - คณะครูและนักเรียนทุกคน 
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสีภายในอย่างมี
ความสุขมีความสามัคคีในหมู่
คณะ สามารถวางแผนการ

- คณะครูและนักเรียนทุกคน 
- นักเรียนร้อยละ ๙๓ เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสีภายในอย่างมี
ความสุขมีความสามัคคีในหมู่
คณะ สามารถวางแผนการ

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-๑๐.๓  



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๐๔ 
   

ทํางานอย่างเป็นข้ันตอน ทํางานอย่างเป็นข้ันตอน 
 

๒๑. กิจกรรมออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 
- กิจกรรมออกกําลังกาย
พร้อมกันทุกคนท้ังครู 
บุคลากร และนักเรียน 
 

 
 
- ครูและนักเรียนได้ออกกําลัง
กายและส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 
 

 
 
- ครูและนักเรียนทุกคน ได้
ออกกําลังกายและส่งเสริม
สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
สัปดาห์ละ ๑ วัน 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑-๑.๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๒๒. กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานด้านศิลปะ 
- กิจกรรมค่ายศิลปะ 
 

 
-นักเรียนท่ีมีความสนใจ ร่วม
กิจกรรม มีความรู้เก่ียวกับ
ศิลปะ และมีส่วนร่วมในการ
แสดงผลงานด้านศิลปะ 

 
-นักเรียนจํานวน ๓๕ คน มี
ความรู้เก่ียวกับศิลปะ และมี
ส่วนร่วมในการแสดงผลงาน
ด้านศิลปะ 

 
มฐ.ท่ี ๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-๑๐.๓  
๒๓. กิจกรรมยกระดับ
มาตรฐานวงดนตรีไทย  และ
วงโปงลาง 
- ค่ายวงดนตรีไทย วงโปงลาง 

 
-นักเรียนมีทักษะในการเล่น
ดนตรีไทย  วงดนตรีพ้ืนบ้าน
โปงลาง  มีความพร้อมในการ
แข่งขันในระดับต่างๆ และ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได ้

 
นักเรียนวงดนตรีไทย วง
โปงลาง จํานวน ๔๔ คนมี
ทักษะในการเล่นดนตรีไทย  
วงดนตรีพ้ืนบ้านโปงลาง  มี
ความพร้อมในการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ  

 
มฐ.ท่ี ๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-๑๐.๓  
 

๒๔.กิจกรรมค่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
- กิจกรรมค่ายดนตรีไทย 
- กิจกรรมค่ายวงโปงลาง 
- กิจกรรมค่ายนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี
สตริง 
- กิจกรรมนิทรรศการกลุ่ม
สาระศิลปะ 

 
 
- นักเรียนท่ีมีความสนใจได้
เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  
ศิลปะ และนาฏศิลป ์

 
 
-นักเรียนท่ีมีความสนใจได้เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  
ศิลปะ และนาฏศิลป ์

 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-๑๐.๓  



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๐๕ 
   

๒๕.กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางสังคม  ศาสนา   
วัฒนธรรม 
-กิจกรรมตอบปัญหาสังคม
และกฎหมาย 
-กิจกรรมติวเข้มสังคมศึกษา 

 
-นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหา
ด้านกฎหมายท่ีหน่วยงาน
ต่างๆจัดข้ึน 
-นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา
และเตรียมความพร้อมในการ
สอบต่างๆ 

 
-นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ด้านกฎหมายเข้าร่วมตอบ
ปัญหาด้านกฎหมายท่ี
หน่วยงานต่างๆจัดข้ึน 
-นักเรียน ชั้น ม.๖ได้ทบทวน
เนื้อหาและเตรียมความพร้อม
ในการสอบต่างๆ 

 
มฐ.ท่ี ๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ 
มฐ.ท่ี ๑๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๒-๑๐.๔  
  
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๒๖. กิจกรรมวันสําคัญ 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

- ครู บุคลากรและนักเรียน             
ร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม         
วันสําคัญทางพุทธศาสนา   
และวันสําคัญของชาติ 
- นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินการโครงการวันสําคัญ
ทางศาสนา และวันสําคัญของ
ชาต ิ
- นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ  
ถึงความเป็นมาและ
ความสําคัญของวันสําคัญ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

- ครู บุคลากรและนักเรียน             
ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม         
วันสําคัญทางพุทธศาสนา   
และวันสําคัญของชาติ 
- นักเรียนร้อยละ ๘๑.๕  
มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินการโครงการวันสําคัญ
ทางศาสนา และวันสําคัญของ
ชาต ิ
- นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ  
ถึงความเป็นมาและ
ความสําคัญของวันสําคัญ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

 
มฐ.ท่ี ๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
 

๒๗. กิจกรรมมารยามงาม 
- กิจกรรมประกวดมารยาทใน
ทุกชั้นเรียน 

- นักเรียนท่ีมีความประพฤติท่ี
ดีงามมารยาทดีงามได้รับ
เกียรติบัตรเพ่ือยกย่องชมเชย
จากโรงเรียน  

- นักเรียนท่ีมีความประพฤติท่ี
ดีงาม มารยาทดีงาม จํานวน 
๑๓๗ คน ได้รับเกียรติบัตร
เพ่ือยกย่องชมเชยจาก
โรงเรียน  

 
มฐ.ท่ี ๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
 

๒๘. กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมในสถานศึกษา 
- กองทุนสายธารน้ําใจ 
 
- สายใยรักผู้สูงวัยเทิดไท้องค์
ราชัน 
 

 
-นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วม
บริจาคเงินช่วยเหลืองานศพ
นักเรียนหรือผู้ปกครองทุกราย 
-ผู้สูงวัยจํานวน ๑๑๒ คน 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
นักเรียน  

 
-นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วม
บริจาคเงินช่วยเหลืองานศพ
นักเรียนหรือผู้ปกครองทุกราย 
-ผู้สูงวัยจํานวน ๑๑๒ คน 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
นักเรียน  

 
 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๐๖ 
   

 -ปลูกจิตสํานึกท่ีดีมีเมตตา
ช่วยเหลือ มีความเอ้ืออาทร           
ซึง่กันและกัน 

-ปลูกจิตสํานึกท่ีดีมีเมตตา
ช่วยเหลือ มีความเอ้ืออาทร           
ซึง่กันและกัน 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๒๙.กิจกรรมประกวดโซน
พ้ืนท่ีคณะสี 
 

- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การดูแลพ้ืนท่ีโซนรับผิดชอบ
ให้สะอาดสวยงาม มีนิสัยรัก
สะอาด 

- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การดูแลพ้ืนท่ีโซนรับผิดชอบ
ให้สะอาดสวยงาม มีนิสัยรัก
สะอาด 

มฐ.ท่ี๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ -๖.๔ 

 
๓๐. กิจกรรมค่ายบําเพ็ญ
ประโยชน์และค่ายพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมค่ายบําเพ็ญ
ประโยชน ์
- กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การปลูกฝังจิตสาธารณะและ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 
 

 
 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ
การปลูกฝังจิตสาธารณะและ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 

 
มฐ.ท่ี ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
 

มฐ.ท่ี ๑๐  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๖  

 
๓๑. กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น  
- กิจกรรมตรวจความ
เรียบร้อยภายนอกโรงเรียน 

 
- นักเรียนทุกคนได้รับการ
เยี่ยมบ้าน 
-ครูท่ีปรึกษาทุกคนออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนในท่ีปรึกษาครบ
ทุกคน 
- ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีการ
ประสานความร่วมมือกัน 
- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 

 
- นักเรียนทุกคนได้รับการ
เยี่ยมบ้านจากครูท่ีปรึกษา 
ครบทุกคน 
- ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีการ
ประสานความร่วมมือกัน 
- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๒  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

 
มฐ.ท่ี ๑๐  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐.๖  
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๑๐๗ 
   

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๒.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและวินัย 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ม.๑ ม.๔ ,ปวช.๑ 
- กิจกรรมค่ายปรับวินัย
พ้ืนฐาน  ม.๑,ม.๔,ปวช.๑ 
- กิจกรรมลูกเขียวเหลืองเป็น
คนดีมีจิตอาสา 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

 
- นักเรียนชั้น ม.๑ ,ม,๔ ,ปวช.
๑  ได้รับการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทุกคน 
- นักเรียนชั้น ม.๑,ม.๔,ปวช.๑         
มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม
ประพฤติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดีตามหลัก
พุทธศาสนา 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ระลึก
ถึงพระคุณของครู 

 
- นักเรียนชั้น ม.๑ ,ม,๔ ,ปวช.
๑  ได้รับการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทุกคน 
- นักเรียนชั้น ม.๑,ม.๔,ปวช.๑         
มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม
ประพฤติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดีตามหลัก
พุทธศาสนา 
- นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ระลึก
ถึงพระคุณของครู 
 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๒  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

 

๓๓. กิจกรรมคนดีศรี บ.ว. 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้ท่ีมี
ความดีงามและความสามารถ 

- ครู นักเรียนและบุคลากรทุก
คนท่ีมีความสามารถและ
ปฏิบัติความดีได้รับการยกย่อง
ชมเชย 
- สร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้มี
ความสามารถและประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

- ครู นักเรียนและบุคลากรทุก
คนท่ีมีความสามารถและ
ปฏิบัติความดีได้รับการยกย่อง
ชมเชย สร้างขวัญและกําลังใจ
แก่ผู้มีความสามารถและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 
มฐ.ท่ี ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
 

๓๔.กิจกรรมเยาวชนคนดี 
- กิจกรรมอบรมผู้นําเยาวชน 
- กิจกรรมส่งเสริมงาน 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 
 

- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ปลูกฝังการเป็นผู้นําและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี
บริการจํานวน ๑๐๐ คน 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการแสดงออกอย่าง
หลากหลาย 
 

- นักเรียนจํานวน ๑๒๐ คน
ได้รับการปลูกฝังการเป็นผู้นํา
และประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี
บริการจํานวน ๑๐๐ คน 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการแสดงออกอย่าง
หลากหลาย 

 
มฐ.ท่ี ๒  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 
มฐ.ท่ี ๔  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 
มฐ.ท่ี ๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ -๖.๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๖. กิจกรรมป้องกันและ    
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๑๐๘ 
   

แก้ไขปัญหายาเสพติด             
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมเครือข่ายลดการสูบ
บุหรี ่
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 
- กิจกรรมประกวดโครงงาน
ยาเสพติด 
 
 

- นักเรียนท่ีสูบบุหรี่ทุกคน เข้า
ร่วมเครือข่ายการลดละเลิก
สูบบุหรี ่
- นักเรียนท่ีสูบบุหรี่ทุกคนเลิก
สูบบุหรี ่
- โรงเรียนปลอดจากยาเสพ
ติดและอบายมุขทุกประเภท 
- นักเรียนท่ีมีความสนใจมี
ความรู้เก่ียวกับการจัดทํา
โครงงานสามารถนําความรู้
เก่ียวกับยาเสพติดไปใช้
แก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง
ได้ 

- นักเรียนท่ีสูบบุหรี่ทุกคน เข้า
ร่วมเครือข่ายการลดละเลิก
สูบบุหรี ่
- นักเรียนท่ีสูบบุหรี่ทุกคนเลิก
สูบบุหรี ่
- โรงเรียนปลอดจากยาเสพ
ติดและอบายมุขทุกประเภท 
- นักเรียนท่ีมีความสนใจมี
ความรู้เก่ียวกับการจัดทํา
โครงงานสามารถนําความรู้
เก่ียวกับยาเสพติดไปใช้
แก้ปัญหาในชุมชนของตนเอง
ได้ 

 
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ -๑.๔ 

๓๗. โครงการลูก บ.ว. ทําดี
ช่วยเหลือสังคม 
- กิจกรรมผู้นําเยาวชน
ช่วยเหลือสังคม 

- นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
 

- นักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

๓๘. กิจกรรมศึกษาดูงานสภา
นักเรียน 
 

-นักเรียนคณะกรรมการ
นักเรียนจํานวน ๔๐ คน มี
ความรู้และ 
ประสบการณ์ สามารถนํามา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานสภานักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

-นักเรียนคณะกรรมการ
นักเรียนจํานวน ๔๐ คน มี
ความรู้และ 
ประสบการณ์ สามารถนํามา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานสภานักเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

 
มฐ.ท่ี ๔  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๓๙.กิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านหุ่นยนต์ 

- นักเรียนจํานวน ๑๐ คน
ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศ 
ร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 

- นักเรียนจํานวน ๑๐ คน
ได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านหุ่นยนต์สู่ความเป็นเลิศ 
ร่วมแข่งขันได้รับรางวัล 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๔ 
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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๐๙ 
   

๔๐.โครงการเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมภิบาล              
ในสถานศึกษา                 
“ป้องกันการการทุจริต” 

- ครูบุคลากร และนักเรียน              
ทุกคนมีจิตสํานึกท่ีดี มีความ
สุจริต มีส่วนร่วมรับผิดชอบ            
ต่อสังคม และประเทศชาติ 
 

- ครูบุคลากร และนักเรียน              
ร้อยละ ๑๐๐ มีจิตสํานึกท่ีดี มี
ความสุจริต มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ   ต่อสังคม และ
ประเทศชาติ 
 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑-๒.๒ 

๔๑. กิจกรรมทัศนศึกษา
นักเรียน 

-นักเรียนทุกคนได้ 
ทัศนศึกษาเพ่ิมเติมนอกชั้น
เรียน มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 

-นักเรียนทุกคนได้ 
ทัศนศึกษาเพ่ิมเติมนอกชั้น
เรียน มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล ปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง 
 

มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑-๓.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลยุทธ์ท่ี ๒  สร้างเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีมาตรฐานความรู้และ 
ประสบการณ์วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  เพ่ือ
การบริหารจัดการ  การจัดกระบวนการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
- กิจกรรมนิเทศการเรียนการ
สอน 

 
- ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
การสอนและนําผลการนิเทศ
การสอนไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
- ครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระ ได้รับ
การนิเทศการสอน ทุกภาคเรียน 
และนําผลการนิเทศการสอนไป
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 
มฐ.ท่ี ๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑-๗.๕ 
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๑๑๐ 
   

๒. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
-กิจกรรมอบรมครแูละบุคลากร
ในการเขียนโครงการ               
แผนการจัดการเรียนรู้ 
และการวิจัยในชั้นเรียน 
-กิจกรรมส่งครูเข้าอบรม 
สัมมนา 

 
 
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนา
และสามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาวิชาชีพ และใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและ
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
วชิาชีพ และใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้
 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑-๗.๕ 

 

๓. โครงการพัฒนาบุคลากร/
ศึกษาดูงานครู 
- กิจกรรมสร้างขวัญแลกําลังใจ 
-กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วย  
พนักงานราชการ 
-กิจกรรมศึกษาดูงาน 
-กิจกรรรม วิถี บว. วิถีครูมือ
อาชีพ 

 
-ครูและบุคลกรทาง
การศึกษาได้ศึกษาดูงานเพ่ือ
นําความรู้ท่ีได้ มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของ
ตนเองและโรงเรียน 
 

 
-ครูและบุคลกรทุกคน ได้ศึกษา
ดูงานเพ่ือนําความรู้ท่ีได้ มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของตนเองและพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 

 
 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๖-๗.๘ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๔.กิจกรรมตรวจสุขภาพครู  
บุคลากรและนักเรียนประจําป ี

-ครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

-ครูร้อยละ ๙๑ ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ 

๕. กิจกรรมกีฬาบุคลากร - ครูและบุคลากร ร้อยละ 
๘๐ มีออกกําลังกาย อย่าง
นอนสัปดาห์ละ ๑ วัน เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพท่ีดี 

- ครูและบุคลากร ร้อยละ ๑๐๐ 
มีออกกําลังกาย อย่างนอน
สัปดาห์ละ ๑ วัน เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพท่ีดี 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๘ 

 

๖. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน 
ICT กับการเรียนการสอน 
- อบรมการพัฒนาสื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
-อบรม Google  App 

- ครูและบุคลากรทุกคน 
ได้รับความรู้และสามารถ
พัฒนาสื่อการจัดการเรียน
การสอน และนําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ 
 
 
 

- ครูและบุคลากรกลุ่มสนใจ 
ร้อยละ ๑๐๐  ได้รับความรู้และ
สามารถพัฒนาสื่อการจัดการ
เรียนการสอน และนําไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนได ้
 

 
 

มฐ.ท่ี ๗ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ 
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๑๑๑ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีความสะอาด  ร่มรื่น   ส่งผลให้นักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ  มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑. กิจกรรมพัฒนางาน
วิชาการ 
- กิจกรรมวารสาร
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 
 
- โรงเรียนมีวารสาร จํานวน 
๒,๐๐๐ เล่ม เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารภายในโรงเรียนแก่
ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

 
 
- โรงเรียนมีวารสาร จํานวน 
๒,๐๐๐ เล่ม เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ภายในโรงเรียนแก่ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

 
 

มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 

๒. กิจกรรมพัฒนางาน
สารสนเทศ 
- กิจกรรมจัดทําข้อมูล Data 
Management Center 
- กิจกรรมจัดทํารายงาน
สารสนเทศประจําปี 

นักเรียน ๒,๕๐๐ คนได้ระบบงาน
สารสนเทศมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใช้
งาน 

นักเรียนทุกคนได้ระบบงาน
สารสนเทศมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการ
ใช้งาน 

มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 

๓. กิจกรรมโรงเรียนในฝัน 
- กิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีได้มาตรฐาน 

- โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็น
โรงเรียนในฝัน 

- โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพเป็น
โรงเรียนในฝันอย่างต่อเนื่อง 

มฐ.ท่ี ๑๔ 
มฐ.ท่ี ๑๕ 

๔. กิจกรรมให้บริการ ICT 
- ปรับปรุงระบบสืบค้น
ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

- โรงเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ตบริการนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล
ผ่านอินเทอร์เน็ต บริการ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ.ท่ี ๑๔ 
มฐ.ท่ี ๑๕ 
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๑๑๒ 
   

-นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับดี 

๕. กิจกรรมพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด 
- ซื้ออุปกรณ์งานซ่อม 

- ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อม
และทันสมัย 

- ห้องสมุดมีวัสดุอุปกรณ์ท่ี
พร้อมและทันสมัย  
-นักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก 

มฐ.ท่ี ๑๑  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
มฐ.ท่ี ๑๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๖. กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
สิ่งพิมพ์ 
- จัดซื้อสิ่งพิมพ์วารสาร 
- จัดซื้อหนังสือ 
- เกมพัฒนาสมอง 
- วัสดุและอุปกรณ์การจัดทํา
วารสาร 

- โรงเรียนมีห้องสมุดท่ีมีคุณภาพ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดี ทันสมัย 

- โรงเรียนมีห้องสมุดท่ีมี 
สิ่งพิมพ์วารสาร หนังสือ 
 เกมพัฒนาสมอง วัสดุและ
อุปกรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ ทันสมัย 

มฐ.ท่ี ๑๑  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
มฐ.ท่ี ๑๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ 

๗. กิจกรรมพัฒนาแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 
- กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและจัดหางาน 
- กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี
- กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
- กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่อุดมศึกษา 

นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทราบ
รายละเอียดเก่ียวกับอาชีพและมี
แนวทางเลือกศึกษาต่อหรือเลือก
อาชีพอย่างม่ันใจ 
 

นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ มี
ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ
อาชีพ และ มีแนวทางเลือก
ศึกษาต่อหรือเลือกอาชีพได้ตาม
ถนัดและความสนใจ 
 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี๑๐.๒-

๑๐.๖ 

๘. กิจกรรมพัฒนางานแนะ
แนว 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ 
- จัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ี
คอมพิวเตอร์ 

- งานแนะแนวมีวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานและบริการ
นักเรียน 

- งานแนะแนวมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์สําหรับนักเรียน
เพ่ือสืบค้นข้อมูล การศึกษาต่อ 
 
 
 
 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓ 

๙.กิจกรรมจัดทําข้อมูล
สารสนเทศงานวัดผล 
- จัดทําข้อมูลสารสนเทศ

งานวัดผลได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารระเบียบงานวัดผลให้ผู้ท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบและปฏิบัติ

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
สามารถรับรูข้้อมูลข่าวสาร
ระเบียบงานวัดผล ได้อย่าง

มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒.๓ 
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๑๑๓ 
   

งานวัดผล ได้ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑๐. กิจกรรมวิทยุเพ่ือ
การศึกษา 
- ประชาสัมพันธ์งาน
โรงเรียน 

บุคคลภายนอกในเขตอําเภอบ้าน
กรวดและใกล้เคียงได้รับรู้ข่าวสาร
จากโรงเรียน 

ประชาชน อําเภอบ้านกรวด
และใกล้เคียงได้รับรู้ข่าวสาร
จากโรงเรียน 

มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑-๓.๔ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

๑๑. กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรม
ทางภาษา 
- ห้องเรียนพูดได้ 
- ปรับปรุงห้อง Self 
Access 
- สร้างศูนย์ภาษาเขมร 
- จัดซื้อสื่อภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรมภาษาต่างประเทศท่ี
หลากหลาย ทันสมัย สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความ
ต้องการของนักเรียนทุกคน 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรมภาษาต่างประเทศท่ี
หลากหลาย ทันสมัย สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความ
ต้องการของนักเรียนทุกคน 
นักเรียนและผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจในระดับดีมาก 

มฐ.ท่ี ๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑-๓.๔ 

มฐ.ท่ี ๔ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑-๔.๕ 

 

๑๒. กิจกรรมปรับปรุงสนาม
ตะกร้อ และวอลเลย์บอล 

โรงเรียนมีสนามกีฬาเพียงพอ มี
มาตรฐาน สําหรับนักเรียนทุกคน 

โรงเรียนมีสนามกีฬาเพียงพอ มี
มาตรฐาน สําหรับนักเรียนทุก
คน 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๐ 
มฐ.ท่ี ๑๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 
๑๓. จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
- ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพ่ิมเติม 
ทดแทนท่ีชํารุด  

โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ มี
มาตรฐาน สําหรับนักเรียนทุกคน 

โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ 
มีมาตรฐาน สําหรับนักเรียน 
ทุกคน นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับดี 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑-๑.๖ 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๑๔. สร้างเรือนพยาบาล 
 

มีเรือนพยาบาลให้เอ้ือและพร้อม
ในการบริการ จํานวน ๑ หลัง 

มีเรือนพยาบาลให้เอ้ือและ
พร้อมในการบริการ จํานวน ๑ 
หลัง 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๑๕. กิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาว
เขียวเหลือง 

- มีพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ 
(โดม) ท่ีขนาดใหญ่มาตรฐาน
เพียงพอในการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียน 
 

- มีพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ 
(โดม) ท่ีขนาดใหญ่มาตรฐาน
เพียงพอในการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียน 
 

มฐ.ท่ี ๘  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑-๘.๘ 

มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑-๙.๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๑๔ 
   

๑๖.กิจกรรมประกวดโซน
พ้ืนท่ีคณะสี 
 

- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การดูแลพ้ืนท่ีโซนรับผิดชอบให้
สะอาดสวยงาม มีนิสัยรัก
สะอาด 

- นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลพ้ืนท่ีโซนรับผิดชอบให้
สะอาดสวยงาม มีนิสัยรักสะอาด 

มฐ.ท่ี๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ -๒.๔ 

มฐ.ท่ี ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ -๖.๔ 

๑๗. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ
ครุภัณฑ์คณะสี 
 

งานคณะสี จํานวน ๖ คณะสีมี
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการจัด
กิจกรรม 

งานคณะสี จํานวน ๖ คณะสีมี
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการจัด
กิจกรรม  

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๑๘. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
- จัดการระดมทรัพยากร
จากผู้ปกครองนักเรียนทุก
ภาคเรียน 

โรงเรียนมีความพร้อมด้าน
คอมพิวเตอร์ และมีบุคลากร
สําหรับจัดการศึกษาเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีความพร้อมด้าน
คอมพิวเตอร์ และมีบุคลากร
สําหรับจัดการศึกษาเพียงพอและ
มีคุณภาพ 

มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ 

๑๙.กิจกรรมพัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
- ปรับปรุงห้องเรียนพล
ศึกษา 
- สร้างห้องเฉลิมพระเกียรติ 
- ปรับปรุงสวนนันทนาการ 

โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีให้เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีให้เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๒๐. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
- จัดกิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล 
- คัดแยกขยะ 
- รณรงค์เผยแพร่ความรู้ใน
โรงเรียน/ชุมชน 
- กิจกรรมเสริมโครงการ 

ครูและนักเรียนทุกคน ชุมชน มี
ส่วนร่วมในโครงการ และมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ รู้คุณค่า 
และมีจิตสาธารณะ 

ครูและนักเรียนทุกคน ชุมชน มี
ส่วนร่วมในโครงการ และมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ รู้คุณค่า 
และมีจิตสาธารณะ 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๒๑. ธนาคารโรงเรียน 
 

ครูและนักเรียนทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมนิสัยรักการประหยัด 

ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๒ ร่วม
ฝากเงินธนาคารโรงเรียนได้รับ
การส่งเสริมนิสัยรักการประหยัด 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  
มฐ.ท่ี ๑๓ 

ตัวบ่งชี้ ๑๓.๑ 
๒๒. งานสวนพฤกษศาสตร์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจงาน มฐ.ท่ี ๒ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๑๕ 
   

โรงเรียน 
- แสดงนิทรรศการ 
- แผนผังพันธุ์ไม้ 
- ตัวอย่างพันธุ์ไม้ 

งานสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ 
-โรงเรียนผ่านการประเมิน
โครงการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ 
มฐ.ท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 

๒๓. กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อย 
- กิจกรรมฝึกฝนนักเรียนให้
เป็นมัคคุเทศน์บรรยายใน
พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบ อ.
บ้านกรวด 

นักเรียนกลุ่มสนใจมีความรู้
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
และสามารถถ่ายทอดให้
นักท่องเท่ียวได้ทราบ 

นักเรียนกลุ่มสนใจจํานวน ๒๒ 
คน มีความรู้เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินและ
สามารถถ่ายทอดให้นักท่องเท่ียว
ได้ทราบ 

มฐ.ท่ี ๔  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ -๔.๔ 

๒๔. กิจกรรมสวนยางพารา 
- กิจกรรมดูแลสวนและการ
กรีดยางพารา 

นักเรียนกลุ่มสนใจ โรงเรียนมี
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการ
ฝึกอาชีพในโรงเรียน 

โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และการฝึกอาชีพในโรงเรียน
จํานวน ๙ ไร ่

มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ 

 
๒๕.กิจกรรมปรับปรุงระบบ
เครือข่าย 
 

-นักเรียนและครูร้อยละ ๙๐ 
สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลได้  
-ระบบเครือข่ายในโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วใน
การสืบค้น 

-นักเรียนและครูร้อยละ ๙๕ 
สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลได้  
-ระบบเครือข่ายในโรงเรียน มี
ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วใน
การสืบค้น 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 

๑๑.๑,๑๑.๓ 
 

๒๖. กิจกรรมเช่า
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอน 
 

- โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
จํานวน ๒ ห้องเรียน 
- มีคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้
และการสืบค้นข้อมูล 

- โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
จํานวน ๒ ห้องเรียน 
- มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการสืบค้น
ข้อมูล 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๒๗. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
-จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ 
-กิจกรรม อย.น้อย 
 

ครู  นักเรียน  และบุคลากรร้อย
ละ  ๘๐ ได้รับการบริการ  รับ
ยา  และดูแลความเจ็บป่วย  ใน
ระหว่างเรียนและทํางานได้  
 

ครู  นักเรียน  และบุคลากรร้อย
ละ  ๘๐ ได้รับการบริการ  รับยา  
และดูแลความเจ็บป่วย  ใน
ระหว่างเรียนและทํางานได้  
 

มฐ.ท่ี ๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ -๑.๓ 

มฐ. ๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๒ 

 
๒๘. กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยีและ
สื่อสาร 
- ซื้ออุปกรณ์โสต 
-ซ่อมระบบเสียงตามสาย 

 
ระบบงานเทคโนโลยี 
ประชาสัมพันธ์เครื่องเสียงใน
กิจกรรมโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ระบบงานเทคโนโลยี 
ประชาสัมพันธ์เครื่องเสียงใน
กิจกรรมโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
มฐ. ๑๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๑๖ 
   

 
๒๙. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ
ฝึกงาน กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 
 
 

กลุ่มรายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ มีวัสดุฝกึ 
ครบร้อยละ ๑๐๐ ส่งเสริมให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

กลุ่มรายวิชาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ มีวัสดุฝกึ 
ครบร้อยละ ๑๐๐ ส่งเสริมให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

มฐ ๖ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑-๖.๔ 

มฐ.๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๓๐. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
กลุ่มสาระศิลปะ 
 
 
 

ห้องเรียนศิลปะ ห้องกลุ่มสาระ 
ห้องดนตรีสากล และห้องดนตรี
ไทย มีสื่อและอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอ 

ห้องเรียนศิลปะ ห้องกลุ่มสาระ 
ห้องดนตรีสากล และห้องดนตรี
ไทย มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 

มฐ.๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑ 

๓๑. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์และสารเคมี 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีสื่อ
อุปกรณ์ สารเคมี เพียงพอ 
พร้อม ส่งผลให้ครูและนักเรียน
มีความพึงพอใจ และส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีสื่อ
อุปกรณ์ สารเคมี เพียงพอ พร้อม 
ส่งผลให้ครูและนักเรียนมีความ
พึงพอใจ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

มฐ.๑๑ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑.๑  

 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔   สร้างเสริมภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ให้เข้มแข็งข้ึน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัต ิ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑.  กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอน ปวช.  
 

-นักเรียน ปวช.ปีท่ี ๓ ได้รับการ
ฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพจาก
สถานศึกษาประกอบการ 
 

-นักเรียน ปวช.ปีท่ี ๓ ทุกคน
ได้รับการฝึกประสบการณ์ด้าน
อาชีพจากสถานศึกษา
ประกอบการ 
 

มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ -

๑๓.๒ 

๒. กิจกรรมส่งเสริมการฝึก
อาชีพนักเรียนชั้น ม.๖ 
 

-นักเรียน ม.๖ ได้ฝึก
ประสบการณ์ตรงทางอาชีพตาม
สถานประกอบการท่ี
หลากหลาย 

-นักเรียน ม.๖ ได้ฝึก
ประสบการณ์ตรงทางอาชีพตาม
สถานประกอบการท่ี
หลากหลาย 

มฐ.ท่ี ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๑ -

๑๓.๒ 
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๑๑๗ 
   

๓. พัฒนางานสมาคม
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
-กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ี  มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนการ
บริหาร 
 

-คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี  มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการบริหาร 
 

มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ -๙.๓ 

๔. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

โรงเรียนมีความพร้อมด้าน
คอมพิวเตอร์ และมีบุคลากร
สําหรับจัดการศึกษาเพียงพอ
และมีคุณภาพ 
 

ผู้ปกครอง เข้าใจ พร้อมให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ทุกภาค
เรียน เพ่ือเช่าคอมพิวเตอร์ และ
จ้างบุคลากรสําหรับจัด
การศึกษาเพียงพอและมี
คุณภาพ 
 
 
 

มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๓ 

โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๕.กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

-จัดนิทรรศการภูมิปัญญา ๖ 
ระดับชั้น  
-นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ ๑๐๐ 
-นักเรียนสามารถสืบสานภูมิ
ปัญญาจากครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ได ้(การแต่งกาย,การละเล่น,
การนําเสนอผลงาน,การแสดง
พ้ืนบ้าน) 

-จัดนิทรรศการภูมิปัญญา ๖
ระดับชั้น  
-นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ ๑๐๐ 
-นักเรียนสามารถสืบสานภูมิ
ปัญญาจากครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ได ้ 

มฐ.ท่ี ๒ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ -๒.๔ 

๖.กิจกรรมสานสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชน 
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
-กิจกรรมสาร  บ้าน  โรงเรียน 
-กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียน
ชุมชน 

- ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้
รับทราบข้อมูลการมาเรียนของ
นักเรียนทุกเดือน 
- นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้
รับทราบข้อมูลการมาเรียนของ
นักเรียนทุกเดือน 
- นักเรียนร้อยละ ๙๕ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   มฐ.ท่ี ๙ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ -๙.๓ 
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๑๑๘ 
   

๗. กิจกรรมบริจาคหนังสือสู่
ชุมชน 

ชุมชนใกล้เคียงท่ีขาดแคลน
จํานวน  ๓  หมู่บ้าน 

ห้องสมุด ร่วมบริจาคหนังสือแก่
ชุมชนใกล้เคียงท่ีขาดแคลน
จํานวน  ๓  หมู่บ้าน 

มฐ.ท่ี ๑๓  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 กลยุทธ์ท่ี ๕ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบข้อมูล 
สารสนเทศ ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กํากับการประเมินผลการดําเนินงาน และกระจายอํานาจสู่หน่วยปฏิบัต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

ผลสําเร็จ 
( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
- กิจกรรมประชุมครูเพ่ือ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
-  กิจกรรมอบรมบุคลากร
วิเคราะห์บริบท และทบทวน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 
-  กิจกรรมจัดทํารายงาน
ประจําปี 
-  กิจกรรมประชุมวางแผน
เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก 
 

-  ครูทุกคนเข้าร่วมอบรม
วิเคราะห์บริบท เพ่ือความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี  มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพภายใน 
-โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ 
-  โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน
ประจําปี  ท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ใน
รอบปีการศึกษา 

-  ครูทุกคนเข้าร่วมอบรม
วิเคราะห์บริบท เพ่ือความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี  มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายใน 
-โรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ 
-  โรงเรียนมีการจัดทํารายงาน
ประจําปี  ท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ในรอบ
ปีการศึกษา 

มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๑๒.๔-๑๒.๖ 

๒.  โครงการพัฒนาข้อมูล    
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๑๑๙ 
   

สารสนเทศ 
-กิจกรรมจัดทําเอกสาร
สารสนเทศโรงเรียน 
-กิจกรรมจัดทําข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล(โปรแกรม  data  
center  ๒๐๑๒)  
-กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียน 
 

สถานศึกษา นักเรียน  ครู  และ
บุคลากรทุกคนมีข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันและสะดวกรวดเร็วต่อ
การรายงานนิเทศ  กํากับ
ติดตามรวมท้ังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
 

สถานศึกษา นักเรียน  ครู  และ
บุคลากรทุกคนมีข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันและสะดวกรวดเร็วต่อ
การรายงานนิเทศ  กํากับติดตาม
รวมท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา 
 

มฐ.ท่ี ๑๒ 
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๓ 

• ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและมาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ท่ี/ 

ตัวบ่งช้ี) 
โครงการ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ค่ายเยาวชน
คนดีของแผ่นดิน 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
โรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร ร่วมกับ  
สพม.๓๒ 
 

เชิงปริมาณ 
    ครูและนักเรียนแกนนํา 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ  และ
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 
จํานวน  ๖๘ โรงเรียน
จํานวน ๒๕๐ คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
ครูและนักเรียนแกนนํา 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ  และ
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย มี
ภาวะผู้นํา กล้าแสดงออกใน
สิ่งท่ีถูกต้องดีงาม  และเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ รู้
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
และมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ใช้หลักธรรมภิบาล และมี
ความพึงพอใจกับกิจกรรมใน
ค่าย อยู่ในระดับมาก 
 

เชิงปริมาณ 
    ครูและนักเรียนแกนนํา 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ  และ
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย จํานวน 
๒๕๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คน 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีภาวะผู้นํา                
กล้าแสดงออก 
๒. นักเรียนรู้จักการทํางานเป็น
ทีมและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
๓. นักเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีและมี
วิถีชีวิตประชาธิปไตยใช้
หลักธรรมภิบาลในการดําเนินงาน
สามารถปฎิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ได้ 
๔. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๑๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๓ 
ข้อท่ี ๑๐.๔ 
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๑๒๐ 
   

