
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self - Assessment Report : SAR) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ก 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จังหวัดลำปาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต ๓๕  ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้               
ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพต่อไป  
 

 

          ......................................... 
                                                  (นายสุรพันธ์  อินเพลา) 

                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

 
คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๒  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จังหวัดลำปาง  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกั ดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา               
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ ๑) คุณภาพของผู้เรียน  ๒) กระบวนการ
บริหารและการจัดการ ๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และความโดดเด่นของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  
ต่อไปโดยผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะทำงาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา และได้นำเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึ กษา ๒๕๖๒ 
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ในปีการศึกษาต่อไป  

  

 

             .............................................. 
                                                 (นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   
                                                                         ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

   

 

 

 



ค 

 
สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
คำนำ  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ ฉ 
บทสรุปผู้บริหาร ช 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๑ 
 *ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 *ข้อมูลครูและบุคลากร ๒ 
 *ข้อมูลนักเรียน ๒ 
 *ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ๓ 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๔ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๑ 
  มาตรฐานโดดเด่น สบปราบสคูลโมเดล ๑๔ 
ส่วนที่ ๓  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา ๑๗ 
  จุดเด่น/ จุดควรพัฒนา ๑๗ 
  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๙ 
ส่วนที่ ๔ มาตรฐานความโดดเด่น ๒๑ 
  ด้านคุณธรรม สบปราบสคูลโมเดล ๒๑ 
  กระบวนการดำเนินงาน / ผลที่เกิด ๒๒ 
แหล่งอ้างอิง ๒๔ 
ภาคผนวก ๒๕ 
  มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ๒๕ 
  ผลการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ๒๖ 
  ข้อมูลระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ๓๐ 
  ประกาศการใช้มาตรฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ๔๒ 
  คำสั่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   ๔๗ 
  แผนภาพสบปราบสคูลโมเดล ๕๒ 
  สรุปผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ๕๓ 
  ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมพัฒนาฯ ๕๔ 

 

 



ง 

 
สารบัญตาราง 

ตาราง เรื่อง หน้า 

๑ ตารางที่ ๑ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน                
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๒๖ 

๒ 

 

ตารางที ่ ๒ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที ่ ๑ ด้านคุณภาพผู ้เร ียน           
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒๗ 

๓ ตารางที่ ๓ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ 
 

๒๘ 

๔ ตารางที่ ๔ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

๒๙ 

๕ ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

๓๐ 

๖ ตารางที ่๖ แสดงข้อมูลข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ 
 

๓๐ 

๗ ตารางที่ ๗ แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลการ จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

๓๑ 

๘ ตารางที่ ๘ แสดงจำนวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 
 

๓๑ 

๙ ตารางที่ ๙ แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๓๒ 

๑๐ ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา๒๕๖๒  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 

๓๓ 

๑๑ ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
 

๓๓ 

๑๒ ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๓๔ 

๑๓ ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓๔ 

   

 



จ 

 
สารบัญตาราง 

 

ตาราง เรื่อง หน้า 

๑๔ ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๓๕ 

๑๕ ตารางที่ ๑๕ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓๕ 

๑๖ ตารางที่ ๑๖ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

๓๖ 

๑๗ ตารางที่ ๑๗ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

๓๖ 

๑๘ ตารางที่ ๑๘ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

๓๗ 

๑๙ ตารางที่ ๑๙ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

๓๗ 

๒๐ ตารางที่ ๒๐ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑                
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

๓๘ 

๒๑ ตารางที่ ๒๑ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑             
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

๓๘ 

๒๒ ตารางที่ ๒๒ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒                
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

๓๙ 

๒๓ ตารางที่ ๒๓ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒                
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

๓๙ 

๒๔ ตารางที่ ๒๔ การใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ๔๐ 

๒๕ ตารางที ่๒๕ ข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

๔๐ 

๒๖ ตารางที่ ๒๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

๔๑ 

 



ฉ 

 
สารบัญภาพ 

ภาพ เรื่อง หน้า 

๑ ผังการบริหารโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม  สบปราลสคูลโมเดล ๕๒ 

๒ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ๗๐ 

๓ การประเมินจากหน่วยงานภายนอก ๗๑ 

๔ ผลงานนักเรียน ๗๒ 

๕ ผลงานนักเรียน ๗๓ 

๖ ผลงานนักเรียน ๗๔ 

๗ ประมวลภาพกิจกรรม ๗๕ 

๘ ประมวลภาพกิจกรรม ๗๖ 

๙ ประมวลภาพกิจกรรม ๗๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัด
ลำปาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๖  มีจำนวนนักเรียน   ๗๙๖  คน 
(ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒)  มีข้าราชการครู จำนวน  ๔๓ คน  ผู้บริหารจำนวน ๑ คน ผู้อำนวยการ
โรงเรียน คือ  นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ   ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบโดยใช้หลัก PDCA  และหลักสบปราบสคูลโมเดล   

  จากการดำเน ินการพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาตามมาตรฐานการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน พบว่า                    
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับดีเลิศ  ๘๒.๑๔  มีการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาชาติ  และดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ที่สถานศึกษา
กำหนดไว้ในกรอบของแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  โดยจัด
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของถ
สานศึกษา   และในมาตรฐานที่  ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  มีการ
จัดการคุณภาพผู้เรียน  ๒  ด้าน  ได้แก่  ๑.๑)  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เน้น
ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  และจัดกิจกรรมเน้น
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑  มีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร  และ
การคิดคำนวณ  อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย  ๗๕.๑๒  มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๕.๐๑  มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม   อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๕.๔๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๙.๒๗  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๕.๔๑  และมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๕๑  ส่งผลให้การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดบัดี  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๖.๖๒  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และ  ๑.๒)  ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่านิยม  ๑๒  ประการ  โดยผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และโครงการคุณธรรมตามหลักการบริหารสบปราบสคูลโมเดลที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์  คือ  ความมีวินัย ความพอเพียง  และจิตอาสา  จนได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ย  ๘๗.๐๓  ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ย  ๘๘.๖๗  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ย  ๘๘.๕๙  สุขภาวะทางกายและจิตทางสังคม  อยู่ในระดับดีเลิศ  
มีค่าเฉลี่ย  ๘๘.๙๐  ผู้เรียนทุกคนได้นทำกิจกรรมเข้าวัดวันพระเดือนละครั้งเพ่ือร่วมเรียนรู้กิจกรรมทางศาสนา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจิตสาอา  เพื่อปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ร่วมกับ บ้าน วัด  โรงเรียน  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชุมเป็นอย่างดี  ส่งผลให้การพัฒนาด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๘.๓๐  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลัก PDCA  และหลักสบปราบสคูล
โมเดล  ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินงานโครงงานคุณธรรม มีการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน  บ้าน  
วัด  โรงเรียน  ในส่วนของการกำหนดกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  อยู่ในระดับดีเลิศ  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๓.๕๖  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ  ๘๐.๐๐  โดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักกระบวนการ P-D-C-A  และสบปราบสคูล
โมเดล  ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือจากคณะครู  บุคลากร  และนักเรียน  ในการนำหลักการบริหารสบปราบสคูล
โมเดลไปปฏิบัติจริงและต่อเนื่องจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ  ดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ    ทุกกลุ่มเป้าหมาย  อยู่ใน
ระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๐.๔๔  มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  
และมีการจัดแผนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพอย่าง       เท่าเทียมกัน  พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๐.๘๙  ในแต่ละปีการศึกษา
ครูจะได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่งเสริมการทำ
วิทยฐานะเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๐.๔๔  ได้พัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเอ้ือต่อบรรยากาศการเรียนรู้  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ  ๗๖.๐๐  ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น  แต่ยังมีปัญหาในส่วนของระบบอินเตอร์เน็ตที่ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่โดยยังต้องวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ผลการประเมิน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ย    ร้อยละ  ๘๐.๒๒ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่
สถานศึกกำหนด  เนื ่องจากความไม่ต่อเนื ่องของฝ่ายบริหารในการเข้ามาดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาและขาดรองผู้อำนวยการเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปีส่งผลให้การบริหารจัดการไม่เต็มศักยภาพ
เท่าที่ควร และมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    คุณภาพการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๓.๗๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดจากการ             
มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ตามโครงการ/
กิจกรรม/อย่างหลากหลายตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ  ๘๒.๙๘ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาสื่อให้น่าสนใจ เช่น  เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค   อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๙๘              
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๖.๔๑  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลการพัฒนามาใช้  เน้นการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  เพื่อพัฒนาผู้เรียน
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ตามศักยภาพและนำผลมาทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมผู้เรียนในส่วนที่ต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๙๘  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้  ใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้  PLC     อยู ่ในระดับดีเลิศ                
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๙๘   

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  เน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดำเนินงานตามแผนงาน  โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะรอบด้าน  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ และมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้สูงขึ ้น คือ  การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตให้มีสูงขึ้น    
ส่งเสริมพัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ และมีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษา 

 และโรงเรียนมีความโดดเด่นด้านโครงงานคุณธรรม  ดำเนินการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมภาคเหนือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในด้าน
คุณธรรม  โดยจัดการบริหารตามหลักสบปราบสคูลโมเดล  ใช้การมีส่วนร่วมทั้งจากผู้บริหาร  คณะครู  และ
นักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  คือ ความมีวินัย  
ความพอเพียง  และจิตอาสา และผลที่เกิดขึ้นคือ  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
ภาคเหนือ  ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม  เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนระหว่าง  บ้าน  วัด  โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 ชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร 
 ที ่อยู่ : เลขที ่.  ๔๐ หมู ่ที่  ๑๕  บ้านหล่ายฮ่องปุ๊     ตำบลสบปราบ    อำเภอสบปราบ                

จังหวัดลำปาง   รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๗๐ 
 สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีการจัดการเรียนการ 
สอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกลุ ่มวิชาเลือกเรียน (แผนการเร ียน)                
ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ  ดังนี้  (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
  แผนการเรียนปกติ 
   - แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
   - แผนภาษาอังกฤษ-จีน 
   - แผนสังคม-ภาษาไทย 
   - แผนอุตสาหกรรม 

โครงการพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษ) 
- 

ขนาดของโรงเรียน 
 -ขนาดกลาง 
ข้อมูลอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
๑) ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๖๐ KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูง

ขนาด ๒๒,๐๐๐  V และไฟฟ้า ขนาด ๓๘๐ V Single  ๒๒๐  W 
๒) ประปา   จากประปาภายในโรงเรียน 
๓) โทรศัพท์  จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
๔) น้ำดื่ม     จากประปาส่วนภูมิภาค 
๕) น้ำใช้      จากประปาภายในโรงเรียน 

 โทรศัพท์ :  ๐๕๔-๒๙๖๑๖๑  โทรสาร : ๐๕๔-๐๑๙๘๒๘    
E-Mail :   sobprabpittayakom@gmail.com   Website : www.sppit.ac.th 
 
 
 