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและมาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 

โครงการอบรม                     
เชิงปฏิบัติการนักเรียน
แกนนํานวัตกรรมสร้าง
ความดี โครงการ
โรงเรียนสุจริต  
 

เชิงปริมาณ  
๑. นักเรียนแกนนํา ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  
จํานวน ๒๐๐  คน 
๒. นักเรียนแกนนําโครงงาน
คุณธรรมนวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอาย ุ
จํานวน ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับทักษะการทําโครงงาน
คุณธรรมนวัตกรรมสร้างความด ี    
๒. นักเรียนแกนนําโครงงาน
คุณธรรมโครงงานคุณธรรม 
นวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอาย ุโรงเรียน
บ้านกรวดวิทยาคาร   ร้อยละ 
๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม จิตอาสา พัฒนาสังคม 
สาธารณประโยชน์ และความดี 
และสามารถปฏิบัติตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ให้ดําเนิน
ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข    
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาการ
เทคนิคการทําโครงงานคุณธรรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรยีนรู้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่าง
มีความสุข 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนแกนนํา ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร  มีทักษะการทํา
โครงงานคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ 
จํานวน ๒๕๐  คน 
 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
แนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ควบคู่กับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สังคหวัตถุ ๔  
 ๒. นักเรียนได้ปลูกฝังนิสัยเอ้ือ
เฟ่ือเผื่อแผ่มีความเสียสระตาม
หลักธรรมพรมวิหาร ๔ (เมตตา 
กรุณา  มุทิตา อุเบกขา ) 
 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๑๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๓ 
ข้อท่ี ๑๐.๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและมาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 (มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 
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๑๒๑ 
   

 โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
ทักษะการทําโครงงาน
คุณธรรม  
 
 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนแกนนําของโรงเรียน 
ระดับชั้น ม.๑-๖ และ ปวช. 
จํานวน ๖๙  ห้องเรียน ห้องเรียน
ละ ๕ คน  รวม  ๓๔๕  คน 
๒. นักเรียนแกนนําโครงงาน
คุณธรรม  จํานวน  ๔๐ คน 
๓. ครูท่ีปรึกษาแกนนํา โครงงาน  
จํานวน ๒๗ คน  
   เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับทักษะการทําโครงงาน
คุณธรรม     
๒. นักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖ , 
ปวช. และนักเรียนแกนนํา
โครงงานคุณธรรม ร้อยละ ๙๐ 
เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม
จิตอาสา พฒันาสังคม
สาธารณประโยชน์ และความดี 
และสามารถปฏิบัตติามแนว
พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวควบคู่กับหลักธรรม
ทางพระพทุธศาสนา ให้ดําเนินชีวิต
ต่อไปอย่างมีความสุข    
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาการ
เทคนิคการทําโครงงานคุณธรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ 
 ๑. มีหลักสูตร โครงงานคุณธรรม 
ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
 ๒. มีโครงงานคุณธรรม ๖๙ เรื่อง 
จาก  ๖๙  ห้องเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนมีทักษะในการจัดทํา
โครงงานคุณธรรม  
 ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตาม
คุณลักษณะ  ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริต  
ได้แก่  

- มีทักษะการคิด 
- มีวินัย 
- มีความซื่อสัตย์ 
- มีความพอเพียง 
- มีจิตสาธารณะ 

 

มาตรฐานท่ี ๒ 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๑๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๓ 
ข้อท่ี ๑๐.๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและมาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 

โครงการจัดงาน
นิทรรศการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

 

 

    
ด้านปริมาณ       
นักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยา
คาร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน 
๒,๔๑๗ คน และ                     

ด้านปริมาณ       
นักเรียนโรงเรียน               
บ้านกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 
๒๕๕๘  จํานวน ๒,๔๑๗ คน และ                     

มาตรฐานท่ี ๒ 
 
 

มาตรฐานท่ี  ๑๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๓ 
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๑๒๒ 
   

คร/ูบุคลากรโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร  จํานวน  ๑๖๓  คน 
    
    ด้านคุณภาพ      ร้อยละ๙๐ 
ของผู้เข้าร่วมในโครงการมี
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ 
จิตสํานึกในความรัก ความ
ภาคภูมิใจในท้องถ่ิน รับผิดชอบ
ต่อสังคมและสามารถแสดง
ความรู้ความสามารถของตนเอง
ได้   

คร/ูบุคลากรโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร  จํานวน  ๑๖๓  คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ      
 ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมใน
โครงการมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน 
และนําเสนอแนวคิดในการร่วม
อนุรักษ์ ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน
ในโครงการสามารถแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจําวัน และทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 

     ข้อท่ี ๑๐.๔ 

กิจกรรมวันอาเซียน     
ด้านปริมาณ       
ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ จํานวน ๒,๕๕๘  
       ด้านคุณภาพ       
ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร มีความรู้เข้าใจ
เก่ียวกับภาษา วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี การสื่อสาร ของ
ประชาคมอาเซียน มีความ
ตระหนัก มีความพร้อม 
ความสามารถ ในการพัฒนา  

ด้านปริมาณ       
คร ูและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๙๒ 
ด้านคุณภาพ      
 ครู และนักเรียนโรงเรียน 
บ้านกรวดวิทยาคาร ร้อยละ ๘๐
มีความรู้เข้าใจเก่ียวกับภาษา 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี การสื่อสาร 
ของประชาคมอาเซียน มีความ
ตระหนัก มีความพร้อมพัฒนา 

 
มาตรฐานท่ี  ๖ 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.๑-๖.๔ 
     

มาตรฐานท่ี  ๑๐ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑๐.๓ 

     ข้อท่ี ๑๐.๔ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลสําเร็จ 

(เชิงปริมาณและมาตรฐาน) 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(มฐ.ท่ี/ตัวบ่งช้ี) 

 สําหรับการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน 

สําหรับการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน 

 

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 

จํานวน
นักเรียนท่ี     
อยู่ในระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละ
ท่ีได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนนท่ี
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๐.๕ ๐.๔๕ ๕ ดีเย่ียม 
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๑๒๓ 
   

และออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 

๑.๒ 
มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน   

๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๐.๕ ๐.๔๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๓ 

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๑.๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๔ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
ม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๑.๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๕ 
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและ        
ให้เกียรติผู้อ่ืน           

๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๑.๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๖ 

สร้างผลงานจากเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  
ตามจินตนาการ      

๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๑.๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๕o ๕ ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
           ๑.กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
           ๒.กิจกรรมกีฬาจังหวัด 
           ๓.กิจกรรมกีฬาสหวิทยาเขต 
           ๔.ตรวจสุขภาพพลานามัยด้วยตนเองและทดสอบสมรรถภาพ 
           ๕.กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรครูและนักเรียน 
           ๖.กิจกรรมเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง 
           ๗.กิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
           ๘.กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรม 
           ๙.กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านศิลปะ 
           ๑๐.กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านนาฎศิลป ์
           ๑๑.กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานวงดนตรีสากล   วงโยธวาทิต    
           ๑๒.กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานวงดนตรีไทยและวงโปงลาง 
           ๑๓.  กิจกรรมกีฬาสหวิทยาเขต 
 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยในการดูแลสุขภาพและการออกกําลัง

กายอย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสีภายใน  กิจกรรมกีฬาจังหวัด กิจกรรมกีฬาสหวิทยาเขต ตรวจสุขภาพ
พลานามัยด้วยตนเองและทดสอบสมรรถภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรครูและนักเรียน กิจกรรมเหงือกสะอาดฟัน
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๑๒๔ 
   

แข็งแรงกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ กิจกรรมค่ายศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน
ศิลปะกิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านนาฎศิลป์ กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานวงดนตรีสากล  วงโยธวาทิต  
และคอมโบ้ กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานวงดนตรีไทยและวงโปงลาง ในการดําเนินงานและมีการส่งเสริมกิจกรรม
ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ําหนักและส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
พิษภัยของยาเสพติด  หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกและเห็นคุณค่าในตนเอง 
 

ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนทุก
คนมีสุขนิสัยและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ นักเรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในการตรวจสุขภาพตนเองเป็นประจําทุกปี นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี รู้จักกาลเทศะและให้
เกียรติบุคคลอ่ืนท้ังด้านความคิด  และพฤติกรรม  มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน (โปงลาง) นาฏศิลป์  
กีฬา การแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความสามัคคีในหมู่คณะเป็นท่ียอมรับในท้องถ่ิน มีชื่อเสียงจนได้รับรางวัล  ใน
ระดบัประเทศ  ระดับภาค และระดับจังหวัด 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรวางแผนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาท่ีมีความสามารถท้ังด้านดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน (โปงลาง) นาฏศิลป์  
และกีฬา  สู่การแข่งขันในระดับท่ีสูงข้ึน  เช่น  ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศให้มากข้ึน โดยการจัดการโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา ศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมการออกกําลังการแก่บุคลากรครูและนักเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ 
 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ท่ีพึงประสงค์  (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 

จํานวน
นักเรียนท่ี
อยู่ในระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละ
ท่ีได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๒.๑ 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร        

๒,๒๔๐ ๒,๕๑๘ ๘๘.๙๕ ๒.๐๐ ๑.๗๘ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๒ 
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๒,๔๖๓ ๒,๕๑๘ ๙๗.๘๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓ 
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง       

๒,๔๘๖ ๒,๕๑๘ ๙๘.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔ 

ชื่นชมอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน *** 

๒,๒๖๖ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๖๕ ๕ ดีเย่ียม 
 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๒๕ 
   

 ๑. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม.๑ ม.๔ และ ปวช.๑ ปรับวินัยพ้ืนฐาน
นักเรียน ม.๑ ม.๔ และ ปวช.๑ กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันไหว้ครู 
 ๒. เยาวชนคนดี อบรมผู้นําเยาวชน วันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมงานประชาธิปไตย และสภานักเรียน  
 ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด วันงดสูบบุหรี่ ห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด กิจกรรมค่ายแกนนําเยาวชน บว.เลิกบุหรี ่
 ๔. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ๕. กิจกรรมศึกษาดูงานกิจการนักเรียน 
 ๖. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 ๗. กิจกรรมวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน 
 ๘. กิจกรรมความรู้คู่คุณธรรมนําพาชีวิตให้สดใส 
 ๙. กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน 
๑๐. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓ ม.๖ และ ปวช.๓ 
๑๑. กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ 
๑๒. กิจกรรมวันสําคัญของลูกเสือ (วันวชิราวุธ วันสถาปนาลูกเสือ) 
๑๓. กิจกรรมคนดี มีมารยาทงาม 
๑๔. กิจกรรมวันสําคัญ 
๑๕. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 
๑๖. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
๑๗. ธนาคารโรงเรียน 
๑๘. งานสวนพฤกษศาสตร์ 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรกําหนด ยึดม่ันความกตัญญู
กตเวที จิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กับบุคคลอ่ืน ด้วยความจริงใจ รู้จักเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
มีการทํางานผสานความร่วมมือ ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมท้ังตระหนักให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างคุณธรรมโดยสถานศึกษา มีการสร้างแกนนํานักเรียน คุณธรรมตามโครงการ
ค่ายวัฒนธรรมไทยสายใยรักผู้สูงวัย สืบสานภูมิปัญญาไทย ด้วยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้สูงวัยในท้องถ่ิน นักเรียนเกิดจิตสํานึกท่ีดีมีความกตัญญูกตเวที ต่อ
ผู้สูงวัยและทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้สถานศึกษายังเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน โดยได้ให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม Cleanning every day ตามคณะสี  โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ น่าดู น่า
เรียน กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปลูกฝั่งใหน้ักเรียนรู้รักความสะอาดของโรงเรียน 
ในฐานะแหล่งศึกษาหาความรู้ เกิดความรักและหวงแหน ไปพร้อมๆกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ผู้เรียนเกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์การเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้า
ร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมเป็นประจําทุกปี โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เพ่ือความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตาม
แนวทางวิถีพุทธอย่างถูกต้อง และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ สง่เสริมการออมโดยการจัดตั้งโรงเรียนธนาคาร 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต โรงเรียนสุจริต กิจกรรมส่งเสริม
คนดีมีมารยาทงาม   
 
         ผลการพัฒนา 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๒๖ 
   

         จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร โดยมีการสร้างจิตสํานึกท่ีดี มีจิตสํานึกและนักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกในการบําเพ็ญประโยชน์ เอ้ืออาทร
ผู้อ่ืน และกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ เกิดการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
พัฒนาสิ่งแวดล้อม นักเรียนตระหนักในคุณค่าของการออม นักเรียนร้อยละ 90 มีบัญชีธนาคาร  และการมอบทุนโดย
ผ่านโรงเรียนธนาคาร และเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย และดํารงไว้ให้ม่ันคงสืบไป ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
          โรงเรียนวางแนวทางในการดแูลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ควรมีการคัดกรองผู้เรียนและวาง
แนวทางโดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพ่ือปลุกจิตสํานึกใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้บําเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณต่อชุมชน และบุคคลในวงกว้างข้ึน 
ส่งเสริมและรณรงค์ให้นักเรียนประหยัด รู้จักคุณค่าของการใช้เงินและสิ่งของต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนมี
สัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อม มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
 

มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 

จํานวน
นักเรียนท่ี
อยู่ในระดับ 
๓ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละ
ท่ีได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๓.๑ 

มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

๒,๒๑๗ ๒,๕๑๘ ๘๘.๐๘ ๒.๐๐ ๑.๗๖ 

 
 
๔ 

 
 

ดีมาก 

๓.๒ 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน  และตั้งคําถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

๒,๔๐๘ ๒,๕๑๘ 
 

๙๕.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ 
 
๕ ดีเย่ียม 

๓.๓ 
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
การเรียนรู้ระหวา่งกัน 

๒,๔๐๘ ๒,๕๑๘ 
 

๙๕.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ 
 
๕ ดีเย่ียม 

๓.๔ 
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนําเสนอผลงาน 

๒,๔๐๘ ๒,๕๑๘ ๙๕.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ 
 
๕ 

ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๖๔ ๕ ดีเย่ียม 
 
 
 
 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
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๑๒๗ 
   

-กิจกรรมสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
-กิจกรรมห้องสมุด 
-กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน 
-กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
-กิจกรรมวันคริสต์มาส 
-กิจกรรมรักการอ่าน 
-กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- สรุปผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน 
 

 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยส่งเสริมให้ผูเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยการมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าจากห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  หรือ
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆในสังคม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม  แล้วนําความรู้เหล่านั้นมานําเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีหน้าชั้นเรียน 
 นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามตัวบง่ชี้  ประกอบด้วย 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน  กิจกรรมยอดนักอ่าน  
จัดซื้อสิ่งพิมพ์ในงานห้องสมุด  เป็นต้น 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสนุทรภู่  
และวันภาษาไทย  กิจกรรมวันคริสต์มาส  เป็นต้น 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม  เป็นต้น 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  โครงการและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดได้แก่  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และโครงการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิขาเพ่ิมเติม  กิจกรรมวันสุนทรภู่  และวันภาษาไทย  กิจกรรมวัน
คริสต์มาส  เป็นต้น 
 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดโครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการ/ กิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
สาระ รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มรการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัว เช่น การจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โครงการสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุด  กิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๒๘ 
   

กิจกรรมค่าย English is fan พัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ จากกิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างตน
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน รู้จักตั้งคําถามเพ่ือหา
ความรู้เพ่ิมเติม มีทักษะในการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และนําเสนองานได้ 
 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรสนับสนุนโครงการท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย 
 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได ้
                 อย่างมีสติสมเหตุผล (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 

จํานวน
นักเรียนท่ี
อยู่ในระดับ 
๓ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละ
ท่ีได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๔.๑ 

สรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๒,๔๘๐ ๒,๕๑๘ ๙๘.๕ ๒.๐๐ ๑.๙๗ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒ 
นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

๒,๓๙๒ ๒,๕๑๘ ๙๕.๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๓ 

กําหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

๒,๑๙๐ ๒,๕๑๘ ๘๗.๐ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๔ ดีมาก 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 

จํานวน
นักเรียนท่ี
อยู่ในระดับ 
๓ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละ
ท่ีได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๔.๔ 
มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ   

๒,๔๑๗ ๒,๕๑๘ ๙๖.๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๕ ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
 

- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร,์ ตอบปัญหาห้องสมุด, ตอบปัญหาวันรพี,ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
- สมุดเล่มเล็ก 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๒๙ 
   

- สัปดาห์ห้องสมุด 
- โครงงานคุณธรรม, โครงงานวิทยาศาสตร,์ 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการภูมิปัญญา 
- การสอนโดยการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) 
- การตัดต่อ VDO และหนังสั้น เรื่องค่านิยม ๑๒ประการ 
- แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ของนักเรียน 
- แผนผังความคิด 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 

กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 
 

วิธีการพัฒนา  
โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุ สมผล สามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และ ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง สามารถพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง มีการกําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ เกิดความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ผลการพัฒนา 

 สถานศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนาตามโครงการ กิจกรรม เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนการสอน       
ในชั้นเรียนให้เกิดประสิทธิผล ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิดและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมได้ ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด ได้แก่ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร,์ ตอบ
ปัญหาห้องสมุด, ตอบปัญหาวันรพี,ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ สมุดเล่มเล็ก สัปดาห์ห้องสมุด โครงงานคุณธรรม, โครงงาน
วิทยาศาสตร,์โครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การแสดงผลงานนิทรรศการภูมิปัญญา 
การสอนโดยการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS) การตัดต่อ VDO และหนังสั้น เรื่องค่านิยม ๑๒ประการ แบบ
สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ของนักเรียน แผนผังความคิด การแสดงผลผลิตของ
นักเรียน  ค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังโครงการและกิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด และ
เขียน มีทักษะในการทํางานกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนองานได้ 
 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สถานศึกษาควรสนับสนุนโครงการท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองให้มีการดําเนินอย่างต่อเนื่อง ควรมีนโยบายสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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๑๓๐ 
   

มาตรฐานท่ี ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร (๕ คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี ระดับท่ีได้ 
ค่า

น้ําหนัก 
คะแนน 
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๓ ๑.๐๐ ๐.๖ ๓ ด ี

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ ๓ ๑.๐๐ ๐.๖ ๓ ด ี
สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๒ ๔ ดีมาก 

 
 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมเฝ้าระวัง 0, ร ,มส 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ(ติว) O-NET ม.3 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
- กิจกรรมแสดงผลผลิตนักเรียน 
- กิจกรรมตอบปัญหาทางบัญชี 
- กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Unseen BV” 
- กิจกรรรมประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “ค่านิยมไทย 12 ประการ” 

กิจกรรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมวันศริสมาส 
- กิจกรรมแข่งทักษะความสามารถด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 
- กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
- กิจกรรมตอบปัญหาวันระพี 
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โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๓๑ 
   

- กิจกรรมมารยาทไทย 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัด 
- กิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพพลานามัยด้วยตนเองและทดสอบสมรรถภาพ 

 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- กิจกรรมเข้าค่ายศิลปวัฒนธรรม 
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านศิลปะ 
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านนาฎศิลป์ 
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานวงดนตรีสากล  วงโยธวาทิต  และคอมโบ้ 
- กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานวงดนตรีไทย  และวงโปงลาง 

 
    
วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์   
มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถพัฒนาผลการ
ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามและพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์จัดทํา
โครงการ / กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่  กิจกรรมเฝ้าระวัง 0, ร, มส กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ(ติว) O-NET ม.3 ม.6  กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร ์ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร ์ กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทยาศาสตร ์ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์ กิจกรรม
แสดงผลผลิตนักเรียน  กิจกรรมตอบปัญหาทางบัญชี  กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Unseen BV”  กิจกรรรมประกวด
หนังสั้นในหัวข้อ “ค่านิยมไทย 12 ประการ”  กิจกรรมวันศริสมาส  กิจกรรมแข่งทักษะความสามารถด้าน ฟัง พูด อ่าน 
เขียน  กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  กิจกรรมตอบปัญหาวันระพี  กิจกรรมมารยาทไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  กิจกรรมแข่งขันกีฬาสหวิทยา
เขต  กิจกรรมแข่งขันกีฬาจังหวัด  กิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  กิจกรรมตรวจสุขภาพพลานามัยด้วยตนเอง
และทดสอบสมรรถภาพ  กิจกรรมเข้าค่ายศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านศิลปะ  กิจกรรม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านนาฎศิลป์  กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานวงดนตรีสากล  วงโยธ
วาทิต  และคอมโบ้  กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานวงดนตรีไทย  และวงโปงลาง 
 

ผลการพัฒนา 
จากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม

เกณฑ์  มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์  มีผลการทดสอบระดับชาติท่ีสูงข้ึน  นักเรียนมีผลการเรียน 0,ร , มส. , มผ.  ลดลง 
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๑๓๒ 
   

 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากผลการทดสอบระดับชาต(ิo-
net) เพ่ือใช้ในการพัฒนาจัดทําแผนกลยุกต/์แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน  มีการกําหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  พัฒนาครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาใกล้เคียงในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูท่ีหลากหลาย  พัฒนา
นักเรียนด้วยกิจกรรมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  จัดให้มีการ
ทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีระบบนิเทศกํากับ  ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลการดําเนินกาจรท่ีชัดจน 
 
มาตรฐานท่ี ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคต ิ
                 ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 

จํานวน
นักเรียน 

ท่ีอยู่ในระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

ร้อยละ
ท่ีได ้

ค่าน้ําหนัก 
คะแนน
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๖.๑ 
วางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ   

๒,๑๔๐ ๒,๕๑๘ ๘๕.๐๒ ๒.๐๐ ๑.๗๐ ๔ ดีมาก 

๖.๒ 

ทํางานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง   

๒,๐๙๓ ๒,๕๑๘ ๘๓.๑๖ ๑.๐๐ ๐.๘๓ ๔ ดีมาก 

๖.๓ ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้   ๒,๒๙๐ ๒,๕๑๘ ๙๐.๙๔ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

๖.๔ 

มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ   

๒,๓๗๑ ๒,๕๑๘ ๙๔.๑๗ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๓๘ ๔ ดีมาก 
 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
๑.โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
- กิจกรรมเวรพ้ืนท่ีบริการ 
- กิจกรรมนิทรรศการภูมิปัญญา 
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โครงการเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา 
- กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล    
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง(บ้านของพ่อ)   
- กิจกรรมจิตอาสา   
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๑๓๓ 
   

- โครงการโรงเรียนสุจริต /โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ราชัน   
- กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน 
๒.เกียรติบัตรนักเรียน 
๓.รูปภาพต่างๆ 
๔.ผลงานนักเรียน 
๕.แบบประเมินผลการทํางาน 
 
 
 วิธีการพัฒนา 
 โรงงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทํางานและดําเนินจนสําเร็จ  โดยผ่านกิจกรรมการจัด
โครงการต่างๆ  กิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ท่ีเน้นให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่ม  ตามบทบาทท่ีตอน
เองรับผิดชอบ  ยอมรับฟังคําวิพากษ์  วิจารณ์  ข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืนด้วยความเต็มใจ  และนําไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  สามารถทํางานกับบุคคลอ่ืนอย่างมีความสุข  มีความมุ่งม่ัน  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงาน  มีความมุ่งม่ันในการพัฒนางาน  เกิดความรู้สึกดีต่ออาชีพอาชีพสุจริตและหาความรู้พัฒนาอาชีพท่ี
ตนสนใจ  ผ่านการดําเนินโครงการและกิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการทํางาน  โดยสนับสนุนใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การจัดแสดงนิทรรศการผลผลิตนักเรียนและครู  กิจกรรมเวรพ้ืนท่ีบริการ  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ  และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน   
 

 ผลการพัฒนา 
 ผู้เรียนจักวางแผนในการทํางานท่ีชัดเจนในกระบวนการ  ข้ันตอนการทํางานท่ีได้รับมอบหมายและนําความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ  จนเกิดความสําเร็จ  เกิดความสุข  ความมุ่งม่ัน  เกิดความภาคภูมิใจ  มีความเสียสละในการ
ทํางานเพ่ือสถานศึกษา  และชุมชน  สามารถปรับปรุงและพัฒนางานจนเป็นท่ียอมรับและภาคภูมิใจ  แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายนอกภายในสถานศึกษาเก่ียวกับการศึกษาและอาชีพท่ีสนใจ  เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี  
วัฒนธรรมท่ีดีงามของชุมชนและท้องถ่ิน 
 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถทํางานร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานจากภายนอก  สร้างภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามท่ี
ดี  ยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน  ยึดม่ันในระบบประชาธิปไตย  ปรับปรุงพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง  น้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ 
 
 
ด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (๑๐ คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
จํานวนครูท่ี
อยู่ในระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ
ท่ีได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได ้

 เทียบระดับ
  คุณภาพ 

ความ 
หมาย 
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๑๓๔ 
   

๗.๑ 

ครูมีการกําหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์   

๙๙ ๑๐๙ ๙๐.๔๘ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๒ 

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน   
 

๑๐๐ ๑๐๙ ๙๑.๔๓ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
จํานวนครูท่ี
อยู่ในระดับ 
๓ ข้ึนไป 

จํานวน
ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ
ท่ีได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได ้

 เทียบระดับ
  คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๗.๓ 

ครูออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา   

๑๐๒ ๑๐๙ ๙๓.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๔ 

 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินมา   บรูณาการในการ
จัดการเรียนรู ้

๙๙ ๑๐๙ ๙๐.๔๘ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๕ 

ครูมีการวัดและประเมินผลท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย   

๑๐๒ ๑๐๙ ๙๓.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๖ 

ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา 
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ท้ังด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค   

๑๐๙ ๑๐๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๗ 

ครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน     

๑๐๑ ๑๐๙ ๙๒.๓๘ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๘ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสถานศึกษา   

๑๐๙ ๑๐๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
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๑๓๕ 
   

๗.๙ 
ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสถานศึกษา   

๑๐๙ ๑๐๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน 
 

๑๐.๐๐ ๙.๔๓ ๕ 
ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
๑)  กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน 
๒)  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
๓)  กิจกรรมการเรียนการสอนกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๔)  กิจกรรมอบรมครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
๕)  กิจกรรมอบรมครูด้านโครงงานและงานวิจัย 
๖)  กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอน 
๗)  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘)  กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
๙)  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมทางภาษา 
๑๐) กิจกรรมพัฒนาการนําเสนอด้วยระบบ ICT 
๑๑) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT กับการเรียนการสอน 
๑๒)  กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร 
๑๓)  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๔) กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน 

 
 
 
 
 

วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีการ

กําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน  วัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วธิีการท่ีหลากหลาย  ให้คําแนะนํา  คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค  มีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการสอน  ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 
 

ผลการพัฒนา 
  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  กําหนดกรอบภาระงานมอบหมายงานให้ครูทุกคนรับผิดชอบ  ครูจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้  จัดทําสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้  และเครื่องมือวัดผลประเมินผล  โดยสถานศึกษาดําเนินการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง  ในการสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของครูเกิดประสิทธิผล
สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร  จัดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือนํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและงานท่ีรับผิดชอบ  
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๑๓๖ 
   

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
ผู้เรียนและท้องถ่ิน  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการ
สอน  กิจกรรมพัฒนาการนําเสนอด้วยระบบ ICT  กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  จากการ
ดําเนินงานในโครงการและกิจกรรมดังกล่าว  ส่งผลให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภากําหนดไม่ต่ํากว่า 
๒๐  ชั่วโมงต่อปี  ได้รับการนิเทศภายในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการใช้วิธีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยการเยี่ยมชมห้องเรียน  สังเกตและตรวจสอบเอกสารชั้นเรียน  ปรากฏผลครูทุกคน
ท้ัง  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อและนวัตกรรมท่ีจัดทําข้ึนด้วยตนเองอย่างหลากหลาย  รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(อินเทอร์เน็ต)  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สําหรับการบันทึกหลังสอนของครูไม่พบข้อมูลการประเมินระหว่างเรียน
การประเมินทักษะการเรียนรู้  และการประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้  ทําให้ทางสถานศึกษาขาดข้อมูลในการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพเครื่องมือท่ีเป็นแบบทดสอบ  แบบวัดความสามารถการเรียนรู้ท่ีครูนําไปในการประเมินผลทุกภาค
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ส่งผลให้ไม่สามารถนําผลการประเมินท้ังหมดในกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนาครู
แต่ละคนอย่างเป็นระบบได้ 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
     สถานศึกษาควรนําผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ  ครูควร
บันทึกข้อมูลหลังสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  ท่ีครอบคลุมท้ังด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการเรียนรู้  และเจตคติต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(๑๐ คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับท่ี
ได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนน
ท่ีได ้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๘.๑ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มท่ี
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๒ 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ัง
ด้านวิชาการและการจัดการ 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๓ 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔ 
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอํานาจ 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๖ 
ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
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๑๓๗ 
   

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทําร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําปี 
- รายงานโครงการ 
- บันทึกการประชุม 
- คําสั่งปฏิบัตงิานโรงเรียน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- สมุดเยี่ยมโรงเรียน 
- ใบงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
- รายงานประจําปีของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- แฟ้มสะสมผลงานของครู ผู้บริหาร 

 
 วิธีการพัฒนา 
 ผู้บริหารโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และริเริ่มโครงการใหม่ๆมาบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการ
และการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุม ภารกิจท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ 
งานบริหารบุคคล งานบริหารงานท่ัวไป การพัฒนางานบริหารวิชาการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๗ได้แก่ 
โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยดําเนินการจัดค่ายคุณธรรม 
สําหรับนักเรียนทุกคน การพัฒนางานบริหารงานงบประมาณ จัดระดมทรัพยากรโดยการทอดผ้าป่าสามัคคีของครู 
ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลท่ัวไปเพ่ือสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ควบคุมกํากับติดตาม 
การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ , ๒๕๕๘ การพัฒนา
งานบริหารบุคคล ได้จัดสัมมนาเพ่ือพัฒนาทีมงาน แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จัดอบรมความรู้แก่ครู
เรื่อง การใช้เทคโนโลยี เพ่ือจัดการเรียนรู้ อบรมความรู้ด้านวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน
ระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ศึกษาดูงานด้านการศึกษาทางเลือกและการประกันคุณภาพ มีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดเป้าหมาย
ในปีต่อไป  การพัฒนาด้านงานบริหารท่ัวไป จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างเข้มขันต่อเนื่องประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานในแต่ละด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไปนําผลการประเมินไปพัฒนาปีการศึกษาต่อไป 
 

 ผลการพัฒนา 
 ๑. โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมีแผนพัฒนาคุณภาพท่ีใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี
 ๒.  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารบริหารโดยใช้การมีส่วนร่วมซึ่งส่งผลให้งานมีคุณภาพสามารถพัฒนางานได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน 
 ๓.  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารสามารถจัดการบริหารได้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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๑๓๘ 
   

 ๔.  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรกระจายอํานาจใน
การบริหารงานให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ นิเทศติดตามเป็นระยะ นําผลการประเมินมา
พัฒนาในการบริหารงาน 
 ๕.  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารบริหารจัดการโดยมีการส่วนร่วมท้ังบุคลากร  ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีผลเป็นท่ี
พึงพอใจ  
 ๖.  ผู้บริหารโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร บริหารจัดการงานวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ท่ีสูงข้ึน มีนักเรียนติด ๐ , ร ,มส ลดน้อยลง มีสื่อ เทคโนโลยี ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สําหรับให้ครูได้ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
 
 
 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือ
สะดวก รวดเร็วต่อการนําไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา จัดให้มีการสรุปงานในแต่ละกลุ่มงาน ๔ งาน เพ่ือนําผลข้อมูล
ในแต่ละกลุ่มงานไปใช้ในการพัฒนางานได้ตลอดเวลา ให้ผู้เก่ียวข้องในสถานศึกษาทุกคน  ชุมชน  ได้มีบทบาทและรู้ถึง
การบริหารงานในทุกๆ ด้าน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ได้แสดงความคิดเห็น พร้อมมีการสร้างขวัญกําลังใจให้กับครูทุ
คนอย่างท่ัวถึง มีผลการประเมินท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได้มีการมอบหมายงานท่ีรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ  นําผลการประเมินความพึงพอใจ มาร่วมในการพัฒนาบริหารจัดการโรงเรียน
เพ่ือจะได้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนในส่วนท่ีชุมชนมีความต้องการโดยจัดทําโครงการดังต่อไปนี้   ปรับปรุง
ระบบนิเทศ  ,พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทําระบบคอมพิวเตอร์เพ่ิมข้ึน  ,พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ,เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา เช่น เครือข่าย
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และกรรมการสถานศึกษา  ,การประสานความร่วมมือให้ภูมิปัญญาและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
จัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี ๙   คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ               
                       เกิดประสิทธิผล ( ๕  คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งช้ี ระดับท่ีได้ ค่าน้ําหนัก คะแนนท่ีได ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๙.๑ 
คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบท่ีกําหนด 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๒ 

คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ
สําเร็จตามเป้าหมาย 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๓ 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทําร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
๑.กิจกรรมพัฒนาสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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๑๓๙ 
   

๓.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๔.กิจกรรมส่งเสริมการบริหารสถานศึกษา 
๕.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
๖.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
๗.กิจกรรมผ้าป่าการศึกษาเพ่ือคนชายแดน 
 

 
วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนมีการบริหารจัดการภายใต้การประสานความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา  โดย
คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาในโรงเรียนรวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบท่ีกําหนด  
มีการกํากับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุสําเร็จตามเป้าหมาย  ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  โดยมีโครงการและกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือการพัฒนาดังนี้ โรงเรียนได้จัดตั้งระบบ
เครือข่ายผู้ปกครองอย่างเป็นระบบและกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีขับเคลือ่นพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนโดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  โดยจัดโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาสมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ,กิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา,กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, โครงการส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษา, โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา, โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษาละกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาเพ่ือคนชายแดน 
 

 ผลการพัฒนา 
จากผลการดําเนินงานภายใต้การผสานความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน  โดยมีการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จัดการศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส่งผลให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา  และชุมชน  รับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนอย่างถูกต้อง  รวมถึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน
ร่วมกับผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในกระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบอีกครั้ง  ในกระบวนการเรียน
การสอนได้มีการบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรู้โดยการเรียนจากปราชญ์ชาวบ้าน  วิทยากร
ท้องถ่ิน  รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คอยสะท้อนปัญหาของ
นักเรียนจากภายนอก ร่วมมือวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม  และให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ
ในการดําเนินการเพ่ือสร้างถาวรวัตถุและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่งผลให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาบรรลุสําเร็จตามเป้าหมาย 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดตั้งระบบเครือข่ายผู้ปกครองอย่างเป็นระบบและกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีต้องการ

ขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  โดยทําเป็นปฏิทินการดําเนินงานเครือข่ายผู้ปกครอง
อย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้การดําเนินงานผสานความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการของชุมชน  มี
ความเข้มแข็งเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

มาตรฐานท่ี  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   (๑๐คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี ระดับท่ีได้ ค่าน้ําหนัก คะแนนท่ีได ้ เทียบระดับ ความหมาย 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๔๐ 
   

คุณภาพ 

๑๐.๑ 
หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถ่ิน   

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๒ 

จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ         

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๓ 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความ-
ต้องการความสามารถ  
ความ-ถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ท่ี ตัวบ่งช้ี ระดับท่ีได้ ค่าน้ําหนัก คะแนนท่ีได ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๐.๔ 

สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง       

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๕ 

นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสมํ่าเสมอ              

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๖ 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
- ทะเบียนสื่อ 
- ภาพถ่าย 
- ป้ายกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- การจัดทําโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 
- การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
- โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
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๑๔๑ 
   

- คําสั่งแต่งตั้งครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม 
- คําสั่งแต่งตั้งบุคลากรผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน ์
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน 
- แบบบันทึกการนิเทศ 
- ปฏิทินการนิเทศ 
- ตารางการนิเทศ 
- แบบบันทึกความดี กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์
- แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ของครูท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของคร ู
- แผนการจัดการศึกษารายบุคคล (IEP) 
- ผลงานนักเรียน สื่อ นวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
- ภาพถ่ายในกิจกรรมการเรียนการสอน 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม/คําสั่ง 
- กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน กิจกรรมเฝ้าระวัง ๐ , ร , มส 
- รณรงค์ลดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
- ตรวจปัสสาวะป้องปรามการใช้สารเสพติด 
- กิจกรรมส่งต่อนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 
- บันทึกหลังสอน 
- วิจัยช้ันเรียน 
- บันทึกการสอนแทน 
- ป้ายกิจกรรมต่างๆ 
- ผลงานนักเรียน  สื่อ  นวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิม่เวลารู้ 
 
 
         วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ินจัดรายวิชา
เพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลมุถึงผู้เรียนทุกคน โดยจัด
อบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ตอบสนองความต้องการ และส่งเสริมความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุมวิชาการ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมการมีส่วนร่วมในวันสําคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหน้า
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๑๔๒ 
   

เสาธง กิจกรรมคัดกรองนกัเรียน กิจกรรมเฝ้าระวัง ๐, ร,มส  รณรงค์ลดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  ตรวจปัสสาวะป้อง
ปรามการใช้สารเสพติด  และกิจกรรมส่งต่อนักเรียนของครูท่ีปรึกษา  รวมถึงมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสทิธิภาพ เช่น การสอนเสริม การจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา   
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู ้
 ผลการพัฒนา  
 จากโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินงานส่งผลให้ผู้เรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 
มีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ เหมาะสม 
ตอบสนองความสามารถ ความถนัดและพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ตลอดถึงมีการพัฒนาท่ีสูงข้ึนเพราะมีการ
นิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสมํ่าเสมอ สามารถแก้ไขและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ควรมีการจัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้มีบทบาทในการ
บริหารจัดการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศติดตามรวมถึงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศกัยภาพ (๑๐  คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับท่ี
ได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนนท่ี
ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๑.๑ 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
ม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมรม่รื่น 

๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

๑๑.๒ 
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

๑๑.๓ 

จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
        โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาด และปลอดภัยมีสิ่งอํานวย 
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
- ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
- ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน 
- ปรับปรุงเตาเผาและอาคารเรียน 
- ปรับปรุงห้องมัลติมีเดียและการงานอาชีพฯ 
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๑๔๓ 
   

- ปรับปรุงห้อง Self Acess 
- ปรับปรุงพัฒนากองอํานวยการ 
- ปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อาคารเรียนม่ันคง สะอาด และปลอดภัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น 

- ลูก บ.ว. รักสะอาด 
โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสรมิสุขภาพอานามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน, กีฬาสหวิทยาเขตและกีฬาจังหวัด 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ 
- การตรวจปัสสาวะเพ่ือคัดกรองหายาเสพติด 
โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรยีนรู้แบบมีส่วนร่วม 
- จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แนะนําหนังสือใหม่ บริจาคหนังสือ ประกวดยอดนักอ่าน 
- พัฒนาห้องสมุดสวน 

 
วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยการจัดห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนห้องสมุดจัดให้มีสื่อท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ตามอัธยาศัย  สร้าง
บรรยากาศ น่าเรียนรู้ ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

ผลการพัฒนา 
จากการท่ีโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสม โดยจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานท่ีมี

ความม่ันคง ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยการความสะดวกท่ีเพียงพอ และเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ภายใต้ความรับผิดชอบดูแลความ
สะอาดของนักเรียนและคณะครูทุกคนในโรงเรียน มีระบบคอมพิวเตอร์ไร้สาย สามารถให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศ มีห้องคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ  กับจํานวนนักเรียน จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้กลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เครื่องเคลือบอําเภอบ้านกรวด ธนาคารขยะรีไซเคิล สวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สวนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ บ่อไบโอเซล ธนาคารโรงเรียน ค่ายมวยโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ซึ่งนอกจากจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลและองค์อ่ืนๆภายนอกอีกด้วย ธนาคารขยะรี
ไซเคิลได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิลของประเทศ นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมท่ี
หลากหลายจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน 

 

แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มีความหลากหลาย

มากข้ึน เช่น การพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ ด้านภาษา ด้านกีฬา ด้านดนตรีนาฏศิลป์ 
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๑๔๔ 
   

 

 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี ระดับท่ีได้ ค่าน้ําหนัก 
คะแนนท่ี

ได ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความหมาย 

๑๒.๑ 
 
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 

๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 

๑๒.๒ 

จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๓ 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๔ 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา            

๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๕ 

นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง   ๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖ 
จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน   

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๘๐ ๕ ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
-กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา 
-กิจกรรมทบทวนพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา 
-กิจกรรมประชุมกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจําปงีบประมาณ 
-การประเมินคุณภาพการศึกษา และการจัดอบรมการจัดทํารายงานประจําปี 
-ประชุมวางแผนเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
-จัดทํารูปเล่มรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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๑๔๕ 
   

๑. วิธีการพัฒนา 
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยจัดประชุมผู้เก่ียวข้องท้ังผู้บริหารครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ภาคีเครือข่ายนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศ จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาท่ีคลอบคลุม
ภารกิจของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นําผล
การประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกําหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน มี
การนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและรายงานต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๒. ผลการพัฒนา 
สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี

ระบบข้อมูลสาระสนเทศท่ีเอ้ือต่อการใช้งานทันเวลา มีข้อมูลตรงกับบริบทของตนเอง โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ครบวงจรคุณภาพ(PDCA) โดยมีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละมาตรฐานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมท้ังประเมินคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ดังปรากฏหลักฐานจากการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓, ๒๕๕๔,๒๕๕๕ 
และ ๒๕๕๖ ตามลําดับ ซึ่งปรากฏผลการพัฒนาสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ท่ีผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ให้ได้มาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน 
๒. ควรสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทุกคนให้เห็นความสําคัญและเข้าใจหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

อย่างถ่องแท้ 

ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

มาตรฐานท่ี ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้(๑๐ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งช้ี ระดับท่ีได้ ค่าน้ําหนัก คะแนนท่ีได ้
เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๓.๑ 

มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ท่ี ตัวบ่งช้ี ระดับท่ีได้ ค่าน้ําหนัก คะแนนท่ีได ้
เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

 
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

     

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
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๑๔๖ 
   

บุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง   

สรุปมาตรฐาน ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 

๑. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย  ประจําพิพิธภัณฑ์ 
๒. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมการปั้น  และจัดกิจกรรมสาธิตถ่ายทอดงานปั้นเครื่องเคลือบดินเผาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๓. จัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากการสาธิตงานปั้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
๔. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ชุมชน  และบุคคลท่ัวไปรับทราบ (จัดทําเอกสารแผ่นพับ/ป้ายบอกท่ีตั้ง  

ตลอดจนจัดทําสารสนเทศเผยแพร)่ 
 

 วิธีการพัฒนา  
  

๑. ให้ความรู้กับเยาวชนในท้องถ่ินในการเป็นมัคคุเทศก์นําชมพิพิธภัณฑ์  โดยจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์
น้อย  และฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย  ประจําพิพิธภัณฑ์ 

๒. สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ด้านงานปั้นเครื่องเคลือบดินเผาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โดยจัดทําหลักสูตร
การฝึกอบรมการปั้น  และจัดอบรมการปั้น  และจัดกิจกรรมสาธิตงานปั้นเครื่องเคลือบดินเผาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๓. นําผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินไปสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของชุมชน  โดยจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์  เป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

๔. ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน  โดยจัดทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธพิ์พิธภัณฑ์(ป้าย/แผ่นพับ)  และจัดทําสารสนเทศแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อําเภอบ้านกรวด 

 
 
 
          ผลการพัฒนา 
 

๑. มีมัคคุเทศก์น้อยประจําพิพิธภัณฑ์แนะนําแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินอําเภอบ้านกรวด 
๒. มีเยาวชนสืบสวน  ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านหัตถกรรมการปั้นเครื่องปั้นดินเผา 
๓. มีการจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ี  และจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
๔. มีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์(ป้าย/แผ่นพับ)  และจัดทําสารสนเทศแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์อําเภอ

บ้านกรวด  ท่ีเพียงพอกับความต้องการของชุมชน 
๕. เยาวชน  ประชาชน เกิดความรักความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชนอันจะนําไปสู่ความรักหวงแหนใน

มรดกวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์มรดกให้คงอยู่สบืไป  และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
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๑๔๗ 
   

 สร้างเครือข่ายชุมชนให้การดูแลช่วยเหลือและให้การสนับสนุน 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานท่ี ๑๔   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีกําหนดข้ึน  (๑๐ คะแนน) 
 

ท่ี ตัวบ่งช้ี ระดับท่ีได้ ค่าน้ําหนัก คะแนนท่ีได ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๔.๑ 

จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย  ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่ี
กําหนดข้ึน 

๔ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๔.๒ 
ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกําหนดข้ึน 

๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๔.๐๐ ๔ ดีมาก 
ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
๑.กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ๔  และ ปวช. ๑ 
๒.กิจกรรมลูกเขียวเหลืองเป็นคนดีมีจิตอาสาชวนกันทําความด ี
๓.กิจกรรมวันไหว้ครู 
๔.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๕.กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ  O  NET  ม.๓  ม.๖ 
๖.กิจกรรมยอดนักอ่าน 
๗.กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน(สมุดบันทึกการอ่าน) 
๘.กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
๙.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า 
๑๐.กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ 
๑๑.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ม.๓  ม.๖  ปวช ๓ 
๑๒.กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา 
๑๓.กิจกรรมการเกษตรพืชผักสวนครัว 
๑๔.กิจกรรมปุ้ยหมักอินทรีชีวภาพ 
๑๕.กิจกรรม  TO  BENUMBER  ONE 
๑๖.กิจกรรมวันคริสต์มาส 
๑๗.กิจกรรม  A WORD  A WEEK 
๑๘.กิจกรรม  English  Camp 
 
 

วิธีการพัฒนา 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๔๘ 
   

 จัดโครงการตามกิจกรรมและให้การส่งเสริมผู้เรียนตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นเพ่ือให้
นักเรียนมีศักยภาพท่ีตรงกับสิ่งท่ีสพฐ.และโรงเรียนได้ตั้งมาตรฐานข้ึน 
 

ผลการพัฒนา 
การจัดโครงการตามกิจกรรมและให้การส่งเสริมผู้เรียนตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นเพ่ือให้

นักเรียนมีศักยภาพท่ีตรงกับสิ่งท่ีสพฐ.และโรงเรียนได้ตั้งมาตรฐานข้ึน  มีผลต่อการดําเนินงานตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญา  และจุดเน้นอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
การจัดโครงการตามกิจกรรมและให้การส่งเสริมผู้เรียนตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นเพ่ือให้

นักเรียนมีศักยภาพท่ีตรงกับสิ่งท่ีสพฐ.และโรงเรียนได้ตั้งมาตรฐานข้ึน  มีผลต่อการดําเนินงานตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญา  และจุดเน้นอยู่ให้อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  และเน้นในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  (๕ คะแนน) 

ท่ี ตัวบ่งช้ี 
ระดับท่ี
ได ้

ค่า
น้ําหนัก 

คะแนนท่ีได ้
เทียบระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๕.๑ 

จัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๒ 

จัดโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

สรุปมาตรฐาน ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ร่องรอยความพยายาม  โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
๑.  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๒.  กิจกรรมการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 
๓.  กิจกรรมจัดการสอนซ่อมเสริมนอกเวลา 
๔.  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
๕.  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
๖.  a word a  week 
๗.  กิจกรรมติวเตรียมสอบโอเนตม.๓ และ ม.๖ 
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๑๔๙ 
   

๘.  กิจกรรมห้องสมุดเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน 
๙.  กิจกรรมกีฬาสีภายในเพ่ือก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๐. กิจกรรมคนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑๒.  กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
๑๓.  กิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษา 
๑๔.  กิจกรรมประกันคุณภาพผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๑๕.  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๑๖.  กิจกรรมเฝ้าระวัง 0, ร , มส , มผ 
๑๗.  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาและกฎหมาย 
๑๘.  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร ์
๑๙.  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์
๒๐.  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๒๑.  กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ เยาวชนไทย  ทําดีถวายในหลวง” 
๒๒. กิจกรรมเข้าค่ายความพร้อมเก่ียวกับ  ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง 
 

 

  วิธีการพัฒนา 
           โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยมี
กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการดังนี้ กิจกรรมจัดการสอนซ่อมเสริมนอกเวลา  กิจกรรมติวเตรียม O-NET  ม. ๓  และ ม.๖  
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนสูงข้ึน  และเกิด
ความพร้อมในการสอบวัดผลการศึกษาระดับชาต ิ(O-NET)  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา และกฎหมาย  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายบ้านเมืองมากข้ึน เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน  กิจกรรม
การเยี่ยมบ้านนักเรียน  กิจกรรมการคัดกรองและตรวจสอบสารเสพติดในโรงเรียน  เพ่ือช่วยเหลือนักเรยีนกลุ่มเสี่ยงต่อ
การติดสารเสพติดได้ทันเวลา  กิจกรรมห้องสมุดเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน  กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สมาคม
ประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้ กิจกรรมคนรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน  และกิจกรรมกีฬาสีภายในเพ่ือก้าว
ไกลสู่ประชาคมอาเซียน  เพ่ือให้นักเรยีนมีความรู้สามารถดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการเปิดประชาคมอาเซียน  
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ  และเตรียมพร้อมใน
การแข่งขันในระดับต่างๆ ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลจาการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการท้ังในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและระดับภาค 
 
 ผลการพัฒนา 
 จากผลการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน   ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนและผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ดนตรีและกีฬาในระดับ
ต่างๆท่ีสูงข้ึน  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นระบบ  มีข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัย  ผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้รับการยอมรับและยกย่องจากชุมชน  และผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 2 มากข้ึนด้วยมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๑๕  ในระดับดีเยี่ยม 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๕๐ 
   

 แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรกําหนดแนวทางพัฒนาร่วมกัน  ชี้แนะ  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย  จุดเน้นและ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
รักสะอาด  มารยาทงาม ติดตาม ICT 

 
 
ท่ี 

 
 

ตัวบ่งช้ี 

จํานวน
นักเรียนท่ี
อยู่นะดบั ๓ 

ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

 
 

ร้อยละท่ีได ้

 
ค่าน้ําหนัก
คะแนน 

 
 

คะแนนท่ีได ้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

 
 

ความหมาย 

๑ รักสะอาด ๒,๔๗๑ ๒,๕๑๘ ๙๕.๙๙   ๕ ดีเยี่ยม 
๒ มารยาทงาม ๒,๔๓๕ ๒,๕๑๘ ๙๖.๗๐   ๕ ดีเยี่ยม 
๓ ติดตาม ICT ๒,๕๑๘ ๒,๕๑๘ ๑๐๐   ๕ ดีเยี่ยม 
 สรุป ๒,๔๕๖ ๒,๕๑๘ ๙๗.๕๖   ๕ ดีเย่ียม 

 
ร่องรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทํา 
โครงการหรือกิจกรรมตามตัวบ่งช้ีท่ี ๑ รักสะอาด 
- กิจกรรมประกวดเวรโซน 

- งานวิจัยการบริหารจัดการขยะ 

- โครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง 

- เอกสารการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม 

- โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 

- กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ท่ีบ้านผู้สูงวัย  ของโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

โครงการหรือกิจกรรมตามตัวบ่งช้ีท่ี ๒ มารยาทงาม 
- โครงการค่ายคุณพุทธบุตร ม.๑,  ม.๔  และปวช ๑  

- ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

- โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

- ค่ายพัฒนาความเป็นผู้นําและประชาธิปไตย 

โครงการหรือกิจกรรมตามตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ติดตาม ICT 
- การนําเสนอผลงานของนักเรียด้วยระบบ  ICT 

- ผลงานนักเรียนจากการสร้างชิ้นงานด้วย ICT  

- ภาพการใช้บริการการสืบค้น / พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
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๑๕๑ 
   

เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
แหล่งเครื่องเคลือบพันปี 

 
ท่ี 

 
ตัวบ่งช้ี 

 
ระดับท่ีได้ 

 
ค่าน้ําหนัก
คะแนน 

 
คะแนนท่ีได ้

 
เทียบระดับ
คุณภาพ 

 
ความหมาย 

๔ แหล่งเครื่องเคลือบพันปี ๕   ๕ ดีเยี่ยม 
สรุป ๕   ๕ ดีเยี่ยม 

 
ร่องรอยความพยายาม โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนทําข้ึน 
โครงการหรือกิจกรรมตามตัวบ่งช้ีท่ี ๔ แหล่งเครื่องเคลือบพันปี 
- โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปั้น 

- กิจกรรมงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด 

- กิจกรรรมการเรียนการสอนวิชาเซรามิก 

- กิจกรรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์อําเภอบ้านกรวด 

วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ได้แก่ รักสะอาด มารยาทงาม และติดตาม ICT และได้จัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
คือ แหล่งเครื่องเคลือบพันปี โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ตลอดถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากรครูในสถานศึกษาเข้าร่วมสืบสานประเพณีเครื่องเคลือบของอําเภอ
บ้านกรวด ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนเป็นฐานสําคัญในการสร้างองค์ความรู้และการให้บริการความรู้แก่องค์กร
อ่ืนๆ  และชุมชน 
 