 
 

mailto:sobprabpittayakom@gmail.com
http://www.sppit.ac.th/


๒ 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน ๑ ๔๓ ๑ ๔ ๑๐ ๕๙ 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน ๑๐ ๒๕ ๒๔ ๐ ๕๙ 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. ภาษาไทย ๖ ๒๔ 
๓. คณิตศาสตร์ ๕ ๓๑ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๙ ๒๗ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑๐ ๒๓ 
๖. สังคมศึกษา ๕ ๓๐ 
๗. ศิลปศึกษา ๓ ๒๔ 
๘.  การงานอาชีพ ๕ ๒๖ 
๙. สุขศึกษาพลศึกษา ๔ ๒๒ 
๑๐.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑ ๓๐ 

รวม ๔๙ ๒๖ 
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  รวม ๗๙๖ คน   (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒) 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๕ ๖๐ ๗๕ ๑๓๕ ๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๕ ๙๐ ๘๓ ๑๗๓ ๓๕ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๕ ๘๗ ๗๘ ๑๖๕ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๔ ๔๑ ๖๓ ๑๐๔ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๔ ๕๖ ๕๙ ๑๑๕ ๒๙ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๔ ๔๘ ๕๖ ๑๐๔ ๒๖ 

รวมทั้งหมด ๒๗ ๓๘๒ ๔๑๔ ๗๙๖ ๒๙ 
 



๓ 
 
๑.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     ๑.๔.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
      ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๓.๗๑ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๕๘ ๒๘.๐๘ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๐๙ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๒๐ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 

 

        ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
            ปีการศึกษา๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๕๒.๔๐ ๕๓.๗๑ +๑.๓๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๙.๗๐ ๒๕.๕๘ -๓.๘๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๖๖ ๒๙.๐๙ -๖.๕๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๑๘ ๒๙.๒๐ +๓.๐๒ 

 
 

     ๑.๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๗.๒๕ ๔๓.๐๒ ๔๒.๒๑ 
สังคมศึกษา ๓๔.๔๐ ๓๖.๑๐ ๓๕.๗๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๓๑ ๒๕.๖๒ ๒๕.๔๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๗๘ ๒๙.๔๐ ๒๙.๒๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๓.๔๒ ๒๘.๙๗ ๒๙.๒๐ 

   ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
       ปีการศึกษา๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๓๘.๙๗ ๓๗.๒๕ -๑.๗๒ 
สังคมศึกษา ๒๑.๘๕ ๓๔.๔๐ -๒.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๐๐ ๑๙.๓๑ -๐.๒๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๔.๘๖ ๒๖.๗๘ -๑.๔๔ 
ภาษาอังกฤษ ๓๒.๗๓ ๒๓.๔๒ +๑.๖๗ 



๔ 
 

ส่วนที่ ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม  :  ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
                                มาตรฐานโดดเด่น 
สบปราบสคูลโมเดล   ยอดเยี่ยม 

 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการดำเนินการ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
จาการดำเนินงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ตามมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภาพรวมผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๖.๖๒   
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและคิดคำนวณ  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ  ๗๕.๑๒  โดยอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๕.๗๗  ระดับคุณภาพปานกลางร้อยละ  ๑๐.๘๒  
และระดับคุณภาพกำลังพัฒนาร้อยละ  ๓.๔๒  การดำเนินการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั ้ง  ๘  กลุ่มสาระ  กิจกรรมที่เน้นการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารของทั้งกลุ่มสาระ
ภาษาไทย  และกลุ ่มสาระภาษาต่างประเทศ อังกฤษ  จีน  และการคิดคำนวณในกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยการจัดทำค่ายคณิตศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา   ภาพรวมอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๕.๑๒  โดยอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  
๘๕.๓๔  ระดับคุณภาพปานกลางร้อยละ  ๑๑.๔๑  และระดับคุณภาพกำลังพัฒนาร้อยละ  ๓.๒๕  การ
ดำเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
แนวทางท่ีหลากหลาย  เช่น  โครงงาน  STEM  โครงงานคุณธรรมห้องเรียน   

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๙.๒๗  โดยอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๙.๙๑  ระดับคุณภาพปานกลางร้อยละ  ๑๐.๗๑  และระดับคุณภาพกำลัง
พัฒนาร้อยละ  ๒.๙๐  ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมของตนเองได้อย่างน้อย  ๑  ชิ้นงานโดยบูรณาการใน                



๕ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  และรายวิชาการออกแบบและวิทยาการคำนวณ  และวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เรียน 

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  
๗๙.๒๗  โดยอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๙.๙๑  ระดับคุณภาพปานกลางร้อยละ  ๗.๔๘  และระดับ
คุณภาพกำลังพัฒนาร้อยละ  ๒.๖๑ ผู ้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้  นำมาใช้ในการ
ลงทะเบียนเรียนชุมนุม  ตรวจสอบผลการเรียน  การออกแบบและสร้างสรรค์งานของตนเองในรายวิชา
คอมพิวเตอร์  และรายวิชาอ่ืนๆ  ได้ตามความเหมาะสม  รวมทั้งนำไปสู่การหารายได้  เช่น  ยูทูปเปอร์  การขาย
ของออนไลน์  เป็นต้น   

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๕.๔๑ โดย
อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๕.๖๗  ระดับคุณภาพปานกลางร้อยละ  ๑๑.๑๓  และระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนาร้อยละ  ๓.๒๐  โดยโรงเรียนส่วนกันกำหนด  MOU  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด  และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าวได้ทุกกลุ่มสาระ  
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าค่าเป้าหมาย   ผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต  นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมากลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษมีคะแนนเพิ ่มขึ้น  ๑.๓๑  ๓.๐๒  ตามลำดับ และ
มัธยมศึกษาปีที่  ๖  เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีคะแนนเพิ่มขึ้น  ๑.๖๗  ซึ่งยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างเนื่อง 

มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ภาพรวมอยู่ในระดับดี  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๗๙.๕๑ 
โดยอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๘๙.๙๘  ระดับคุณภาพปานกลางร้อยละ  ๗.๒๗  และระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนาร้อยละ  ๒.๗๕  โรงเรียนได้ให้ความสำคัญต่อทักษะอาชีพที่เป็นพื้นฐานสำคัญของผู้เรียนจึงเปิดสาย
การเรียนแผนช่าง-อุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่นเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพผานโครงงานคุณธรรม สนับสนุนนักเรียนที่สนใจต่อยอดความรู ้ เช่น          
ยูทูปเปอร ์ ทำให้มีรายได้จากระบบออนไลน์   

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        การดำเนินงานบริหารการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ตามมาตรฐานที่   ๑  
ด้านคุณภาพผู้เรียน  คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียน  คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษา  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และการพัฒนาคุณธรรมโดยใช้การบริหารตามหลักโรงเรียน
คุณธรรม  สบปราบสคูลโมเดล  ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี  ๒๕๕๖  
จนถึงปัจจุบัน ภาพรวมการดำเนินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
๘๘.๓๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  

มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเลิศ  ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ  ๘๗.๐๓ โดยอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๖.๐๗  ระดับคุณภาพปานกลางร้อยละ  ๓.๖๑  
และระดับคุณภาพกำลังพัฒนาร้อยละ  ๐.๓๒  โดยผู้เรียนร้อยละ  ๙๙.๘๘  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื ้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้เรียนร้อยละ  ๑๐๐  มีการพัฒนาตนเองตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์  คือ ความมีวินัย  ความพอเพียง  และจิตอาสา   

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเลิศ  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๘.๖๗
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   โดยอยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๗.๑๔  ระดับคุณภาพ   



๖ 
 
ปานกลางร้อยละ  ๒.๖๐  และระดับคุณภาพกำลังพัฒนาร้อยละ  ๐.๒๕  โรงเรียนมีแนวทางในการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยทั้งในรายวิชา  กิจกรรม  โครงการต่าง ๆ เช่น การแต่งกายด้วย
ชุดพ้ืนเมืองในวันศุกร์  การเรียนรู้ตามหลักการบริหารสบปราบสคูลโมเดล  โดยผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองตามโครงการทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้กิจกรรมทางศาสนา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจิตอาสาโดยผู้เรียนทุกคนจะเข้าเรียนรู้ที่วัดในชุมชนของตนเอง  ๒๖  วัด  ในวันพระ
เดือนละ  ๑  ครั้ง  เกิดความร่วมมือระหว่าง  บ้าน  วัด  โรงเรียน  อย่างยั่งยืน   

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเลิศ  
ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๘.๕๙  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ ้นไป  ร้อยละ  
๙๗.๑๔  ระดับคุณภาพปานกลางร้อยละ  ๒.๖๐  และระดับคุณภาพกำลังพัฒนาร้อยละ  ๐.๒๕  ผู้เรียนร้อยละ  
๑๐๐  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผ่านกิจกรรมสภา
นักเรียน  กิจกรรมโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 

สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเลิศ  ค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๘.๙๐                   
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  อยู ่ในระดับคุณภาพดีขึ ้นไป  ร้อยละ  ๙๗.๓๖  ระดับ คุณภาพ                   
ปานกลางร้อยละ  ๒.๔๐  และระดับคุณภาพกำลังพัฒนาร้อยละ  ๐.๒๕ ผู้เรียนร้อยละ  ๗๓.๓๐  มีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์การเจริญเติบโตตามช่วงวัย  ตรมเกณฑ์ของสำนักโภชนาการกรมอนามัย  ผู้เรียนมี
สุขภาพจิต  อารมณ์  สังคม  อยู่ในระดับดีเลิศ  ร้อยละ  ๘๘.๙๐ 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ผลการประเมินโครงงานคุณธรรม  ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของผู้เรียน  ผลการประเมินด้านสุขภาพจิต  
อารมณ์  สังคมของผู้เรียน 
๒. ผลการดำเนินงาน   
 สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมในการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  อยู่ในระดับดี  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเลิศ  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
๓. จุดเด่น  
 ๑.  สถานศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โรงเรียนคุณธรรม  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ 
 ๒.  ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามหลักสบปราบสคูลโมเดล ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  ความมีวินัย  ความ
พอเพียง  และจิตอาสา  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ  โดยร่วมมือกับหลาย
ภาคส่วน  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ศูนย์คุณธรรม  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอสบปราบ  โรงพยาบาลสบปราบ  สำนักงานตำรวจภูธรสบปราบ 
 ๓.  ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้  และในชีวิตประจำวันได้  ทั้งยัง               
ต่อยอดสร้างรายได้จากการเป็นยูทูปเปอร์ตามความสนใจของตนเอง 
 ๔.   ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผ่านโครงการทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  โดยการเรียนรู้ จริง
จากชุมชุม ด้านศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจิตอาสา  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบ้าน  
วัด  โรงเรียน 



๗ 
 
 ๕.  การพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจพิเศษ  เช่น  ดนตรี  กีฬา  เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑.  การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑   
 ๒.  การส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนด้านวิชาการ  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  ผลการทดสอบ
ระดับชาติ  O-NET 
 ๓.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 ๔.  การพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ  ให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการสื่อสาร  และในชีวิตประจำวัน
ได้ตามความเหมาะสม 
 ๕.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์  เกิดประโยชน์ต่อการเรียน  และใน
ชีวิตประจำวันได้ 
๕. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป  

โรงเรียนจะดำเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติการที ่ ๑  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ  เพื่อพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมี
โครงการเพื่อดำเนินการดังนี้   

 -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘  กลุ่มสาระ 
-  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสอนซ่อมเสริมสอนแทน 
-  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
-  โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและส่งเสริมประสานงาน 
-  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนร่วมและบกพร่องทางการเรียนรู้ 
-  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ๓D 
-  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อม  และภูมิปัญญา 

แผนปฏิบัติการที่ ๒  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

-  โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนปฏิบัติการที่ ๓  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารทั่วไป  ที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย

ของผู้เรียน 
-  โครงการพัฒนางานโภชนาการ 
-  โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 

แผนปฏิบัติการที่ ๔  แผนปฏิบัติการกกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน ที่เกี ่ยวข้องกับส่งเสริมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

-  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(วันสำคัญ) 
-  โครงการพัฒนาโรงเรียนสีขาวและสารวัตรนักเรียน 
-  โครงการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
-  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย(กิจกรรมนักเรียน) 

 



๘ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
๑. กระบวนการดำเนินการ 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  แบ่งการบริหารงานเป็น ๕  กลุ่มงาน ได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ               
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                 
ใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ดำเนินงานตามหลัก  PDCA  และสบปราบสคูลโมเดล  มีการกำหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบชองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และผู้ส่วนเกี่ยวข้อง  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกันกำหนดทิศทางและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แ ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  ความมีวินัย  ความพอเพียง  และจิตอาสา  ส่งผล
ให้โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการใน
การบริหารจัดการด้วยหลักการ  P-D-C-A  และสบปราบสคูลโมเดล  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่  ๑  (SWOT)  สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน  ผลการประเมินด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ความต้องการของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค  Swot  Analysis  จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้ทราบบริบทของโรงเรียนว่าขณะนี้อยู่ ณ จุดใด เพื่อจัดลำดับความสำคัญและการกำหนด
กรอบการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ ๒  การวางแผน (PLAN)  เป็นการออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนจากผลสรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  การพัฒนา
โรงเรียนในขั้นตอนที่  ๑  โรงเรียนคุณภาพจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน   
 ขั้นตอนที่  ๓  การปฏิบัติ  (DO)  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายในการบริหาร
โรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  โดยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ดำเนินงานโดยใช้หลักการสบปราบ
โมเดลสคูล  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บ้าน  วัด  โรงเรียน  ภายใต้การดำเนินงานของผู้บริหาร  ครู  และ
นักเรียน  โดยมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย  คือ  วินัยและจิตอาสา  นำมาสู่การปฏิบัติโดยผ่านโครงงาน
คุณธรรม 
 ขั้นตอนที่  ๔  ขั้นตรวจสอบ  (CHECK)  เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียนโดยการ
สำรวจความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  การนิเทศติดตาม ทั้งจาก
ภายในสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  การสรุปผลการดำเนินงานของทุกฝ่ายทุกปี
การศึกษาเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลการดำเนินงานนั้นได้ทราบ  
หลักการสบปราบโมเดลสคูลได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมในหลายรูปแบบทั้งใน
รูปแบบเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเรียนละครั้ง  ในรูปแบบนิทรรศการ  
และการนิเทศติดตามจากภายนอกทางโรงเรียนได้รับการติดตามจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ  โดยมี นิเทศอาสามา
ติดตามปีละ ๒ ครั้งโดยให้คำปรึกษากับผู้บริหารและครูโดยการนิเทศมุ่งดูที่พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียนด้วยการพูดคุยกับครูและนักเรียน 

 ขั้นตอนที่  ๕  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (ACTION)  เป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริง
โดยการนำผลการประเมินผลโรงเรียนมาวิเคราะห์และสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริงเพ่ือวิเคราะห์ว่ามี
ปัญหาหรืออุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่  ถ้าหากใช่ ก็จะนำปัญหาอุปสรรคที่พบมาเป็นสิ่งที่ต้องหา
วิธีการแก้ไขเพื่อปรับปรุงในขั้นตอนการวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอีกครั้ง  ประชาสัมพันธ์เผื่อ เผยแพร่และ



๙ 
 
ขยายผลการดำเนินงานสู่หน่วยงานและโรงเรียนอื่นเพื่อพัฒนาสู่การมีคุณภาพที่ยั ่งยืนต่อไป   ส่งผลให้การ
ดำเนินงานอยู่ระดับดับดีเลิศ   มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๓.๕๖  ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและขาดรองผู้อำนวยการเป็นระยะเวลานานส่งผลต่อความต่อเนื่องและประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจำ  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี  ผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม
ภายใต้หลักสบปราบโมเดลสคูล 

 
๒. ผลการดำเนินงาน 
 ๑.  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 
 ๒.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน             
ทุกกลุ ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ความเชี ่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๓.  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 
  ๔.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๕. สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจ ัดการศึกษา                      
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖.  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมา            
ภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 ๗.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีการพัฒนาด้านต่างๆ  ได้อย่างต่อเนื่อง 
 ผลจากการบริหารและจัดการตามหลักสบปราบสคูลโมเดล ส่งผลดังนี้ 

๑. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารและระบบโรงเรียนคือ  เมื่อผู้บริหารปฏิบัติครูก็จะเกิดความตระหนัก 
และปฏิบัติตาม  ส่วนนักเรียนเมื่อเห็นต้นแบบก็พร้อมที ่จะปฏิบัติด้วยเช่นกัน กระบวนการเช่นนี ้ค ่อยๆ 
เปลี่ยนแปลงที่ละนิดซึ่งการปฏิบัติเหมือนกันทั้งระบบโรงเรียนนี้ เป็นสภาพที่เรียบร้อยและเป็นที่พอใจของทุกคน
ในโรงเรียน 
 

๒. ผลที่เกิดขึ้นกับครู  คือ  ผลที่เกิดขึ้นกับครูนั้นในช่วงแรกๆ ของการดำเนินโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรมครูบางส่วนอาจจะไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ปฏิบัติตามคนส่วนใหญ่เมื่อระยะเวลา
ผ่านไป  ผลที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงโดยครูมีความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันในการ
ขับเคลื ่อนโรงเรียน  ด้วยการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของตนเอง แม้ว่าในช่ วงแรกจะเกิดการฝืนใจเกิดเป็น
พฤติกรรมที่มาจากการทำซ้ำๆ ด้วยความเคยชินจนติดเป็นนิสัย  เช่น  การยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ  กับนักเรียน
ในช่วงเช้าทันเวลา  การยืนรับและส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าและตอนเย็น  การเข้าสอนและเลิกสอน



๑๐ 
 
ตรงเวลา  หรือพฤติกรรมการลดละการดื่มสุรา  เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สื่อถึงการเป็นต้นแบบที่ดีในการ
ปฏิบัติตนของนักเรียนด้วยเช่นกัน 

๓. ผลที่เกิดกับนักเรียน  ผลที่เกิดข้ึนอย่างเด่นชัดคือ  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงโดยเฉพาะ 
ในเรื่องของการทะเลาะวิวาท  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ลดอัตราการทำลายทรัพย์สินสิ่งของในโรงเรยีน
ลดลง  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้นักเรียนยังมีวินัยที่สังเกตุเห็นอยางชัดเจน  เช่น เรื่องการคัดแยกขยะ  
การเข้าแถว  การวางรองเท้า 
 
๓. จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุม                
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาที่มุ ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
 การบริหารและจัดการโดยใช้หลักสบปราบสคูลโมเดลในการพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงงานคุณธรรม     
มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน   ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับให้
เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ  และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรมจากโรงเรียนต่างๆ 
ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา   
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ให้ครอบคลุมและมีเสถียรมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 
          ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง     
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.  พัฒนาระบบนิเทศให้มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๔.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ  มีความเชี่ยวชาญ  ได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการทำงานและการจัดการเรียน
การสอน  
 ๖.  พัฒนาระบบการสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีให้มีความเหมาะสม นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน 
 ๗.  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสถานศึกษาบ่อยทำให้การดำเนินงาน
บางส่วนขาดความต่อเนื่อง  และที่สำคัญคือการขาดรองผู้อำนวยการโรงเรียนยาวนานและส่งผลให้ระบบการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนขาดผู้นำโดยตรง  จึงทำให้เกิดปัญหาในการบริหารงานภายในสถานศึกษาไม่เต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 



๑๑ 
 
๕. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้  

แผนปฏิบัติการที่ ๑  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ   
 -  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
แผนปฏิบัติการที่ ๒  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารทั่วไป  

-  โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
-  โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน 

แผนปฏิบัติการที่ ๓  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
-  โครงการพัฒนางานบุคลากร 
-  โครงงานโรงเรียนคุณธรรม 

แผนปฏิบัติการที่ ๔  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
-  โครงการพัฒนาการเงินและบัญชี  
 -  ระบบงานนโยบายและแผน   

แผนปฏิบัติการที่ ๕  แผนปฏิบัติการกกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
๑. กระบวนการดำเนินการ 

วิธีการดำเนินงาน 
 จาการดำเนินงานของโรงเร ียนสบปราบพิทยาคมในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ตามมารฐานที ่  ๓  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ภาพรวมการดำเนินงานอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ  ๘๓.๗๔  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยครูร้อยละ  ๑๐๐  มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   การจัดทำแผน  IEP  EEP  ในวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนรวมตามสภาพจริง  มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  
จัดทำโครงสร้างรายวิชาทุกวิชาที่รับผิดชอบ  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยนำข้อมูลและผลจากการ
วิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  สรุปภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๙๘   
  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนใน
การจัดการเรียนการสอนจาการใชโปรแกรมต่าง ๆ เช่น  Math Digital , Google  Map .QR  Code , Zip   
Grade  ,  Website , SGS , เป็นต้น  การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เรียนรู้รอบด้าน  สรุปภาพรวมของใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อยู่ในระดับ  
ดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๙๘   
 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โรงเรียนทำการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนกลับในการจัดการเรียนการสอนของครูโดยนักเรียน
มีความพึงพอใจระดับ  ๔.๔๖  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  สรุปภาพรวมของการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ใน
ระดับ  ดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๖.๘๑ 



๑๒ 
 
 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลาพัฒนาผู้เรียน  ครูมีการวัดประเมินผล
ที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมาทำงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มี
การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่
ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง สรุป
ภาพรวมของการมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  สรุปภาพรวม  
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลาพัฒนาผู้เรียน  อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
๘๒.๙๘ 
 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการของครูและสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพ่ือนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน  สรุปภาพรวม  การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลาพัฒนาผู้เรยีน  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๙๘ 

 ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้  ผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลการพัฒนาผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการแข่งขันด้านต่างๆ ของนักเรียนทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก  ผลงาน
ด้านต่าง ๆของครู  ที่เกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  วิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
๒. ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงานตามาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๓.๗๔  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 
 