ผลการพัฒนา  
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน  “รักสะอาด” คือ กิจกรรม

ประกวดเวรโน  โดยมีการแบ่งโซนพ้ืนท่ีตามคณะสีในการบริหารจัดการทําความสะอาดโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน
ทําหน้าท่ีในการตรวจเช็คความสะอาด  สรุปผลและประกาศผลเพ่ือให้นักเรียนทราบ  และนําข้อมูลไปพัฒนาความ
สะอาดของโรงเรียน  งานวิจัยการบริหารจัดการขยะ  เป็นวิจัยเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมจัดการขยะของนักเรียน  ซึ่งเป็น
ข้อมูลท่ีสําคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รักษาความสะอาด  โครงการเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง  เป็น
กิจกรรมและโครงการท่ีประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านกรวด  มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการรักษา
ความสะอาดในช่องปากให้ถูกวิธี  อันก่อให้เกิดอุปนิสัยในการรักษาความสะอาดของตนเอง  เอกสารการตรวจเครื่องแต่ง
กายและทรงผม  เป็นสถิติการตรวจเครื่องแต่งกายและทรงผม ๘ รายการ  ของนักเรียน  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  
เป็นโครงการท่ีให้นักเรียนบริหารจัดการขยะในโรงเรียน  โดยการคัดแยกขยะ  นําฝากท่ีธนาคารขยะรีไซเคิล  กิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ท่ีบ้านผู้สูงวัย  ของโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนแต่ละ
ห้องเรียนได้ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในการดูแลรักษาความสะอาดในบ้านผู้สูงวัยท่ีรับผิดชอบตามโครงการ 

“มารยาทงาม” ได้ดําเนินโครงการค่ายพุทธบตุร  ม.๑, ม.๔ และปวช.๑ เพ่ือบ่มเพาะวินัย  พฤติกรรมของ
นักเรียนให้มีคุณธรรม  มีมารยาทท่ีงดงาม  ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน  เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ 
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๑๕๒ 
   

ประการของโรงเรียนสุจริต  ได้แก่  กระบวนการคิดดี  ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความพอเพียง  ความมีจิต
สาธารณะ  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
และค่ายพัฒนาความเป็นผู้นําและประชาธิปไตย  เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นผู้มีจรรยามารยาท  มีความเป็นผู้นํา  มีวินัย
และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

“ติดตาม ICT “  ได้ดําเนนิการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างผลงานและนําเสนอผลงานของ
นักเรียนด้วยระบบ ICT มีการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  เพ่ือการเรียนรู้ของตนเอง 

 
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
จัดโครงการและกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ให้มีความเด่นชัดมากยิ่งข้ึน  มึความหลากหลาย  

และให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนในการการพัฒนา  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน  เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย  เป็นอัตลักษณ์ 

 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่าน้ําหนกั 
คะแนนท่ี

ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
    

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมี
สุนทรียภาพ 

          

๑.๑ มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและ      
      ออกกําลังกาย สม่ําเสมอ ๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๐.๕ ๐.๔๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๒ มีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพ  
      ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๐.๕ ๐.๔๕ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหต ุและ
ปัญหาทางเพศ 

๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๑.๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๔  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๑.๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑.๕  มมีนุษยสมัพันธ์ท่ีดีและใหเ้กียรตผิู้อ่ืน   ๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๑.๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 
๑.๖  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศลิป ์กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๒,๒๖๗ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๗ ๑.๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 
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๑๕๓ 
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่าน้ําหนกั 
คะแนนท่ี

ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

       

๒.๑  มีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒,๒๔๐ ๒,๕๑๘ ๘๘.๙๕ ๒.๐๐ ๑.๗๘ ๕ ดีเย่ียม 
๒.๒  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี

พระคุณ ๒,๔๖๓ ๒,๕๑๘ ๙๗.๘๔ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๓  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
๒,๔๘๖ ๒,๕๑๘ ๙๘.๗๑ ๑.๐๐ ๐.๙๙ ๕ ดีเย่ียม 

๒.๔  ตระหนัก รูคุ้ณคา่ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ๒,๒๖๖ ๒,๕๑๘ ๙๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

       

๓.๑  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรูด้้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้และสื่อ
ต่างๆ รอบตัว      

๒,๒๑๗ ๒,๕๑๘ ๘๘.๐๘ ๒.๐๐ ๑.๗๖ ๔ ดีมาก 

๓.๒  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม ๒,๔๐๘ ๒,๕๑๘ 

 
๙๕.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ 

 
๕ ดีเย่ียม 

๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน   ๒,๔๐๘ ๒,๕๑๘ 

 
๙๕.๖๖ 

๑.๐๐ ๐.๙๖ 
 
๕ 

ดีเย่ียม 

๓.๔  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนํานําเสนอ
ผลงาน ๒,๔๐๘ ๒,๕๑๘ ๙๕.๖๖ ๑.๐๐ ๐.๙๖ 

 
๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล           

       

๔.๑  สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และ
ด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๒,๓๙๒ ๒,๕๑๘ ๙๕.๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

๔.๒  นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง ๒,๑๙๐ ๒,๕๑๘ ๘๗.๐ ๑.๐๐ ๐.๘๗ ๔ ดีมาก 

๔.๓  กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ ๒,๔๑๗ ๒,๕๑๘ ๙๖.๐ ๑.๐๐ ๐.๙๖ ๕ ดีเย่ียม 
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๑๕๔ 
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่าน้ําหนกั 
คะแนนท่ี

ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๔.๔  ความคิดรเิริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ ๒,๓๙๒ ๒,๕๑๘ ๙๕.๐ ๑.๐๐ ๐.๙๕ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จําเป็นตามหลักสูตร 

       

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระ เป็นไปตามเกณฑ ์  

  ๓ ๑.๐๐ ๐.๖ ๓ ด ี

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ ์ 

  ๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๓  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็นไปตามเกณฑ ์

  ๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เปน็ไป     ตาม
เกณฑ ์

  ๓ ๑.๐๐ ๐.๖ ๓ ด ี

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ    ท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต   

       

๖.๑  วางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเรจ็ ๒,๑๔๐ ๒,๕๑๘ ๘๕.๐๒ ๒.๐๐ ๑.๗๐ ๔ ดีมาก 

๖.๒  ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พัฒนางาน 
และภมูิใจในผลงานของตนเอง ๒,๐๙๓ ๒,๕๑๘ ๘๓.๑๖ ๑.๐๐ ๐.๘๓ ๔ ดีมาก 

๖.๓  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ ๒,๒๙๐ ๒,๕๑๘ ๙๐.๙๔ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 
๖.๔  มีความรูส้ึกท่ีดีต่ออาชีพสุจรติและหา

ความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ๒,๓๗๑ ๒,๕๑๘ ๙๔.๑๗ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ๕ ดีเย่ียม 

๒. ด้านการจัดการศึกษา 
    

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

       

๗.๑  ครูมีการกําหนดเปา้หมายคณุภาพผู้เรยีนท้ัง
ด้านความรู ้ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคณุลักษณะท่ีพึงประสงค ์ ๙๙ ๑๐๙ ๙๐.๔๘ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๒  ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๐๙ ๙๑.๔๓ ๑.๐๐ ๐.๙๑ ๕ ดีเย่ียม 
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๑๕๕ 
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
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เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน            

๗.๓  ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ท่ี         
        ตอบสนองความแตกตา่งระหว่าง 

บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       
๑๐๒ ๑๐๙ ๙๓.๓๓ ๒.๐๐ ๑.๘๗ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๔  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับ
การนําบริบทและภมูิปัญญาของท้องถ่ินมา
บูรณาการในการจดั 
การเรยีนรู ้

๙๙ ๑๐๙ ๙๐.๔๘ ๑.๐๐ ๐.๙๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๕  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๑๐๒ ๑๐๙ ๙๓.๓๓ ๑.๐๐ ๐.๙๓ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๖  ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผูเ้รียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑๐๙ ๑๐๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๗  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผดิชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอน 

๑๐๑ ๑๐๙ ๙๒.๓๘ ๑.๐๐ ๐.๙๒ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๘  ครูประพฤตปิฏิบัตตินเป็นแบบอย่างท่ี
ด ีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศกึษา ๑๐๙ ๑๐๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๗.๙  ครูจัดการเรยีนการสอนตามวิชาท่ีได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ ๑๐๙ ๑๐๙ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

       

๘.๑  ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผูน้ํา และ
ความคิดรเิริม่ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรยีน 

  
๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๒  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ                 

  

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
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๑๕๖ 
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่าน้ําหนกั 
คะแนนท่ี

ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๘.๓  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

 

  

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๔  ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ 

  
๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๕  นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

 

  
๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๘.๖  ผูบ้ริหารให้คําแนะนํา คําปรกึษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษาเต็ม
ศักยภาพและเตม็เวลา 

 

  

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

       

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ละปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 

  
๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สําเรจ็ตามเป้าหมาย 

  

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๙.๓  ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

  
๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

       

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถ่ิน 

  
๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้
ผู้เรยีนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

  

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 
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๑๕๗ 
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่าน้ําหนกั 
คะแนนท่ี

ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๐.๓  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และ 
ความสนใจของผู้เรียน 

  

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๔  สนบัสนุนให้ครูจดักระบวนการเรยีนรู้ท่ี
ให้ผู้เรียนไดล้งมือปฏิบัติจริงจนสรปุ
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  
๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๕  นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ําเสมอ 

  

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๐.๖  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

  

๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามกีารจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีสง่เสริม ให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

       

๑๑.๑  ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรยีน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ไดด้สีภาพแวดล้อมรม่รื่น และมีแหลง่
เรยีนรูส้ําหรบัผูเ้รยีน  

  

๕ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้รียน 

  
๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

๑๑.๓  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและหรือเรยีนรู้แบบมีส่วนรว่ม 

 

  

๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕.๐๐ ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี ๑๒  สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

       

๑๒.๑  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  
๔ ๑.๐๐ ๐.๘๐ ๔ ดีมาก 
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๑๕๘ 
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่าน้ําหนกั 
คะแนนท่ี

ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๒.๒  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

  

๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๓  จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  
๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

  

๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๒.๕   นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  
๕ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๑๒.๖  จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

  
๕ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

๓. ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้             

  
     

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู ้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนา  การเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

  

๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง 

  

๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดเีย่ียม 

๔. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา       

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน ์
ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีกําหนดขึ้น 
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๑๕๙ 
   

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

จํานวน
นักเรียน/
ครูท่ีอยู่ใน
ระดับ ๓  
ขึ้นไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ร้อยละ/
ระดับท่ีได้ 

ค่าน้ําหนกั 
คะแนนท่ี

ได้ 

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๔.๑  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม 
          ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
        วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้น 
        ของสถานศึกษา  

  

๔ ๓.๐๐ ๒.๔๐ ๔ ดีมาก 

๑๔.๒  ผลการดําเนินงานส่งเสรมิให ้
         ผู้เรียนบรรลตุามเปา้หมาย  
         วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้น 
         ของสถานศึกษา  

  

๔ ๒.๐๐ ๑.๖๐ ๔ ดีมาก 

๕. ด้านท่ี ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     

มาตรฐานท่ี ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

       

๑๕.๑  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ 
         ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตาม 
         แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

  
๕ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

๑๕.๒   ผลการดําเนินงานบรรลุตาม 
         เป้าหมาย  

  
๕ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเย่ียม 

ค่าเฉลี่ยรวม    ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๓๓ ๕ ดีเย่ียม 
 
การสรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา (ให้พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมทุกมาตรฐานหารด้วยจํานวนมาตรฐานท้ังหมด) 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ   ๕  มีค่าเฉลี่ย ๙๔.๓๓ 

ระดับคุณภาพ  � ระดับ ๑    � ระดับ ๒    � ระดับ ๓    � ระดับ ๔     � ระดับ ๕ 
                        (ปรับปรุง)       (พอใช)้          (ด)ี             (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม)   
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๑๗๗ 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการนําผลไปใช้ 

 
๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
  -  ด้านคุณภาพผู้เรียน  พบว่าผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอทําให้
ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นผู้มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬาส่งผลให้มี
สุขภาพจิตและสภาวะทางอารมณ์ท่ีดใีนระดับคุณภาพดีเย่ียมมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรกําหนด มีนิสัยรักการอ่านสนใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัวท้ังในและนอก
สถานศึกษา  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล  ในระดับคณุภาพดีเย่ียมผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตาม
หลักสูตรมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน มีการวางแผนการทํางานและดําเนินงานจนสําเร็จสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข มีความมุ่งม่ันในการพัฒนางาน  เกิดความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ี
ตนเองสนใจในระดับคุณภาพดมีาก 

-  ด้านการจัดการศึกษา  พบว่าครสู่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  มีความกระตือรือร้นท่ี
จะพัฒนาตนเอง  แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร  มีการวิเคราะห์หลักสูตร  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนําข้อมูลมาใช้
วางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย  เช่น  E-book  E-learning   
วีดิทัศน์  Internet   ห้องเรียน  ICT  และห้องปฏิบัติการต่างๆ  เป็นต้น  มีการนําบริบทและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณา
การในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาด้วยความ
เสมอภาค  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีด ี และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา  
มีความสามารถในการบริหารจัดการ จัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
หลักการมีส่วนร่วม  มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดย
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด มีการกํากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายรวมท้ังผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนท่ี
หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดในระดับคุณภาพดีเย่ียม 

-  ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า  สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอีกท้ังสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรูภ้ายนอกรวมท้ังบุคลากรและองค์กรในท้องถ่ิน เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างบ้าน  โรงเรียน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ องค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกันมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๗๘ 
 

ปัญญาในท้องถ่ิน  โดยให้ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ออกฝึกอาชีพตามความสนใจกับสถานประกอบการในท้องถ่ินเป็น
วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานภายนอกและชุมชนมีท้ังกิจกรรมท่ีนํานักเรียนไปศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ในชุมชน และเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถ่ินมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนโรงเรียนยังเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้
และบริการชุมชนเช่น  เปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนๆมาศึกษาดูงานเป็นหน่วยจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ มีศูนย์วัฒนธรรมอําเภอบ้านกรวด  เป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน  ส่งเสริมการจัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน  โดยโรงเรียนมีผู้อุปถัมภ์จากเอกชนและองค์กรภายนอก  มีผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยดูแลด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  มีสมาคมผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  องค์การบริหารส่วนตําบล  ช่วยสนับสนุน
ทรัพยากร  มีการนิมนต์พระสงฆ์  มาสอนวิชาพระพุทธศาสนาศีลธรรมให้กับผู้เรียน  มีการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต  
เป็นต้น  ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์  อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
  -  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โรงเรียนได้กําหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  รักสะอาด  
มารยาทงาม  ติดตาม ICT  โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนรู้รักษ์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ดังนี ้ โครงการท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ด้านรักสะอาด  ไดแ้ก่  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  โครงการ Cleaning 
every dayเพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการรักษาความ
สะอาดของอาคารสถานท่ี ห้องเรียน  บริเวณรับผิดชอบ  ทําให้โรงเรียนสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนโครงการท่ีพัฒนา
ผูเ้รียนให้มีอัตลักษณ์ด้านมารยาทงาม  ได้แก่โครงการประกวดมารยาท  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรรม  กิจกรรม
ปรับวินัยพ้ืนฐาน  ม.๑ ม.๔  ปวช.๑   กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.๑ ม.๔ ปวช.๑  โครงการวันไหวค้รู  โครงการ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เป็นโครงการและกิจกรรมท่ีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมารยาทท่ีงดงามแก่ผู้เรียน  
โครงการท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ด้าน ICT  โดยมีการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
โดยการสืบค้นข้อมูลนักเรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ครบทุกคนทุกชั้นเรียน  มีกิจกรรมท่ีพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนด้าน 
ICT  เช่น  มีโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของครู  ส่งผลให้ครูมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพ่ือใช้
พัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพดมีาก 
  -  ด้านมาตรการส่งเสริม  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ คุณภาพสูงข้ึน  ผลการ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 
 
โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ป้องกันการทุจริต  

 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดําเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การดําเนินการเพ่ือให้
บรรลุผลตามความมุ่งหมายของหลักการดังกล่าวต้องอาศัยการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างคนให้เป็นคนดี 
และมีความสามารถในการพัฒนาประเทศ    โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการฝึกฝน  ชี้แนะ ปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักต่อ
การตรงต่อเวลา แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม รับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย อยู่ในโรงเรียนอย่างเป็นสุข ใฝ่เรียนรู้ ไม่มีปัญหาเรื่องทะเลาะ



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๗๙ 
 

วิวาท ยาเสพติด ชู้สาว มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม รักษาสมบัติของส่วนรวม
และเคารพกติกาของสังคมนั้นๆ จึงจะเป็นคนเก่ง เป็นคนดีท่ีมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลกได้ และต้องสร้างความตระหนักกับ
นักเรียนให้ได้ว่า หากขาดคุณลักษณะดังกล่าวโดยไม่แก้ไข และไม่พัฒนาย่อม
ไม่สามารถนําพาตนเอง ครอบครัว สังคม ไปสู่ความสุขและความสําเร็จท่ี
มุ่งหวังได้ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน“คนดีของแผ่นดิน” ใน
โครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต”  การสร้างจิตสํานึกรักสามัคคีและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม  ได้มีการขับเคลื่อนท้ังระบบของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือ
ระหว่าง  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกฝ่าย และได้ดําเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องลงสู่ห้องเรียนทุกห้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งคนดี ท่ีควรยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

๒.  โครงการโครงงานคุณธรรมเฉลิม 
พระเกียรติเรื่อง “สานใยรักผู้สูงวัย
สืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยดวงใจเทิด
ไท้องค์ราชัน”  

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สานใยรักผู้สูงวัยสืบสานภูมิปัญญา
ไทยด้วยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน” ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ และรับเกียรติคุณบัตรตามรอย       ประโยชน์สุขแห่ง
มหาชน  ท้ังนี้โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารได้มีการขับเคลื่อนท้ังระบบของ
โรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร
ทุกฝ่าย  และได้ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อผู้เรียนและ
ชมุชน  และได้รับรางวัลดังกล่าว 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๓.  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มีการจัดกิจกรรมย่อยเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน  บุคลากร  ชุมชน  มี

จิตสํานึก  ในการอนุรักษ์  รู้คุณค่าของวัสดุเหลือใช้  สามารถคัดแยกขยะ  
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ในโรงเรียน  ในชุมชน  และกิจกรรมเสริม
โครงการต่าง ๆ  ในวาระสําคัญสําคัญ  โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง  ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง  บุคลากรทุกฝ่าย และได้ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดผลดีต่อผู้เรียนและชุมชน   

๔.  โครงการยอดนักอ่าน 
 

 

โรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการอ่านจึงได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องโดยได้จัด                    
โครงการยอดนักอ่าน  ซึ่งมีกิจกรรมย่อยต่างๆ มากมาย  เช่น  กิจกรรม
ประกวดยอดนักอ่าน  กิจกรรมตอบปัญหาจากหนังสือในห้องสมุด  กิจกรรม
เกมส์แข่งขันเปิดสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเป็นต้นเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ ตามความถนัดและความสนใจ

 

๕.  โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ ได้รับความร่วมมือระหว่าง  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากรทุกฝ่าย และ
ได้ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นการแสดงความยินดีกับผู้เรียน ท่ีสําเร็จ
การศึกษา  ผู้เรียนมีความพึงพอใจ   
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๑๘๐ 
 

๖.  โครงการมารยาทงาม ได้รับการสนับสนุนจากคณะครูและบุคลากร  การเอาใจใส่ดูแลนักเรียน  
นักเรียนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานในเรื่องมารยาท  วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย  
ผู้บริหารทุกท่านให้ความสําคัญกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๗.  โครงการกีฬาสีภายใน ฝ่ายบริหารให้ความสําคัญและสนับสนุน  บุคลากรทุกฝ่ายร่วมแรง           
ร่วมใจนักเรียนมีความสนใจให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีมีแรงจูงใจท่ีตรงกับ
ความต้องการของนักเรียนเช่น การแสดงออกทางความสามารถในการเป็น
ผู้นําเชียร์ กองเชียร์ ขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬา เป็นต้น  และได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน 

๘.  โครงการคนดีศรี บว. 
 