๓. จุดเด่น  
 ๑.  ครูที่จัดการเรียนการสอนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรีย นการ
สอนเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด วิเคราะห์ ได้ลงปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี   

๒.  มีการพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการใช้โครงงานคุณธรรมห้องเรียนสอดแทรกการพัฒนา
นักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการสอนในลักษณะของโครงงานซึ่งได้รับการยอมรับ  จนเป็นแหล่งศึกษา
ดูงานด้านโครงงานคุณธรรม จากโรงเรียนต่าง ๆ  และสามารถแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  เกิดการใช้ทักษะชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

๓.  ครูมีการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ นวัตกรรม เข้าร่วมการประกวดจนได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับ 
ภาคและประดับประเทศ  และนำกระบวนการต่าง ๆที่ได้เข้ารับการพัฒนามาใช้พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 



๑๓ 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑.  การพัฒนาครูเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายาพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
๒.  พัฒนาชุมชนการเรียนรู้  PLC  เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมก้น 
๓.  การนำข้อมูลสารสนเทศจากการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔.  พัฒนาระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อการพัฒนารูปแบบและวิธีการ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
๕. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้  

แผนปฏิบัติการที่ ๑  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ  ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระ 
-  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสอนซ่อมเสริมสอนแทน 
-  โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
-  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเรียนร่วมและบกพร่องทางการเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติการที่ ๒  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารทั่วไป  
-  พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารเสนเทศ 

แผนปฏิบัติการที่ ๓  แผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
-  โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
-  โครงการพัฒนาบุคลากร 

แผนปฏิบัติการที่ ๔  แผนปฏิบัติการกกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน 
-  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
มาตรฐานโดดเด่น  สบปราบสคูลโมเดล 
ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
๑.  กระบวนการดำเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบในภาคเหนือ  จากจุดเริ่มต้นที่ดีของ
โรงเรียนในการดำเนินโครงงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงงานได้รับการพัฒนาเป็นลำดับ 
โรงเรียนได้ริเริ่มกิจกรรม “เข้าวัดวันพระ” ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อหวังให้ศาสนากล่อมเกลาจิตใจผู้เรียนโดย
นักเรียนกลุ่มต้นกล้าร่มขะจาว ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มี
การปรับปรุงพัฒนาโครงงานในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับโล่พระราชทานเกียรติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” 
ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗                                
รับโล่เกียรติยศพระราชทานเกียรติคุณแห่งมหาชนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว จ ากนั ้นสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้คัดเลือกเจาะจงมาที ่โรงเรียน                     
สบปราบพิทยาคม  พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบระดับภาคเหนือและดำเนินการอย่างจริงจังในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมประสบปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาโรงเรียน คือ ครูมาโรงเรียนสาย              
ไม่ลงมาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท ชกต่อยทั้งในโรงเรียนและในชุมชน  ไม่มี
ระเบียบวินัย มาโรงเรียนสาย  ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  เดินแถวไม่เป็นระเบียบ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่  และ
สภาพแวดล้อมโรงเรียนไม่สะอาด  เนื่องจากนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่  ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดและขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง จากสภาพปัญหาข้างต้นจึงนำไปสู่การแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการเป็นโรงเรียน
คุณธรรมต้นแบบโดยใช้กระบวนการ “สบปราบสคูลโมเดล”  
“สบปราบสคูลโมเดล” เกิดจากการมีส่วนร่วมในการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์” ของผู้บริหาร ครู บุคลากร
และนักเรียน ทำให้เกิดการยอมรับใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านโครงการประจำปี 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มี
วินัย ความพอเพียง จิตอาสา โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 
นอกจากนั้น ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำยังดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยใช้วิธีการ “แบบอย่างที่ดีมีค่า
มากกว่าคำสอนทั้งปวง” จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมองค์กร  เช่น  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกอบายมุข  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรับ -ส่งนักเรียนหน้า
ประตูโรงเรียน นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  เช่น ไม่มีการทะเลาะวิวาท ปฏิบัติการ
ระเบียบโรงเรียน   ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
ซึ่งเป็นผลมาจากการทำโครงการ  หนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียน  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของนักเรียน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  และโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างบูรณา
การโดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวทาง บ้าน วัด โรงเรียน  (บวร)  โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศาสนพิธี  สืบสาน
ภูมิปัญญา  และจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด  
  
๒. จุดเด่น  
 “สบปราบสคูลโมเดล” เกิดจากการมีส่วนร่วมในการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์” ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและนักเรียน  ทำให้เกิดการยอมรับและใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยกำหนด
แนวปฏิบัติที่ทุกคนสามารถปฏิบัติร่วมกัน และทำได้เป็นหนึ่งเดียว จึงสนับสนุนให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน โดยโรงเรียนกำหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ คือ มีวินัย พอเพียง จิตอาสา เห็นได้จาก



๑๕ 
 
จุดเด่นของโรงเรียน  เริ่มจากการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดเรียนรู้ศาสนพิธี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้
ระหว่างคนในแต่ละรุ่นโดยเฉพาะรุ่นเด็กกับรุ่นสูงวัย รวมถึงการสร้างจิตอาสาของนักเรียนให้เกิดแก่วัดและชุมชน
ตามสภาพความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นในลักษณะการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏผลตอบรับที่ดี 
ชุมชนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือ โครงงานคุณธรรมจึงขยายไปทุกวัดทั้งอำเภอ การทำกิจกรรมคุณธรรม
ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและมาจากต้นทุนเดิมที่ดี คือ “กิจกรรมเข้าวัดวันพระ” โดยเฉพาะมีผู้สูงอายุในชุมชนและ
คนในครอบครัวของนักเรียนมาสอนและถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การแสดงความ
เคารพครู - นักเรียนรุ่นพี่ -รุ ่นน้อง การเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย และโรงเรียนมีถนนคุณธรรมภายใน
โรงเรียน ให้นักเรียนเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง นักเรียนมีสัมมาคารวะ การยิ้ม ไหว้ ทักทาย การทำความเคารพ
คุณครูหน้าโรงเรียนนักเรียนเดินเป็นแถว เป็นระเบียบทั้งตอนเช้าและตอนเย็น มีการยืนรับ – ส่งนักเรียนของ
ผู้บริหารและครูที่หน้าโรงเรียน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สามารถถอดบทเรียนการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คือ             
“สบปราบสคูลโมเดล”  เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมในภาคเหนือ สามารถนำไปขยายผลในโรงเรียน
เครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และโรงเรียนเวียงมอกวิทยา รวมถึงขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล ไปยังหน่วยงานในพื้นท่ีภาคเหนือ คือ โรงพยาบาลสบปราบ  
 มีการนิเทศติดตามภายในโรงเรียนและภายนอก เช่น คณะนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ  สำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๕  ได้ติดตามแนะนำ ให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ  เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้ช่วยสร้างความตระหนัก                 
แก่บุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายให้ตื่นตัวในการร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ดีงามอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความยั่งยืน 
 
๓. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการโยกย้าย  ผู้บริหาร ครู บุคลากร จึงต้อง              
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับแนวปฏิบัติของ “สบปราบสคูล
โมเดล”   
 
๔. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การพัฒนามาตรฐานโดดเด่นของมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคมได้มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

๑.  ดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
๒. ดำเนินกิจกรรมโครงการทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน 
๓. ดำเนินกิจกรรมโครงการคุณธรรมห้องเรียน 
๔. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งจาก บ้าน วัด  โรงเรียน  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
๕.  พัฒนาการนำเสนอผลสำเร็จจาก “สบปราบสคูลโมเดล” ผ่านกิจกรรม  เข้าวัดวันพระ ในรูปแบบสื่อ
เทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย เช่น หนังสั้น คลิปวีดีโอ โปสเตอร์  และนำ เสนอในรูปแบบทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
 
 



๑๖ 
 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
๑. จุดเด่น  
 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ  ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่  ๑  ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่
ในระดับ  ดีเลิศ  และมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   
ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามบริบท และความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  โดยมีจุดเด่นดังนี้ 
 

๑. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการชัดเจน  ตรวจสอบได้ 
๒. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  เอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างเสมอภาค พร้อม

เรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
๓. การมีส่วนร่วมจากชุมชน  หน่วยงาน  องค์กรในท้องถิ่น  และหน่วยงานจากภายนอก  ให้การ

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการจัดผ้าป่าเพื่อปรับปรุง
หอประชุมในปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

๕. โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับการยอมรับในด้านโรงเรียนคุณธรรม  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ  เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรมจากโรงเรียนต่างๆ 
ทั่วประเทศ 
 

๒. จุดควรพัฒนา 
 ๑.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติโอเน็ตให้สูงขึ้น 
 ๒.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ 
 ๔.  พัฒนาระเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ๕.  พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 

 

 

 

 



๑๗ 
 

ส่วนที่ ๓ 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  อยู่ในระดับดี
เลิศ  โดยแยกเป็นมาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๒.๔๖  สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
๗๖.๖๒ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และด้านคุณลัษณะอันถึงประสงค์  อยู่ในระดับดีเลิศ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ  ๘๘.๓๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ในส่วนที่ควรพัฒนาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ผลการทดสอบระดับชาติ  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และมัธยมศึกษาปีที่  ๖  โดยการเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศต่ำกว่าในทุกรายวิชา  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่
ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๐.๒๒ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ประเด็นที่จำเป็นต้องมีการ
แก้ไขคือ  การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารที่ควรมีความต่อเนื่อง  และตำแหน่งรองผู้อำนวยการเพื่อให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๘๓.๗๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาคือ  การนำ
ผลการประเมินผู้เรียนมาสู่กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำมาสู่การ สร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้  มาตรฐานโดดเด่น  สบปราบสคูลโมเดล  คือการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมอัตลักษณ์  ความมีวินัย  ความพอเพียง  และจิตอาสา  มีการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  ประเด็นที่ควรพัฒนาคือการพัฒนารูปแบบการสำเสนอผลความสำเร็จให้มีความน่าสนใจและแพร่หลาย
มากขึ้น  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  C๑ 

จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สงูขึ้น  
ดังนี้ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

●ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.  ผู้เรียนสว่นใหญ่มีการพัฒนาตนเองตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์  ความมีวินัย  ความพอเพียง  
และจิตอาสา  และมีการเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทาง
สบปราบสคูลโมเดลครบทุกคน 

๒.  นักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยี ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันทั้งด้านการเรียนรู้และการหารายได้
สร้างอาชีพอย่างจริงจัง  เช่น ยูทูปเปอร์ 

●ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงบางกลุ่ม
สาระ ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มากขึ้น 

๒.  จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติให้มีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

๓.  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรม 



๑๘ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ผ่านโครงการทักษะ
ชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  โดยการเรียนรู้กิจกรรทาง
ศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจิตอาสา  โดยเข้าไป
เรียนรู้ในวัด  ๒๖  วัด  ปราชญ์ชาวบ้าน  เกิดการ
เรียนรู้และความผูกพันธ์กับชุมชนของตนเอง 