ได้รับความร่วมมือระหว่าง  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากรทุกฝ่าย และ
ได้ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นการเชิดชูเกียรติ ครู นักเรียนท่ีมีผลงาน
หรือความประพฤติท่ีน่ายกย่องและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

๙.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย 
 

 ผู้บริหารใช้กระบวนการทํางานท่ีเป็นระบบครูมีส่วนร่วมในการวางแผน
และดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลายและบูรณาการมุ่งสู่เป้าหมายมีการแบ่ง
งานกันรับผิดชอบได้ตรงกับความสามารถและความถนัดใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการนิเทศโครงการ/กิจกรรม 

  
๑๐.  โครงการสายธารน้ําใจ ได้รับความร่วมมือระหว่าง  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทุกฝ่าย และ 

ได้ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลดีต่อผู้เรียนและชุมชน  เป็น
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  การร่วมทําบุญ  การเห็นอกเห็น
ใจ  ความเอ้ืออาทรต่อผู้ตกทุกข์ลําบาก  การร่วมทําบุญด้วยการบริจาค
ทรัพย์เป็นทาน 

 
 
โครงการ/กิจกรรมท่ีไม่ประสบผลสําเร็จ 

๒. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา  
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 
  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดีร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   มีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ตามหลักสูตร รักการทํางานสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  รักการเรียนรู้พัฒนาตนเองเสมอมีสุนทรียภาพและพัฒนาความสามารถพิเศษด้าน
ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เป็นท่ีภาคภูมิใจแก่นักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม สาเหต ุ
- - 
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  สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนอย่างหลากหลายเป็นระบบครบวงจร เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมความสามารถทางภาษา
สื่อสารสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 
   ครูปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเทการสอนอย่างเต็มความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอและประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความมุ่งม่ันในการบริหารและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
อย่างเป็นระบบส่งเสริมการทํางานเป็นทีมและการทํางานแบบมีส่วนร่วม  ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใน
โรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 
 
  จุดท่ีควรพัฒนา 

โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลย ี
พร้อมจัดหาสื่อ นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ใน
โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถ่ินให้สอดคล้องและสมํ่าเสมอ  และควรประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงหน่วยงานเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ทุกคน 

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
  จุดเด่น 

สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยความร่วมมือระหว่าง
บ้าน  โรงเรียน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
ระหว่างกัน 

   จุดท่ีควรพัฒนา   
จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกให้เพ่ิมข้ึนและยั่งยืนและ ควรมีการ
สนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานต้นสังกัดและจัดสรรงบประมาณในการอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  

๔)ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น 
   โรงเรียนได้กําหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  รักสะอาด  มารยาทงาม  ติดตาม ICT   
และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้วยความ
ต่อเนื่อง  เช่น  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  โครงการประกวดมารยาท  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรม
อบรมด้านหุ่นยนต์  กิจกรรมอบรมตัดต่อวีดีโอ  เป็นต้น  และโรงเรียนมีระบบ  ICT  ท่ีทันสมัย  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนและใหบ้ริการแก่ชุมชนได ้
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      จุดท่ีควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างหลากหลายเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมท่ีสูงข้ึนและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
อย่างแท้จริง 
 
 
 

๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 
  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการกําหนดเป้าหมายกิจกรรมพิเศษตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึนอย่างชัดเจน 
      จุดท่ีควรพัฒนา 

พัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษให้หลากหลายและเน้นให้นักเรียนผู้ปกครอง 
เข้ามามีส่วนร่วมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑.  การปฏิรูปการเรียนรู้โดยการส่งเสริมและสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู ้
  ความสามารถด้านต่างๆ ดังนี้ 
  - การใช้สื่อเทคโนโลยีและการผลิตสื่อด้วยตนเอง 
      -  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  -  การทําวิจัยในชั้นเรียน 
  -  การปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 
  -   ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
       - ส่งเสริมบุคลากรครูสู่มืออาชีพตามโครงการ  “วิถีครูมืออาชีพ  วิถีครู บ.ว.” 
  -  แผนพัฒนาครูด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  นอกเหนือจากด้านเทคนิคการจัดการเรียน 
                   การสอนเพียงอย่างเดียว 
 ๒.  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๓.  การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ๔.  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  เช่น  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช้ในกลุ่มอาเซียน 
  เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๕.  แผนการจัดหาอัตรากําลังเพ่ิม  โดยเฉพาะอัตรากําลังครูชาวต่างชาต ิ
 ๖.  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมสวยงามม่ันคงปลอดภัย มีบรรยากาศ 
  ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู ้
 
๔.ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ๑.  ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒.  การช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
๓.  การช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดในเรื่องอัตรากําลัง 
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๔.  ความช่วยเหลือด้านครูชาวต่างชาติช่วยสอน 
๕.  การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในด้านงบประมาณ 
    และอ่ืน ๆ 
 

 

 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๖๙ 

 

๔.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๔.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา ๒๕๕๗    ทุกระดับช้ัน( ม.๑ - ม.๖)  
ระดับช้ันละ  ๒ ภาคเรียน 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๐๙ ๓ ๓ ๖ ๒๓ ๑๒๗ ๑๔๓ ๘๓ ๑๒๑ ๓๔๗ ๖๘.๑๗ 
คณิตศาสตร์ ๗๐๕ ๙ ๔๑ ๘๒ ๑๑๙ ๙๙ ๑๓๐ ๑๑๕ ๑๑๐ ๓๕๕ ๕๐.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ ๗๐๔ ๗ ๑๒ ๒๒ ๕๔ ๑๐๗ ๑๒๗ ๑๑๖ ๒๕๙ ๕๐๒ ๗๑.๓๑ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๑๒๐๗ ๑๒ ๒๔ ๗๔ ๑๑๖ ๑๗๓ ๒๔๑ ๒๒๙ ๓๓๘ ๘๐๘ ๖๖.๙๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๑๐ ๑ ๒ ๕ ๒๓ ๗๓ ๕๐ ๗๑ ๕๘๕ ๗๐๖ ๘๗.๑๖ 
ศิลปะ ๔๐๑ ๐ ๐ ๗ ๒๖ ๔๖ ๓๑ ๘๑ ๒๑๐ ๓๒๒ ๘๐.๓๐ 
การงานอาชีพฯ ๕๑๖ ๒๗ ๕ ๐ ๔๐ ๖๒ ๘๒ ๑๑๘ ๑๘๒ ๓๘๒ ๗๔.๐๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๑๐ ๓๘ ๘๙ ๘๘ ๙๒ ๑๒๓ ๑๓๑ ๑๐๑ ๑๔๘ ๓๘๐ ๔๖.๙๑ 

รวมจํานวน ๕๖๖๒ ๙๗ ๑๗๖ ๒๘๔ ๔๙๓ ๘๑๐ ๙๓๕ ๙๑๔ ๑๙๕๓ ๓๘๐๒ ๖๗.๑๕ 
 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๓๗ ๑ ๑ ๑๒ ๕๒ ๖๗ ๑๐๕ ๑๐๑ ๑๓๔ ๓๔๐ ๗๑.๘๘ 
คณิตศาสตร์ ๖๗๔ ๒๗ ๘๙ ๘๕ ๑๑๓ ๑๐๓ ๑๐๔ ๗๖ ๗๗ ๒๕๗ ๓๘.๑๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖๗ ๑๓ ๑๓ ๒๐ ๖๐ ๗๒ ๖๘ ๖๒ ๕๙ ๑๘๙ ๕๑.๕๐ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๑๑๕๓ ๒ ๒๒ ๕๑ ๑๘๑ ๒๖๔ ๒๑๘ ๑๔๔ ๒๗๑ ๖๓๓ ๕๔.๙๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๙๓ ๐ ๐ ๕ ๗ ๕๒ ๖๓ ๑๐๕ ๑๖๑ ๓๒๙ ๘๓.๗๒ 
ศิลปะ ๓๙๓ ๑ ๓ ๙ ๔ ๐ ๑๗ ๓๙ ๓๒๐ ๓๗๖ ๙๕.๖๗ 
การงานอาชีพฯ ๓๖๙ ๑ ๒ ๓ ๗ ๑๖ ๓๒ ๙๗ ๒๑๑ ๓๔๐ ๙๒.๑๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๕๗ ๖ ๔๒ ๗๔ ๙๒ ๑๑๘ ๑๕๓ ๑๑๕ ๑๕๙ ๔๒๕ ๕๖.๑๔ 

รวมจํานวน ๔๕๗๙ ๕๑ ๑๗๒ ๒๕๙ ๕๑๖ ๖๙๒ ๗๖๐ ๗๓๙ ๑๓๙๐ ๒๘๘๙ ๖๓.๐๙ 
 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๑๐๒๔๑ ๑๔๘ ๓๔๘ ๕๔๓ ๑๐๐๙ ๑๕๐๒ ๑๖๙๕ ๑๖๕๓ ๓๓๔๓ ๖๖๙๑ ๖๕.๓๔ 
 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๔๑ ๗ ๑๐ ๒๗ ๓๔ ๕๖ ๕๘ ๖๑ ๘๘ ๒๐๗ ๖๐.๗๐ 
คณิตศาสตร์ ๖๐๐ ๒๕ ๑๖๖ ๗๖ ๘๙ ๗๓ ๖๖ ๕๒ ๕๓ ๑๗๑ ๒๘.๕๐ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๗๐ 

 

วิทยาศาสตร์ ๖๐๐ ๖ ๑๗ ๓๗ ๔๙ ๑๐๑ ๑๑๐ ๑๐๐ ๑๘๐ ๓๙๐ ๖๕.๐๐ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๑๐๓๑ ๑๓ ๑๐ ๒๔ ๙๘ ๑๖๖ ๒๓๐ ๑๙๓ ๒๙๗ ๗๒๐ ๖๙.๘๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๘๔ ๐ ๓ ๑๗ ๓๙ ๖๖ ๑๑๑ ๑๐๘ ๓๔๐ ๕๕๙ ๘๑.๗๓ 
ศิลปะ ๓๓๑ ๐ ๑ ๓ ๓๙ ๓๑ ๔๗ ๕๕ ๑๕๕ ๒๕๗ ๗๗.๖๔ 
การงานอาชีพฯ ๗๔๙ ๑๙ ๔๑ ๔๗ ๕๘ ๙๐ ๑๖๒ ๑๑๕ ๒๗๑ ๔๙๔ ๖๕.๙๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๐๕ ๑๖ ๒๙ ๓๖ ๑๐๖ ๑๓๓ ๑๐๑ ๗๓ ๑๑๑ ๒๘๕ ๔๗.๑๑ 

รวมจํานวน ๔๙๔๑ ๘๖ ๒๗๗ ๒๖๗ ๕๑๒ ๗๑๖ ๘๘๕ ๗๕๗ ๑๔๔๑ ๓๐๘๓ ๖๒.๔๐ 
 
 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๓๒๒ ๑๔ ๑๓ ๒๙ ๓๓ ๖๐ ๕๒ ๖๙ ๕๒ ๑๗๓ ๕๓.๗๓ 
คณิตศาสตร์ ๕๗๒ ๓๕ ๑๖๓ ๘๘ ๗๕ ๖๖ ๔๔ ๔๐ ๖๑ ๑๔๕ ๒๕.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ ๕๕๙ ๑ ๑๓ ๓๐ ๔๓ ๗๗ ๘๖ ๖๙ ๒๔๐ ๓๙๕ ๗๐.๖๖ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๙๙๑ ๑๓ ๒๓ ๓๘ ๕๗ ๑๒๙ ๑๗๖ ๑๖๓ ๓๙๒ ๗๓๑ ๗๓.๗๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๖๒ ๒ ๐ ๔ ๔๐ ๗๔ ๘๒ ๑๔๓ ๓๑๗ ๕๔๒ ๘๑.๘๗ 
ศิลปะ ๓๑๘ ๐ ๔ ๐ ๒ ๒๕ ๖๗ ๑๐๓ ๑๑๗ ๒๘๗ ๙๐.๒๕ 
การงานอาชีพฯ ๗๐๙ ๑๔ ๓๒ ๓๘ ๖๔ ๗๕ ๑๕๒ ๑๒๖ ๒๐๘ ๔๘๖ ๖๘.๕๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๗๘ ๑๗ ๓๑ ๗๓ ๑๑๓ ๑๐๕ ๙๕ ๗๓ ๗๑ ๒๓๙ ๔๑.๓๕ 

รวมจํานวน ๔๗๑๑ ๙๖ ๒๗๙ ๓๐๐ ๔๒๗ ๖๑๑ ๗๕๔ ๗๘๖ ๑๔๕๘ ๒๙๙๘ ๖๓.๖๔ 
 

 
 
 
 
 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๗๖ ๕ ๑๓ ๑๗ ๕๑ ๕๖ ๕๕ ๔๗ ๓๒ ๑๓๔ ๔๘.๕๕ 
คณิตศาสตร์ ๕๑๘ ๒๕ ๗๗ ๕๒ ๗๙ ๑๐๓ ๘๐ ๕๑ ๕๑ ๑๘๒ ๓๕.๑๔ 
วิทยาศาสตร์ ๕๓๑ ๔ ๓ ๑๘ ๗๕ ๗๑ ๙๔ ๖๙ ๑๙๗ ๓๖๐ ๖๗.๘๐ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๙๑๑ ๑๒ ๗ ๑๔ ๕๓ ๑๐๒ ๒๑๑ ๒๓๗ ๒๗๕ ๗๒๓ ๗๙.๓๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๐๘ ๑๑ ๗ ๙ ๖ ๑๓ ๒๓ ๕๘ ๔๘๑ ๕๖๒ ๙๒.๔๓ 
ศิลปะ ๓๐๘ ๐ ๐ ๑ ๗ ๒๔ ๕๔ ๗๑ ๑๕๑ ๒๗๖ ๘๙.๖๑ 
การงานอาชีพฯ ๖๗๖ ๑๓ ๔ ๑๘ ๔๙ ๑๑๖ ๑๙๙ ๑๗๗ ๑๐๐ ๔๗๖ ๗๐.๔๑ 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๙๖๕๒ ๑๘๒ ๕๕๖ ๕๖๗ ๙๓๙ ๑๓๒๗ ๑๖๓๙ ๑๕๔๓ ๒๘๙๙ ๖๐๘๑ ๖๓.๐๐ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๗๑ 

 

ภาษาต่างประเทศ ๓๑๒ ๔๙ ๒๓ ๑๑ ๒๔ ๒๙ ๓๔ ๕๘ ๘๔ ๑๗๖ ๕๖.๔๑ 
รวมจํานวน ๔๑๔๐ ๑๑๙ ๑๓๔ ๑๔๐ ๓๔๔ ๕๑๔ ๗๕๐ ๗๖๘ ๑๓๗๑ ๒๘๘๙ ๖๙.๗๘ 

 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๕๙ ๗ ๒๒ ๒๐ ๒๖ ๓๓ ๘๐ ๔๔ ๒๗ ๑๕๑ ๕๘.๓๐ 
คณิตศาสตร์ ๕๐๓ ๑๒ ๑๐๒ ๖๖ ๗๗ ๗๔ ๗๔ ๔๕ ๕๓ ๑๗๒ ๓๔.๑๙ 
วิทยาศาสตร์ ๕๑๒ ๑ ๑๕ ๑๘ ๔๒ ๙๖ ๘๗ ๕๖ ๑๙๗ ๓๔๐ ๖๖.๔๑ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๘๔๐ ๓๓ ๔๘ ๕๘ ๑๑๕ ๑๒๑ ๑๘๔ ๑๔๘ ๑๓๓ ๔๖๕ ๕๕.๓๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๘๗ ๒๔ ๘ ๖ ๑๓ ๓๑ ๗๑ ๘๒ ๓๕๒ ๕๐๕ ๘๖.๐๓ 
ศิลปะ ๒๙๒ ๕ ๑๑ ๑ ๒ ๒ ๑๘ ๘ ๒๔๕ ๒๗๑ ๙๒.๘๑ 
การงานอาชีพฯ ๖๓๙ ๘ ๕๙ ๒๙ ๖๓ ๘๘ ๘๔ ๘๑ ๒๒๗ ๓๙๒ ๖๑.๓๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๘๗ ๑๒ ๓๔ ๒๓ ๓๒ ๒๒ ๔๐ ๓๓ ๙๓ ๑๖๖ ๕๗.๔๔ 