๔.  การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านภาษา  
ด้านเทคโนโลยี  การสร้างสรรค์นวัตกรรม  ให้
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี  ๒๑ 

●ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑.  โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจที่ชัดเจน  
ครูและบุคลกรมีความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๒. โรงเรียนมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมใช้ระบบ
P-D-C-A  และสบปราบสคูลโมเดล มาใช้ในการจัด
การศึกษา การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุก
ฝ่ายที ่เกี ่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.  โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณโปร่งใส ตาม
ระเบ ียบการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณ  ใช ้ระบบ
เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

๔.  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งจากชุมชน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ เอกชน และหน่วยงานอื ่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

●ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ   

 

●ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. ควรจัดหารองผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

๒.  พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมและ
เสถียรมากยิ่งขึ้นเพ่ือการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓.  พัฒนาระบบนิเทศเพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกการ
เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน 

๔.  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือนำมาใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕.  พัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 

๖. นำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดระบบ
ข้อมูลและการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อการนำมาใช้งาน 

 

●ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

๑. นำผลข้อมูลสารสนเทศจากการวัดผลประเมินผล
มาใช้ในการพัฒนาการจัดกเรียนรู้ 
๒.  ส่งเสริมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียน 



๑๙ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๒. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ทั้งจากการอบรม  
สัมมนา ในรูปแบบโดยตรงและออนไลน์ 

๓. ครูสอดแทรกให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิด
การลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทยโดยผ่านโครงงงานคุณธรรม 

๓.  เน้นการสอนทักษะรู้เท่าทันสื่อเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักและใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นำมาใช้ในการเรียนรู้และในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสม   
 
๔.  ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ดำเนินการดังนี้ 
   ๑. โครงการกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติโอเน็ต  จัดกิจกรรมการสอนสอดแทรก 
ในรายวิชาที่ใช้สอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จัดค่ายติวโอเน็ตในช่วง
ภาคเรียนที่  ๒  ก่อนสอบโอเน็ตโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้เทคนิคการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
  ๒.  โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของครูทุกคน  จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะตามธรรมชาติของแต่ละ
กลุ่มสาระ  ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  Active  Learning  ,  STEM  ,  โครงงาน  ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑ 
  ๓.  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ  ให้การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ตามความสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียน  ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความหลากหลาย 
  ๔.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น  ห้องสมุด  ส่วนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพ่อ  ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
  ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาผู้เรียน  จัดกิจกรรมบูรณาการ
กับรายวิชาต่างๆ และนำมาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม  ชิ้นงาน  หรือผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
  ๖.  พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้   รูปแบบการวัดผลประเมินผลโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน  สามารถนำผลการวัดและประเมินผลมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนได้สะดวก  ส่งเสริมให้ครูใช้แบบทดสอบท่ีสอดคล้องกับแบบทดสอบระดับชาติ  O-NET ,  PISA 
  ๗.  โรงเรียนคุณธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันถึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยผ่านคุณธรรมอัตลักษณ์  ความมีวินย  ความพอเพียง  และจิตอาสา  ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามโครงการทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  โดยนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้านศาสนา  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และจิตอาสา 



๒๐ 
 
  ๘.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เหมาะสมต่อการใช้งานและ
การให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  นำเทคโนโลยีเข้ามาจัดระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความสะดวกต่อการนำมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
  ๙.  งานโรงเรียนสีขาว  จัดกิจกรรมรณรงค์  ส่งเสริม  ป้องกันปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา  
สร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ 
  ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  ระบบสารสนเทศ  
การจัดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศตามระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
การนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารการศึกษา 
  ๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามบทบาทหน้าที่ทาง
วิชาชีพอย่างน้อย  ๒๐  ชั่วโมงต่อปี  และชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้  PLC  อย่างน้อย  ๕๐  ชั่วโมงต่อปี  
ส่งเสริมให้บุคลากรทำผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะในอันดับที่สูงขึ้น 
  ๓.  พัฒนาเครือข่าย  ICT  ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมและมีความเสถียรในการให้งานได้มาก
ยิ่งขึ้น 
  ๔.  พัฒนาระบบการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ทั้งในการบริหารงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ  งานพัสดุ  ในรูปแบบที่สถานศึกษากำหนด 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
  ๑. การพัฒนาการเรียนการสอนของกาลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา  
นิเทศการจัดการศึกษาของครูครบทุกคนเพ่ือให้คำแนะนำด้วยวิธีการที่เหลากหลาย 
  ๒.  ส่งเสริม  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  PLC  นำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓.  ส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อนวัตกรรม  จัดทำและจัดหาสื่อที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ส่วนที่ ๔ 

มาตรฐานความโดดเดน่ของสถานศึกษา  

การประเมินความโดดเด่น  
ความโดดเด่น “สบปราบสคูลโมเดล” 

 
๑.  จุดเด่น 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบในภาคเหนือ  จากจุดเริ่มต้นที่ดีของ
โรงเรียนในการดำเนินโครงงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงงานได้รับการพัฒนาเป็นลำดับ 
โรงเรียนได้ริเริ่มกิจกรรม “เข้าวัดวันพระ” ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อหวังให้ศาสนากล่อมเกลาจิตใจผู้เรียนโดย
นักเรียนกลุ่มต้นกล้าร่มขะจาว ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้มี
การปรับปรุงพัฒนาโครงงานในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับโล่พระราชทานเกียรติคุณ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” 
ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗                                 
รับโล่เกียรติยศพระราชทานเกียรติคุณแห่งมหาชนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว จากนั ้นสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้คัดเลือกเจาะจงมาที ่โรงเรียน                     
สบปราบพิทยาคม  พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบระดับภาคเหนือและดำเนินการอย่างจริงจังในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมประสบปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาโรงเรียน คือ ครูมาโรงเรียนสาย              
ไม่ลงมาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท ชกต่อยทั้งในโรงเรียนและในชุมชน  ไม่มี
ระเบียบวินัย มาโรงเรียนสาย  ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  เดินแถวไม่เป็นระเบียบ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่  และ
สภาพแวดล้อมโรงเรียนไม่สะอาด  เนื่องจากนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่  ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดและขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง จากสภาพปัญหาข้างต้นจึงนำไปสู่การแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการเป็นโรงเรียน
คุณธรรมต้นแบบโดยใช้กระบวนการ “สบปราบสคูลโมเดล”  

“สบปราบสคูลโมเดล” เกิดจากการมีส่วนร่วมในการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์” ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและนักเรียน ทำให้เกิดการยอมรับใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านโครงการ
ประจำปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ มีวินัย ความพอเพียง จิตอาสา โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
รับผลที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำยังดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยใช้วิธีการ 
“แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนทั้งปวง” จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมองค์กร  เช่น  ผู้บริหาร  ครู
และบุคลากร  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกอบายมุข  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรับ -ส่ง
นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  เช่น ไม่มี การทะเลาะวิวาท 
ปฏิบัติการระเบียบโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน  ซึ่งเป็นผลมาจากการทำโครงการ  หนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียน  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ
นักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์  และโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
บูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวทาง บ้าน วัด โรงเรียน  (บวร)  โดยมีกิจกรรมการ เรียนรู้ด้านศาสนพิธี  
สืบสานภูมิปัญญา  และจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด   

 



๒๒ 
 
โอกาส อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
โอกาส 

 “สบปราบสคูลโมเดล” เกิดจากการมีส่วนร่วมในการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์” ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและนักเรียน  ทำให้เกิดการยอมรับและใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยกำหนด
แนวปฏิบัติที่ทุกคนสามารถปฏิบัติร่วมกัน และทำได้เป็นหนึ่งเดียว จึงสนับสนุนให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน โดยโรงเรียนกำหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ คือ มีวินัย พอเพียง จิตอาสา เห็นได้จาก
จุดเด่นของโรงเรียน  เริ่มจากการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดเรียนรู้ศาสนพิธี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้
ระหว่างคนในแต่ละรุ่นโดยเฉพาะรุ่นเด็กกับรุ่นสูงวัย รวมถึงการสร้างจิตอาสาของนักเรียนให้เกิดแก่วัดและชุมชน
ตามสภาพความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นในลักษณะการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏผลตอบรั บที่ดี 
ชุมชนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือ โครงงานคุณธรรมจึงขยายไปทุกวัดทั้งอำเภอ การทำกิจกรรมคุณธรรม
ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและมาจากต้นทุนเดิมที่ดี คือ “กิจกรรมเข้าวัดวันพระ” โดยเฉพาะมีผู้สูงอายุในชุมชนและ
คนในครอบครัวของนักเรียนมาสอนและถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การแสดงความ
เคารพครู - นักเรียนรุ่นพี่ -รุ ่นน้อง การเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย และโรงเรียนมีถนนคุณธรรมภายใน
โรงเรียน ให้นักเรียนเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง นักเรียนมีสัมมาคารวะ การยิ้ม ไหว้ ทักทาย การทำความเคารพ
คุณครูหน้าโรงเรียนนักเรียนเดินเป็นแถว เป็นระเบียบทั้งตอนเช้าและตอนเย็น มีการยืนรับ – ส่งนักเรียนของ
ผู้บริหารและครูที่หน้าโรงเรียน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สามารถถอดบทเรียนการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คือ             
“สบปราบสคูลโมเดล”  เป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมในภาคเหนือ สามารถนำไปขยายผลในโรงเรียน
เครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และโรงเรียนเวียงมอกวิทยา รวมถึงขยายผลการพัฒนาคุณธรรมและ
ธรรมาภิบาล  ไปยังหน่วยงานในพื้นท่ีภาคเหนือ คือ โรงพยาบาลสบปราบ  
 มีการนิเทศติดตามภายในโรงเรียนและภายนอก เช่น คณะนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ  สำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๓๕  ได้ติดตามแนะนำ ให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ  เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้ช่วยสร้างความตระหนักแก่
บุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายให้ตื่นตัวในการร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ดีงามอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความยั่งยืน 

  
๒.  จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการโยกย้าย  ผู้บริหาร ครู บุคลากร จึงต้อง              
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับแนวปฏิบัติของ “สบปราบสคูล
โมเดล”   พัฒนาการนำเสนอผลสำเร็จจาก “สบปราบสคูลโมเดล” ผ่านกิจกรรม  เข้าวัดวันพระ ในรูปแบบสื่อ
เทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย เช่น หนังสั้น คลิปวีดีโอ โปสเตอร์  และนำเสนอในรูปแบบทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ                 
เพ่ือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 
๓.  แผนงาน / แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือพัฒนาให้มาตรฐานโดดเด่นให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
จะดำเนินการดังนี้ 

๑.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมตามหลัก  สบปราบสคูลโมเดลให้กับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ๔  เพ่ือให้เข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

๒. ดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ควบคู่กับโครงการทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  และ 
โครงงานคุณธรรมห้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

แหล่งอ้างอิง 

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (๒๕๕๙). แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-
Assessment Report: SAR). โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: กรุงเทพมหานคร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ภาคผนวก 

๑. มาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 
๒. ผลการจัดการศึกษา 

ตารางที่ ๑ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 
ตารางที่ ๒ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 
ตารางที่ ๓ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 
 
ตารางที่ ๔ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๐ 
 
๓. ข้อมูลระดับสถานศึกษา 
 ๓.๑ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

๑) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจำ 

(คน) 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑ ๔๖ ๓ ๒ ๗ ๕๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๔๖ ๓ ๒ ๖ ๕๘ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๔๓ ๕ ๒ ๙ ๕๙ 

 

(ท่ีมา : งานทะเบียนและประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 
๒) ข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการครู บุคลากรทั้งหมด จำนวน ๔๔  คน โดยจำแนกตาม ตำแหน่ง/              

วิทยฐานะ,กลุ่มงาน/สาระการเรียนรู้,วุฒิการศึกษา จำนวน   ๔๔  คน และบุคลากร(ลูกจ้างประจำ) จำนวน  ๒  คน 
 
ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ 

ที ่ หมวด 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ สนับสนุนการสอน - - - 

๒ ครูผู้ช่วย ๑ ๑ ๒ 

๓ ค.ศ.๑ ๒ ๓ ๕ 
๔ ค.ศ.๒ ๖ ๑๐ ๑๖ 
๕ ค.ศ.๓ ๖ ๑๕ ๒๑ 
๖ ค.ศ.๔ -- - - 
  รวม ๑๕ ๒๙ ๔๔ 

 

(ท่ีมา : งานทะเบียนและประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 
ตารางที่ ๗ แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลการ จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ ฝ่ายบริหาร ๑ - ๑ 

๒ สนับสนนุการสอน - - - 

๓ งานแนะแนว - ๑ ๑ 

๔ ภาษาไทย ๑ ๕ ๖ 

๕ วิทยาศาสตร ์ ๑ ๘ ๙ 

๖ คณิตศาสตร ์ ๑ ๔ ๕ 

๗ สังคมศึกษาฯ ๒ ๓ ๕ 

๘ ศิลปศึกษา ๑ ๒ ๓ 

๙ สุขศึกษาฯ ๔ - ๓ 

๑๐ การงานอาชีพฯ ๓ ๒ ๕ 

๑๑ ภาษาตา่งประเทศ ๕ ๕ ๑๐ 

  รวม ๑๙ ๓๐ ๔๙ 
 

(ท่ีมา : งานทะเบียนและประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ตารางที่ ๘ แสดงจำนวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คนในแต่

กลุ่มสาระฯ (ชม./สปัดาห)์ 
บริหารการศึกษา ๑ - 
สนับสนนุการสอน - - 
งานแนะแนว ๑ ๓๐ 
ภาษาไทย ๖ ๒๔ 
วิทยาศาสตร ์ ๙ ๒๗ 
คณิตศาสตร ์ ๕ ๓๑ 
สังคมศึกษาฯ ๕ ๓๐ 
ศิลปศึกษา ๓ ๒๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒๒ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕ ๒๖ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๐ ๒๓ 

รวม ๔๙ ๒๖ 
 
  



๓๒ 
 
๑.๒ ข้อมูลนักเรียน 

๑) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒  จำนวนทั้งหมด ๗๙๖  คน 
ตารางที่ ๙ แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๐ ๗๕ ๑๓๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๐ ๘๓ ๑๗๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๗ ๗๘ ๑๖๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๔๑ ๖๓ ๑๐๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๖ ๕๙ ๑๑๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔๘ ๕๖ ๑๐๔ 

รวมทั้งหมด ๓๘๒ ๔๑๔ ๗๙๖ 
      

(ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ : งานทะเบียนและวัดผล) 
 
๒) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน        

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๖๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๕ 
 ๓) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๕๘๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๓.๓๐ 
 ๔) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๒๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๒ 

 ๕) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  ๓๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔.๐๐ 
 ๖) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๑๓๕  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๖ 
 ๗) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๒๓๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๘ 
 ๘) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘ 

 ๙) สถิติการขาดเรียน  ๓๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔.๓๙ 
 ๑๐) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น ๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
 ๑๑) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน   ๑๖๕  คน 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จำนวน   ๑๒๔  คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๕ 
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จำนวน  ๔๐ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๒๔ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๐๔ คน  
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  จำนวน  ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๙๒ 
   ประกอบอาชีพ   จำนวน  ๒๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๐๔ 
 ๑๒) อัตราส่วนครูมัธยมต้น  :  นักเรียน = ๑ :  ๒๓  คน 

  อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรียน = ๑ : ๑๖  คน 
๑๓) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ  ๗๙๖  คน   

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
๑๔)  จำนวนนักเรียนที ่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู ้ปกครอง  จำนวน ๗๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ  

๑๐๐.๐๐ 
 



๓๓ 
 

๑๕)  จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๖๙๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๗.๐๓ 
๑๖) จำนวนนักเร ียนท ี ่ทำก ิจกรรมบำเพ ็ญประโยชน ์ต ่อส ังคมทั ้ ง ในและนอกสถานศ ึกษา                

จำนวน  ๗๙๖  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
๑๗) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ำเสมอจำนวน จำนวน  ๗๙๖  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
๑๘) จำนวนนักเร ียนที ่ผ ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที ่กำหนดในหลักส ูตร   

สถานศึกษา จำนวน ๗๗๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๓๖ 
๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่

กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน  ๗๙๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 

 
๒. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 

ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๓.๑๗ ๒๙.๒๐ ๒๕.๕๘ ๒๙.๐๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๖.๗๔ ๓๓.๖๔ ๒๘.๓๓ ๓๑.๐๕ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๙๑ ๓๒.๙๘ ๒๘.๐๘ ๓๐.๒๒ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๓๓.๒๕ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ 

 
ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๗.๒๕ ๓๔.๔๐ ๒๓.๔๒ ๑๙.๓๑ ๒๖.๗๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๓.๒๕ ๓๖.๗๐ ๒๙.๖๙ ๒๗.๒๓ ๓๐.๔๙ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๓.๐๒ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

๒) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธ์ิรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 
 

ที ่ รหัสวิชา 
กลุม่ต้น 

กลุม่
กลาง 

กลุม่สงู 
รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวชิา
ระดับ ๒.๕ 

ขึ้นไป มส,ร,๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๗ ๑๕ ๒๔ ๖๓ ๘๙ ๙๖ ๕๓ ๑๒๖ ๔๗๓ ๗๖.๙๖ 
๒ คณติศาสตร ์ ๓ ๔๓ ๕๙ ๗๔ ๑๑๖ ๗๕ ๕๗ ๔๖ ๔๗๓ ๖๒.๑๖ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๑๑ ๓๑ ๖๕ ๑๐๑ ๑๒๖ ๗๓ ๔๕ ๒๑ ๔๗๓ ๕๖.๐๓ 
๔ สังคมศึกษา ๑๔ ๔๕ ๕๐ ๓๕ ๑๓๔ ๕๔ ๔๓ ๘๙ ๔๗๓ ๖๙.๕๖ 
๕ สุขศึกษาฯ ๓ ๑๑ ๖๐ ๓๑ ๔๕ ๕๔ ๖๒ ๒.๗ ๔๗๓ ๗๗.๘๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๐ ๑๓ ๑๕ ๒๗ ๖๒ ๙๓ ๘๖ ๑๗๗ ๔๗๓ ๘๘.๓๗ 
๗ การงานอาชีพฯ ๔ ๓๑ ๒๙ ๔๖ ๔๑ ๖๕ ๘๙ ๑๖๘ ๔๗๓ ๗๖.๗๔ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๘ ๔๘ ๖๐ ๗๖ ๙๓ ๕๗ ๕๓ ๖๘ ๔๗๓ ๕๗.๒๙ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๒๙ ๕๓ ๕๑ ๗๑ ๘๔ ๔๕ ๓๖ ๓๖ ๔๐๕ ๔๙.๖๓ 
๑๐ IS ๑๔ ๑๖ ๑๑ ๘ ๓๓ ๕๖ ๒๘ ๗ ๑๗๓ ๗๑.๖๘ 

รวม ๙๓ ๓๑๖ ๔๒๔ ๕๓๒ ๘๓๒ ๖๖๘ ๕๕๒ ๙๔๕ ๔,๓๖๒  
ร้อยละ ๒.๑๓ ๗.๔๒ ๙.๗๒ ๑๒.๒๐ ๑๙.๐๗ ๑๕.๓๑ ๑๒.๖๕ ๒๑.๖๖   
รวมกลุ่ม ๑๙.๐๙ ๑๒.๒๐ ๖๘.๖๙   

 
ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหสัวิชา 
กลุม่ต้น 

กลุม่
กลาง 

กลุม่สูง รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวิชา
ระดับ ๒.๕ 

ขึ้นไป 
มส,ร,๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔   

๑ ภาษาไทย ๒๕ ๑๓ ๑๓ ๔๒ ๖๑ ๑๑๔ ๔๑ ๑๔ ๓๒๓ ๗๑.๒๑ 
๒ คณติศาสตร ์ ๘ ๕๗ ๕๔ ๗๒ ๔๘ ๓๒ ๒๐ ๓๒ ๓๒๓ ๔๐.๘๗ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๔๖ ๑๕ ๒๔ ๓๔ ๒๙ ๕๙ ๔๓ ๓๘ ๒๘๘ ๕๘.๖๘ 
๔ สังคมศึกษา ๔ ๑๔ ๒๘ ๔๒ ๑๓๐ ๕๕ ๒๗ ๒๓ ๓๒๓ ๗๒.๗๖ 
๕ สุขศึกษาฯ ๓ ๑๘ ๑๕ ๓๔ ๓๗ ๕๙ ๔๓ ๑๑๔ ๓๒๓ ๗๘.๓๓ 
๖ ศิลปศึกษา ๓ ๗ ๔ ๒๙ ๓๒ ๗๓ ๕๒ ๑๒๓ ๓๒๓ ๘๖.๖๙ 
๗ การงานอาชีพฯ ๓๒ ๑๘ ๒๓ ๑๖ ๒๓ ๔๙ ๔๕ ๑๑๗ ๓๒๓ ๗๒.๔๕ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๘ ๒๕ ๔๓ ๑๐๑ ๘๑ ๓๒ ๒๑ ๓๒๓ ๗๒.๗๖ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๑๑ ๕ ๖ ๔ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๗๓ ๖๓.๓๘ 
๑๐ IS ๐ ๑ ๒ ๒ ๑๑ ๒๓ ๓๒ ๔๔ ๑๑๕ ๙๕.๖๕ 

รวม ๑๓๔ ๑๖๖ ๑๙๔ ๓๑๘ ๔๘๒ ๕๕๖ ๓๔๗ ๕๔๐ ๒,๗๓๗  
ร้อยละ ๔.๘๙ ๖.๐๖ ๗.๐๙ ๑๑.๖๒ ๑๗.๖๑ ๒๐.๓๑ ๑๒.๖๘ ๑๙.๗๓   
รวมกลุ่ม ๑๘.๐๔ ๑๑.๖๒ ๗๐.๓๓   