รวมจํานวน ๓๙๒๑ ๑๐๒ ๒๙๙ ๒๒๑ ๓๗๐ ๔๖๗ ๖๓๘ ๔๙๗ ๑๓๒๗ ๒๔๖๒ ๖๒.๗๙ 
 
 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๘๐๖๑ ๒๒๑ ๔๓๓ ๓๖๑ ๗๑๔ ๙๘๑ ๑๓๘๘ ๑๒๖๕ ๒๖๙๘ ๕๓๕๑ ๖๖.๓๘ 
 
 
 
 
 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๒๗ ๒ ๙ ๒๓ ๓๖ ๕๕ ๖๑ ๗๐ ๑๗๑ ๓๐๒ ๗๐.๗๓ 
คณิตศาสตร์ ๗๔๙ ๑๘ ๖๘ ๕๑ ๑๔๓ ๑๘๗ ๑๓๓ ๘๒ ๖๗ ๒๘๒ ๓๗.๖๕ 
วิทยาศาสตร์ ๑๒๖๕ ๓๗ ๖๔ ๗๐ ๑๘๓ ๒๖๐ ๒๖๘ ๑๙๘ ๑๘๕ ๖๕๑ ๕๑.๔๖ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๑๒๖๕ ๓๗ ๖๔ ๗๐ ๑๘๓ ๒๖๐ ๒๖๘ ๑๙๘ ๑๘๕ ๖๕๑ ๕๑.๔๖ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๒๕ ๒ ๔ ๘ ๑๒ ๒๔ ๔๕ ๘๘ ๒๔๒ ๓๗๕ ๘๘.๒๔ 
ศิลปะ ๔๒๔ ๐ ๐ ๗ ๗๒ ๔๙ ๓๕ ๔๖ ๒๑๕ ๒๙๖ ๖๙.๘๑ 
การงานอาชีพฯ ๙๔๗ ๒๗ ๑๗ ๒๓ ๘๑ ๑๐๑ ๑๘๕ ๒๕๐ ๒๖๓ ๖๙๘ ๗๓.๗๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๔๒๖ ๒๓ ๑๕ ๒๖ ๕๖ ๖๘ ๖๖ ๔๐ ๑๓๒ ๒๓๘ ๕๕.๘๗ 

รวมจํานวน ๕๙๒๘ ๑๔๖ ๒๔๑ ๒๗๘ ๗๖๖ ๑๐๐๔ ๑๐๖๑ ๙๗๒ ๑๔๖๐ ๓๔๙๓ ๕๘.๙๒ 
 
 
 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน ร้อยละ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๗๒ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

  

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๑๘ ๖ ๒๔ ๔๐ ๖๐ ๕๓ ๕๗ ๖๒ ๒๑๖ ๓๓๕ ๖๔.๖๗ 
คณิตศาสตร์ ๖๙๓ ๖๑ ๖๐ ๙๙ ๑๑๘ ๘๙ ๙๓ ๖๓ ๑๑๐ ๒๖๖ ๓๘.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๙๗๘ ๔๕ ๕๑ ๗๖ ๑๓๑ ๑๕๔ ๒๑๒ ๑๓๖ ๑๗๓ ๕๒๑ ๕๓.๒๗ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๑๑๗๗ ๑๔ ๓๔ ๙๒ ๑๑๔ ๑๕๖ ๑๕๖ ๑๕๓ ๔๕๘ ๗๖๗ ๖๕.๑๗ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๐๔ ๗ ๔ ๔ ๑๔ ๓๙ ๖๗ ๑๑๖ ๓๕๓ ๕๓๖ ๘๘.๗๔ 
ศิลปะ ๔๗๔ ๒ ๗ ๓ ๒ ๘ ๒๘ ๗๓ ๓๕๑ ๔๕๒ ๙๕.๓๖ 
การงานอาชีพฯ ๕๔๕ ๒๐ ๙ ๑๒ ๕๒ ๗๘ ๑๐๑ ๖๒ ๒๑๑ ๓๗๔ ๖๘.๖๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๘๓๑ ๔๘ ๓๕ ๕๖ ๘๑ ๑๓๘ ๑๔๗ ๑๒๒ ๒๐๔ ๔๗๓ ๕๖.๙๒ 

รวมจํานวน ๕๘๒๐ ๒๐๓ ๒๒๔ ๓๘๒ ๕๗๒ ๗๑๕ ๘๖๑ ๗๘๗ ๒๐๗๖ ๓๗๒๔ ๖๓.๙๙ 
 
 

รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๑๑๗๔๘ ๒๔๙ ๔๖๕ ๖๖๐ ๑๓๓๘ ๑๗๑๙ ๑๙๒๒ ๑๗๕๙ ๓๕๓๖ ๗๒๑๗ ๖๑.๔๓ 
 
 
 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๖๕ ๖ ๑ ๓ ๒๖ ๕๒ ๑๓๓ ๑๐๘ ๑๓๖ ๓๗๗ ๘๑.๐๘ 
คณิตศาสตร์ ๖๖๕ ๑๙ ๓๘ ๔๕ ๕๓ ๑๐๓ ๑๘๓ ๑๑๘ ๑๐๖ ๔๐๗ ๖๑.๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๗๒ ๘ ๒๒ ๒๑ ๕๐ ๖๘ ๑๑๕ ๘๖ ๑๐๒ ๓๐๓ ๖๔.๑๙ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๑๐๗๖ ๑๘ ๑๑ ๒๓ ๔๕ ๗๕ ๑๒๓ ๑๘๑ ๖๐๐ ๙๐๔ ๘๔.๐๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๔๒ ๒ ๐ ๔ ๕ ๑๔ ๗๓ ๑๓๑ ๓๑๓ ๕๑๗ ๙๕.๓๙ 
ศิลปะ ๔๑๑ ๔ ๔๖ ๑๔ ๑๔ ๑๖ ๓๔ ๘๐ ๒๐๓ ๓๑๗ ๗๗.๑๓ 
การงานอาชีพฯ ๔๕๑ ๑๖ ๒๓ ๒๒ ๓๐ ๔๐ ๗๔ ๖๙ ๑๗๗ ๓๒๐ ๗๐.๙๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๙๓ ๓๖ ๓๙ ๗๓ ๘๘ ๑๑๖ ๑๗๐ ๑๑๗ ๑๕๔ ๔๔๑ ๕๕.๖๑ 

รวมจํานวน ๔๘๗๕ ๑๐๙ ๑๘๐ ๒๐๕ ๓๑๑ ๔๘๔ ๙๐๕ ๘๙๐ ๑๗๙๑ ๓๕๘๖ ๗๓.๕๖ 
 
 
 
 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๗๗ ๑ ๑๖ ๓๔ ๕๗ ๖๕ ๑๐๐ ๑๒๐ ๘๔ ๓๐๔ ๖๓.๗๓ 
คณิตศาสตร์ ๖๕๐ ๗ ๒๙ ๓๓ ๔๘ ๑๒๕ ๑๖๙ ๑๐๙ ๑๓๐ ๔๐๘ ๖๒.๗๗ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๗๓ 

 

วิทยาศาสตร์ ๖๙๗ ๑๒ ๒๔ ๓๗ ๔๔ ๙๔ ๑๘๐ ๑๔๖ ๑๖๐ ๔๘๖ ๖๙.๗๓ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๑๐๓๘ ๒๕ ๔๐ ๔๒ ๖๗ ๑๐๗ ๑๓๐ ๑๓๒ ๔๙๕ ๗๕๗ ๗๒.๙๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐๐ ๑ ๑ ๓ ๑๕ ๓๐ ๕๖ ๙๓ ๒๐๑ ๓๕๐ ๘๗.๕๐ 
ศิลปะ ๔๐๐ ๐ ๐ ๖ ๘ ๓๒ ๗๖ ๖๓ ๒๑๕ ๓๕๔ ๘๘.๕๐ 
การงานอาชีพฯ ๗๗๙ ๑๒ ๒๓ ๒๔ ๓๔ ๕๑ ๘๒ ๑๒๕ ๔๒๘ ๖๓๕ ๘๑.๕๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๖๔ ๒๙ ๓๒ ๓๕ ๗๐ ๑๒๒ ๑๓๐ ๑๓๕ ๒๑๑ ๔๗๖ ๖๒.๓๐ 

รวมจํานวน ๕๒๐๕ ๘๗ ๑๖๕ ๒๑๔ ๓๔๓ ๖๒๖ ๙๒๓ ๙๒๓ ๑๙๒๔ ๓๗๗๐ ๗๒.๔๓ 
 
 
รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๑๐๐๘๐ ๑๙๖ ๓๔๕ ๔๑๙ ๖๕๔ ๑๑๑๐ ๑๘๒๘ ๑๘๑๓ ๓๗๑๕ ๗๓๕๖ ๗๒๙๘ 

 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๐๘ ๔ ๑๓ ๒๘ ๕๒ ๗๒ ๘๖ ๑๐๑ ๑๕๒ ๓๓๙ ๖๖.๗๓ 
คณิตศาสตร์ ๗๓๗ ๘ ๖๘ ๗๕ ๑๑๗ ๑๒๒ ๙๙ ๘๙ ๑๕๙ ๓๔๗ ๔๗.๐๘ 
วิทยาศาสตร์ ๘๕๓ ๓ ๑๒ ๒๓ ๙๒ ๑๕๙ ๒๑๒ ๑๖๖ ๑๘๖ ๕๖๔ ๖๖.๑๒ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๘๑๐ ๑๔ ๒๑ ๑๐ ๓๒ ๖๓ ๗๘ ๘๘ ๕๐๔ ๖๗๐ ๘๒.๗๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๗๑ ๑๑ ๑๕ ๑๔ ๑๕ ๓๔ ๔๑ ๗๓ ๓๖๘ ๔๘๒ ๘๔.๔๑ 
ศิลปะ ๕๘๐ ๓ ๔ ๑ ๓ ๓ ๑๕ ๗๐ ๔๘๑ ๕๖๖ ๙๗.๕๙ 
การงานอาชีพฯ ๕๔๗ ๒๓ ๘ ๙ ๒๐ ๓๖ ๖๔ ๘๖ ๓๐๑ ๔๕๑ ๘๒.๔๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๑๗ ๓๗ ๒๙ ๔๑ ๙๗ ๑๒๔ ๑๒๔ ๘๓ ๘๒ ๒๘๙ ๔๖.๘๔ 

รวมจํานวน ๕๒๒๓ ๑๐๓ ๑๗๐ ๒๐๑ ๔๒๘ ๖๑๓ ๗๑๙ ๗๕๖ ๒๒๓๓ ๓๗๐๘ ๗๐.๙๙ 
 
 
 
 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ จํานวน 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร. ท่ีได้ 
ระดับ๓ 
ขึ้นไป 

จํานวน 
ท่ีเข้าสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๔๗๓ ๐ ๒๕ ๓๖ ๓๗ ๕๓ ๕๘ ๗๕ ๑๘๙ ๓๒๒ ๖๘.๐๘ 
คณิตศาสตร์ ๓๙๗ ๖ ๕๐ ๑๖ ๓๑ ๔๗ ๗๔ ๖๖ ๑๐๗ ๒๔๗ ๖๒.๒๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔๕๓ ๑ ๒๑ ๑๙ ๕๔ ๗๔ ๑๐๔ ๘๒ ๙๘ ๒๘๔ ๖๒.๖๙ 
สังคมศึกษาศาสนา ฯ ๗๘๘ ๒ ๓๐ ๒๓ ๔๒ ๗๖ ๑๐๘ ๑๐๗ ๔๐๐ ๖๑๕ ๗๘.๐๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๕๓ ๐ ๒ ๓๒ ๑๗ ๑๙ ๔๖ ๕๙ ๓๗๘ ๔๘๓ ๘๗.๓๔ 
ศิลปะ ๕๖๗ ๑ ๑๓ ๒๓ ๒๖ ๒๖ ๙๔ ๘๐ ๓๐๔ ๔๗๘ ๘๔.๓๐ 
การงานอาชีพฯ ๕๘๔ ๑๓ ๓๒ ๓๗ ๖๕ ๖๐ ๙๗ ๙๙ ๑๘๑ ๓๗๗ ๖๔.๕๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๑๕ ๑ ๑๓ ๔๘ ๗๙ ๑๑๒ ๑๐๕ ๑๑๖ ๒๔๑ ๔๖๒ ๖๔.๖๒ 

รวมจํานวน ๔๕๓๐ ๒๔ ๑๘๖ ๒๓๔ ๓๕๑ ๔๖๗ ๖๘๖ ๖๘๔ ๑๘๙๘ ๓๒๖๘ ๗๒.๑๔ 



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๗๔ 

 

 
รวมจํานวน ๒ ภาคเรียน ๙๗๕๓ ๑๒๗ ๓๕๖ ๔๓๕ ๗๗๙ ๑๐๘๐ ๑๔๐๕ ๑๔๔๐ ๔๑๓๑ ๖๙๗๖ ๗๑.๕๓ 
 
 
 

๔.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓       

สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย ๒๘๙ ๔๒.๖๓ ๘.๙๑ ๔๒.๖๓ 
คณิตศาสตร์ ๒๘๙ ๒๘.๙๐ ๑๐.๖๔ ๒๘.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘๙ ๓๕๘๖ ๑๐.๖๖ ๓๕.๘๖ 
สังคมศึกษาฯ ๒๘๙ ๔๖.๘ ๑๐.๐๓ ๔๖.๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๘๙ ๒๗..๓๑ ๖.๘๒ ๒๗..๓๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
สาระวิชา จํานวนคน คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย ๓๙๖ ๔๕.๒๑ ๑๓.๔๑ ๔๕.๒๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๙๖ ๒๒.๔๗ ๘.๕๒ ๒๒.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙๖ ๓๑.๐๔ ๕.๗๖ ๓๑.๐๔ 
สังคมศึกษาฯ ๓๙๖ ๓๗.๖๕ ๗.๐๖ ๓๗.๖๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๙๖ ๒๐.๑๓ ๕.๓๗ ๒๐.๑๓ 

      
 ๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ระดับช้ัน 

จํานวน 
นร. 

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค)์ 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๑๖ ๓๗๒ ๘๙.๔๒ ๓๕ ๘.๔๑ ๙ ๒.๑๖ -  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๗๕ ๓๓๙ ๙๐.๔๐ ๒๘ ๗.๔๗ ๘ ๒.๑๓ -  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๓๖ ๒๙๒ ๘๖.๙๐ ๓๕ ๑๐.๔๒ ๙ ๒.๖๘ -  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๒๙ ๓๗๘ ๘๘.๑๑ ๔๗ ๑๐.๙๖ ๔ ๐.๙๓ -  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๗ ๓๒๓ ๘๘.๐๑ ๓๘ ๑๐.๓๕ ๖ ๑.๖๓ -  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๑๖ ๓๗๖ ๙๐.๓๘ ๓๕ ๘.๔๒ ๕ ๑.๒ -  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๗๘ ๗๐ ๘๙.๗๔ ๔ ๕.๑๓ ๔ ๕.๑๓ -  



การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษา (SAR)  ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓         
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 

๑๗๕ 

 

รวม ๒๔๑๗ ๒๑๕๐ ๘๘.๙๕ ๒๒๒ ๙.๑๘ ๔๕ ๑.๘๖ -  
เฉลี่ยร้อยละ   ๘๘.๙๕  ๘.๗๑  ๒.๐๕ -  
๔.๔ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
             

ระดับช้ัน 
จํานวนนักเรียน 

ท้ังหมด 

จํานวนร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี๑ ๔๑๖ ๔๐๓ ๙๖.๙๔ ๑๓ ๓.๐๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี๒ ๓๗๕ ๓๖๔ ๙๖.๙๘ ๑๑ ๓.๐๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี๓ ๓๓๖ ๓๑๘ ๙๔.๗๐ ๑๘ ๕.๓๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี๔ ๔๒๙ ๓๙๗ ๙๒.๕๙ ๓๒ ๗.๔๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี๕ ๓๖๗ ๓๔๔ ๙๓.๗๕ ๒๓ ๖.๒๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี๖ ๔๑๖ ๔๐๗ ๙๗.๗๓ ๙ ๒.๒๗ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๗๘ ๗๖ ๙๗.๔๓ ๒ ๒.๕๗ 

รวม ๒๔๑๗ ๒๓๐๙   ๑๐๘  
เฉลี่ยร้อยละ    ๙๒.๔๑  ๗.๕๙ 

 

 
 

ระดับช้ัน 

จํานวน 
นร. 

ท้ังหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน) 

ดีเย่ียม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๔๑๖ ๓๖๘ ๘๘.๕๒ ๔๘ ๑๑.๔๘ -  - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๗๕ ๒๒๓ ๕๙.๓๓ ๑๐๖ ๒๘.๓๑ ๔๖ ๑๒.๓๔ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๓๖ ๑๘๖ ๕๕.๖๓ ๑๑๘ ๓๕.๑๕ ๓๒ ๙.๒๒ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๔๒๙ ๓๐๖ ๗๑.๔๐ ๘๖ ๒๐.๐๔ ๓๗ ๘.๕๕ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖๗ ๒๖๖ ๗๒.๔๘ ๑๐๐ ๒๗.๒๑ ๑ ๐.๒๙ - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๔๑๖ ๓๕๗ ๖๑.๙๐ ๑๓๐ ๓๐.๘๒ ๒๙ ๗.๒๖ - - 
ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ 

๗๘ ๖๔ ๘๑.๐๘ ๑๔ ๑๘.๙๑ - - - - 

รวม ๒๔๑๗ ๑๖๗๐ ๖๙.๑๓ ๖๐๒ ๒๔.๘๖ ๑๔๕ ๖.๐๑ - - 



 