 



๓๕ 
 
ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 

กลุม่ต้น 
กลุม่
กลาง 

กลุม่สงู 

รวม 

ร้อยละ
แต่ละ

รายวิชา
ระดับ  

๒.๕  ขึน้
ไป 

มส,ร,๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๑๖ ๓๙ ๒๘ ๖๔ ๖๒ ๖๕ ๓๙ ๑๕๕ ๔๖๘ ๖๘.๕๙ 
๒ คณติศาสตร ์ ๑๐ ๓๖ ๗๘ ๑๐๖ ๗๗ ๖๕ ๓๖ ๖๐ ๔๖๘ ๕๐.๘๕ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๑๓ ๓๐ ๘๑ ๑๒๗ ๗๗ ๘๑ ๔๒ ๑๗ ๔๖๘ ๔๖.๓๗ 
๔ สังคมศึกษา ๙ ๓๗ ๔๙ ๖๑ ๑๒๓ ๖๒ ๕๙ ๖๘ ๔๖๘ ๖๖.๖๗ 
๕ สุขศึกษาฯ ๒ ๑ ๙๙ ๙๐ ๒๓ ๗๐ ๙ ๑๗๔ ๔๖๘ ๕๘.๙๗ 
๖ ศิลปศึกษา ๒ ๐ ๔ ๒๓ ๖๓ ๑๒๗ ๑๑๙ ๑๓๐ ๔๖๘ ๙๓.๘๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๖ ๒ต ๔๑ ๖๒ ๔๙ ๗๗ ๗๒ ๑๓๕ ๔๖๘ ๗๑.๑๕ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๒๕ ๕๙ ๖๘ ๙๕ ๔๗ ๗๓ ๔๐ ๖๑ ๔๖๘ ๔๗.๒๒ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๕๙ ๙๒ ๓๔ ๔๙ ๓๖ ๓๘ ๒๘ ๖๔ ๔๐๐ ๔๑.๕๐ 
๑๐ IS ๑ ๑๘ ๒ ๖ ๔๙ ๑๒ ๕๖ ๒๕ ๑๖๙ ๘๔.๐๒ 

รวม ๑๔๓ ๓๓๘ ๔๘๔ ๖๘๓ ๖๐๖ ๖๗๐ ๕๐๐ ๘๘๙ ๔,๓๑๓  
ร้อยละ ๓.๓๒ ๗.๘๔ ๑๑.๒๒ ๑๕.๘๔ ๑๔.๐๕ ๑๕.๕๓ ๑๑.๕๙ ๒๐.๖๑   
รวมกลุ่ม ๒๒.๓๘ ๑๕.๘๔ ๖๑.๗๘   

 
ตารางที่ ๑๕ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
กลุม่ต้น 

กลุม่
กลาง 

กลุม่สงู 
รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชาระดับ  
๒.๕  ขึน้ไป มส,ร,๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

๑ ภาษาไทย ๓๐ ๑๐ ๒๑ ๔๑ ๔๔ ๘๐ ๕๖ ๓๗ ๓๑๙ ๖๘.๐๓ 
๒ คณติศาสตร ์ ๒๖ ๓๔ ๒๕ ๓๗ ๔๗ ๓๙ ๔๔ ๖๗ ๓๑๙ ๖๑.๗๖ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๑๖ ๙ ๒๕ ๓๔ ๓๕ ๖๕ ๔๙ ๔๗ ๒๘๐ ๗๐.๐๐ 
๔ สังคมศึกษา ๘ ๙ ๒๒ ๔๓ ๘๗ ๗๒ ๓๖ ๔๒ ๓๑๙ ๗๔.๒๙ 
๕ สุขศึกษาฯ ๒ ๐ ๑ ๐ ๔ ๔๐ ๔๖ ๒๒๖ ๓๑๙ ๙๙.๐๖ 
๖ ศิลปศึกษา ๑ ๔ ๒๔ ๓๖ ๖๓ ๖๔ ๖๖ ๖๑ ๓๑๙ ๗๙.๖๒ 
๗ การงานอาชีพฯ ๒๒ ๒๑ ๑๓ ๒๐ ๑๓ ๓๙ ๓๖ ๖๙ ๒๓๓ ๖๗.๓๘ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๙ ๑๙ ๒๕ ๒๐ ๖๒ ๕๘ ๗๙ ๔๗ ๓๑๙ ๗๗.๑๒ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๕ ๒๒ ๕ ๘ ๓ ๙ ๑๐ ๙ ๗๑ ๔๓.๖๖ 
๑๐ IS ๔ ๔ ๕ ๙ ๑๑ ๑๔ ๒๐ ๔๗ ๑๑๔ ๘๐.๗๐ 

รวม ๑๒๓ ๑๓๒ ๑๖๖ ๒๔๘ ๓๖๙ ๔๘๐ ๔๔๒ ๖๕๒ ๒,๖๑๒   
ร้อยละ ๔.๗๑ ๕.๐๕ ๖.๓๖ ๙.๔๙ ๑๔.๑๓ ๑๘.๓๘ ๑๖.๙๒ ๒๔.๖๙    
รวมกลุ่ม ๑๖.๑๒ ๙.๔๙ ๗๔.๑๒   



๓๖ 
 

๓) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตารางที่ ๑๖ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๑ ๒๒ ๗๗ ๓๗๓ ๔๗๓ ๙๙.๗๙ 
๒ คณติศาสตร ์ ๑ ๕ ๑๕๖ ๓๑๑ ๔๗๓ ๙๙.๗๙ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๑ ๓ ๑๔๐ ๓๒๙ ๔๗๓ ๙๙.๗๙ 
๔ สังคมศึกษา ๐ ๒ ๒๖ ๓๒๘ ๓๕๖ ๑๐๐ 
๕ สุขศึกษาฯ ๐ ๙ ๑๐๑ ๓๖๓ ๔๗๓ ๑๐๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๐ ๐ ๓๓ ๔๔๐ ๔๗๓ ๑๐๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๑ ๐ ๙๐ ๓๘๒ ๔๗๓ ๙๙.๗๙ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๐ ๑๔ ๘๖ ๓๗๓ ๔๗๓ ๑๐๐ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๐ ๐ ๑๖๕ ๒๔๐ ๔๐๕ ๑๐๐ 
๑๐ IS ๐ ๑๕ ๘๖ ๗๒ ๑๗๓ ๑๐๐ 

รวม ๔ ๗๐ ๙๖๐ ๓,๒๑๑ ๔,๑๔๕  
ร้อยละ ๐.๐๙ ๑.๖๕ ๒๒.๖๑ ๗๕.๖๔   
รวมกลุ่ม ๐.๐๙  ๙๙.๙๑   

 
ตารางที่ ๑๗ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา ไม่ผ่าน ผ่าน กลุม่ดี กลุม่ดีเยี่ยม รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๐ ๑ ๘๕ ๒๓๗ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๒ คณติศาสตร ์ ๐ ๒ ๑๓๔ ๑๘๗ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๐ ๐ ๘๖ ๒๐๒ ๒๘๘ ๑๐๐ 
๔ สังคมศึกษา ๐ ๗ ๗๙ ๒๓๗ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๕ สุขศึกษาฯ ๐ ๐ ๐ ๓๒๓ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๐ ๐ ๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๓ ๑๕ ๑๐ ๒๙๕ ๓๒๓ ๙๙.๐๗ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๒ ๐ ๙๕ ๒๒๖ ๓๒๓ ๙๙.๓๘ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๐ ๐ ๒๖ ๔๗ ๗๓ ๑๐๐ 

๑๐ IS ๐ ๗ ๗๑ ๓๗ ๑๑๕ ๑๐๐ 
รวม ๕ ๓๒ ๕๘๗ ๒,๑๑๓ ๒,๗๓๖  

ร้อยละ ๐.๑๘ ๑.๑๗ ๒๑.๔๕ ๗๗.๐๒   
รวมกลุ่ม ๐.๑๘ ๙๙.๘๒    

 
 
 
 



๓๗ 
 
ตารางที่ ๑๘ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุม่ดี กลุม่ดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๑ ๓๕ ๙๕ ๓๓๘ ๔๙๖ ๙๙.๘๐ 
๒ คณติศาสตร ์ ๓ ๑๓ ๒๑๖ ๒๓๖ ๔๖๙ ๙๙.๓๖ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๓ ๐ ๒๑๘ ๒๔๖ ๔๖๙ ๙๙.๓๖ 
๔ สังคมศึกษา ๐ ๒ ๘๙ ๓๗๘ ๔๖๙ ๑๐๐ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๐ ๓ ๑๐๓ ๓๖๓ ๔๖๙ ๑๐๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๐ ๓ ๕๐ ๔๑๖ ๔๖๙ ๑๐๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๓ ๑๘ ๖๒ ๓๘๖ ๔๖๙ ๙๙.๓๖ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๒ ๔๒ ๗๓ ๓๕๒ ๔๖๙ ๙๙.๕๗ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๒ ๒ ๑๖๕ ๒๓๒ ๔๐๑ ๙๙.๕๐ 
๑๐ IS ๐ ๒ ๔๖ ๑๒๒ ๑๗๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๔ ๑๒๓ ๑,๑๑๗ ๓,๐๖๙ ๔,๓๒๓  
ร้อยละ ๐.๓๒ ๒.๘๕ ๒๕.๘๔ ๗๐.๙๙   
รวมกลุ่ม ๐.๓๒  ๙๙.๖๘   

 
ตารางที่ ๑๙ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน  
(คน) 

ผ่าน กลุม่ดี กลุม่ดีเยี่ยม รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมนิ 

๐ ๑ ๒ ๓ 
๑ ภาษาไทย ๐ ๐ ๗๙ ๒๔๐ ๓๑๙ ๗๕.๒๔ 
๒ คณติศาสตร ์ ๐ ๐ ๑๖๕ ๑๕๔ ๓๑๙ ๔๘.๒๘ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๐ ๑ ๑๗๕ ๑๔๓ ๓๑๙ ๔๔.๘๓ 
๔ สังคมศึกษา ๐ ๖ ๒๔ ๒๘๙ ๓๑๙ ๙๐.๕๙ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๐ ๐ ๒๕ ๒๙๔ ๓๑๙ ๙๒.๑๖ 
๖ ศิลปศึกษา ๐ ๐ ๒๗ ๒๙๒ ๓๑๙ ๙๑.๕๔ 
๗ การงานอาชีพฯ ๐ ๒๘ ๕๕ ๒๐๘ ๒๑๙ ๗๑.๔๘ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๐ ๑ ๕๙ ๒๕๙ ๓๑๙ ๘๑.๑๙ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๐ ๐ ๒๘ ๒๕๙ ๒๘๗ ๙๐.๒๔ 
๑๐ IS ๐ ๐ ๑ ๑๑๔ ๑๑๕ ๙๙.๑๓ 

รวม ๐ ๐ ๖๓๘ ๒,๒๕๒ ๒,๙๒๔  
ร้อยละ ๐ ๐ ๒๑.๘๒ ๗๗.๐๒   
รวมกลุ่ม ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐    

 
 
 



๓๘ 
 

๔) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตารางที่ ๒๐ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา ไม่ผ่าน ผ่าน กลุม่ดี กลุม่ดีเยี่ยม รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๐ ๒๓ ๙๑ ๓๕๙ ๔๓๗ ๑๐๐ 
๒ คณติศาสตร ์ ๑ ๗ ๒๕๓ ๒๑๒ ๔๓๗ ๙๙.๗๙ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๑ ๒๔ ๒๕๔ ๑๙๔ ๔๓๗ ๙๙.๗๙ 
๔ สังคมศึกษา ๑ ๑ ๑๒๐ ๓๕๑ ๔๓๗ ๙๙.๗๙ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๐ ๑ ๑๐๓ ๓๖๙ ๔๓๗ ๑๐๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๐ ๐ ๖๙ ๔๐๔ ๔๓๗ ๑๐๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๐ ๕ ๑๐๑ ๓๖๗ ๔๓๗ ๑๐๐ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๐ ๔๙ ๒๑๖ ๒๐๘ ๔๓๗ ๑๐๐ 

๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๐ ๒๑ ๑๕๘ ๒๒๖ ๔๐๕ ๑๐๐ 
๑๐ IS ๐ ๑๔ ๘๒ ๗๗ ๑๗๓ ๑๐๐ 

รวม ๓ ๑๔๕ ๑,๔๔๗ ๒,๗๖๗ ๔,๓๖๒  
ร้อยละ ๐.๐๗ ๓.๓๒ ๓๓.๑๗ ๖๓.๔๓   
รวมกลุ่ม ๐.๐๗ ๙๙.๙๓   

 
ตารางที่ ๒๑ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา ไม่ผ่าน ผ่าน กลุม่ดี กลุม่ดีเยี่ยม รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๐ ๑ ๑๙๕ ๑๒๗ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๒ คณติศาสตร ์ ๐ ๓ ๑๘๑ ๑๓๙ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๐ ๐ ๑๔๑ ๑๘๒ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๔ สังคมศึกษา ๐ ๗ ๑๐๑ ๒๑๕ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๐ ๐ ๐ ๓๒๓ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๐ ๐ ๓ ๓๒๐ ๓๒๓ ๑๐๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๓ ๕๕ ๘๘ ๑๗๗ ๓๒๓ ๙๙.๐๗ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๑ ๐ ๑๔๖ ๑๗๖ ๓๒๓ ๙๙.๖๙ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๐ ๑ ๒๘ ๔๔ ๗๓ ๑๐๐ 

๑๐ IS ๐ ๘ ๖๐ ๔๗ ๑๑๕ ๑๐๐ 
รวม ๔ ๗๕ ๙๔๓ ๑,๗๕๐ ๒,๗๗๒  

ร้อยละ ๐.๑๔ ๒.๗๑ ๓๔.๐๒ ๖๓.๑๓   
รวมกลุ่ม ๐.๑๔ ๙๙.๘๖   

 
 



๓๙ 
 
ตารางที่ ๒๒ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา ไม่ผ่าน ผ่าน กลุม่ดี กลุม่ดีเยี่ยม รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๑ ๓๔ ๑๐๗ ๓๒๗ ๔๖๙ ๙๙.๗๙ 
๒ คณติศาสตร ์ ๓ ๒๕ ๒๐๓ ๒๓๘ ๔๖๙ ๙๙.๓๖ 
๓ วิทยาศาสตร ์ ๓ ๐ ๓๐๑ ๑๖๕ ๔๖๙ ๙๙.๓๖ 
๔ สังคมศึกษา ๐ ๓ ๑๑๑ ๓๕๕ ๔๖๙ ๑๐๐ 
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๐ ๓ ๑๕๑ ๓๑๕ ๔๖๙ ๑๐๐ 
๖ ศิลปศึกษา ๐ ๓ ๑๑๓ ๓๕๓ ๔๖๙ ๑๐๐ 
๗ การงานอาชีพฯ ๓ ๖๐ ๑๖๑ ๒๔๕ ๔๖๙ ๙๙.๓๖ 
๘ ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๒๒ ๑๔๕ ๒๐๐ ๔๖๙ ๙๙.๕๗ 
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๒ ๓๐ ๑๕๒ ๒๑๗ ๔๐๑ ๙๙.๕๗ 
๑๐ IS ๐ ๒ ๔๘ ๑๒๐ ๑๗๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๔ ๒๘๒ ๑,๔๙๒ ๒,๕๓๕ ๔,๓๒๓  
ร้อยละ ๐.๓๒ ๖.๕๒ ๓๔.๕๑ ๕๘.๖๔   
รวมกลุ่ม ๐.๓๒ ๙๙.๖๘   

 
 
ตารางที่ ๒๓ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา ไม่ผ่าน ผ่าน กลุม่ดี กลุม่ดีเยี่ยม รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมนิ ๐ ๑ ๒ ๓ 

๑ ภาษาไทย ๐ ๑ ๑๗๑ ๑๔๗ ๓๑๙  
๒ คณติศาสตร ์ ๐ ๕ ๒๒๐ ๙๔ ๓๑๙  
๓ วิทยาศาสตร ์ ๐ ๒ ๑๘๓ ๙๙ ๒๘๔  
๔ สังคมศึกษา ๐ ๒๑ ๔๑ ๒๕๗ ๓๑๙  
๕ สุขศึกษาพลศึกษา ๑ ๐ ๒๓ ๒๙๕ ๓๑๙  
๖ ศิลปศึกษา ๐ ๐ ๗๐ ๒๔๙ ๓๑๙  
๗ การงานอาชีพฯ ๐ ๔๕ ๔๙ ๑๓๙ ๒๓๓  
๘ ภาษาอังกฤษ ๐ ๑ ๑๐๐ ๒๑๘ ๓๑๙  
๙ ภาษาตา่งประเทศ(จนี) ๐ ๐ ๒๐ ๕๑ ๗๑  
๑๐ IS ๐ ๑๔ ๘ ๙๓ ๑๑๕  

รวม ๑ ๘๙ ๘๘๕ ๑,๖๔๒ ๒,๖๑๗  
ร้อยละ ๐.๐๔ ๓.๔๐ ๓๓.๘๒ ๖๑.๗๔   
รวมกลุ่ม ๐.๐๔ ๙๙.๙๖   

 
 
 



๔๐ 
 
๓. แหล่งเรียนรู้ 

๑) สรุปข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
ตารางที่ ๒๔ การใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
เป้าหมาย 

(คน) 
จุดประสงค์ 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน ๘๐ ๗๙๖ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
๒. สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน - - - 
๓. สวนเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ ๔๐ ๗๙๖ เรียนรู้เกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตารางที ่๒๕ ข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี 
เป้าหมาย จุดประสงค์ 

๒๖ วัดในเขตอำเภอสบปราบ ๖ ๗๙๖ นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันวัด
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสืบสาน
ตามโครงการทักษะชีวิต 

สวนสัตว์เชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ ๑ ๓๐๐ ทัศนศึกษา ม.๑,๒ 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ๑ ๓๐๐ ทัศนศึกษา ม.๑,๒ 
วัดร่องขุ่น ๑ ๑๖๕ ทัศนศึกษา ม.๓ 
อุทยานแห่งชาติขุน้ำนางนอน ๑ ๑๖๕ ทัศนศึกษา ม.๓ 
อุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม ๑ ๑๐๔ ทัศนศึกษา  ม.๔ 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ๑ ๑๑๕ ทัศนศึกษา  ม.๕ 
อุทยานแห่งชาติกำแพงเพชร ๑ ๑๑๕ ทัศนศึกษา  ม.๕ 
โรงงานเฉาก๋วยชากังราวกำแพงเพชร ๑ ๑๑๕ ทัศนศึกษา  ม.๕ 
อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สุโขทัย  ๑ ๑๐๔ ทัศนศึกษา  ม.๖ 
อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก ๑ ๑๐๔ ทัศนศึกษา  ม.๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ๒ ๒๐๐ เพ่ือเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
.มหาวิทยาลัยราชมงคลลำปาง ๒ ๒๐๐ เพ่ือเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๑-๒ ๑๐๐ ให้นักเรียนได้มีแหล่งสืบค้นข้อมูล

ที่หลากหลาย 
อุทยาแห่งชาติดอยจง ๑-๒ ๓๔๔ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
อ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอสบปราบ ๑-๒ ๓๔๔ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สวนสุขภาพเขตอำเภอสบปราบ ๕-๑๐ ๑๐๐ ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย 
การทอผ้าตีนจก บ้านน้ำหลง ๕-๑๐ ๑๐๐ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



๔๑ 
 

๒) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตารางที่ ๒๖ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี เรื่อง หมายเหตุ 
พระครูโสภณจริยานุวัตร ๓ คุณธรรมจริยธรรม  
นายวิสิทธิ์  สิทธ ิ ๑ สมุนไพร วิทยากรประจำวัด 
นางสมพร  คำลือ ๑ ตะกร้า  ขันโตก วิทยากรประจำวัด 
นายมันแก้ว  วันหมื่น ๑ ตะกร้าไม้ไผ่ วิทยากรประจำวัด 
นายทรง  คำภิโล ๑ ไม้กวาดทางมะพร้าว วิทยากรประจำวัด 
นายนวล  ตะนะ ๑ จักสาน วิทยากรประจำวัด 
นางนัดดา  ยอดกันทา   ๑ การทอผ้าพ้ืนเมือง วิทยากรประจำวัด 
นางสมพร  หวานใจ ๑ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ วิทยากรประจำวัด 
นางทองคำ  กาหล้า ๑ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ วิทยากรประจำวัด 
นางสาวเพลินทิพย์  อุดใจ ๑ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ วิทยากรประจำวัด 
นางดาวเรือง  อินมา ๑ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ วิทยากรประจำวัด 
นางมินทร์  อักษร ๑ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ วิทยากรประจำวัด 
นายจี๋  ปิงวงศ์ ๑ งานไม้ วิทยากรประจำวัด 
นายเหม๋ย  ปิงวงศ์ ๑ งานไม้ วิทยากรประจำวัด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 
๔. ประกาศมาตรฐานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 
๕. คำสั่งโรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

หลักการบริหารงาน สบปราบสคูลโมเดล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 
๖. สรุปแบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๘ องค์ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 
๗. ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน/บุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ ตามเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกำหนด เช่น การเข้าร่วมประชุม/อบรม/พัฒนาทักษะ (ภาษาอังกฤษ) 
 

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง 
๑ นายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ ๘ ๔๐ 
๒ นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ คร ู ชำนาญการพิเศษ ๖ ๓๖ 
๓ นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ คร ู ชำนาญการ ๗ ๖๖ 
๔ นายคงฤทธิ์ กสิชีวิน คร ู ชำนาญการ ๙ ๖๐ 
๕ นางสาวทัศนีย์  ลินพล คร ู ชำนาญการ ๓ ๒๔ 
๖ นางพยอม ศิริบุญ คร ู ชำนาญการพิเศษ ๗ ๖๓ 
๗ นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ คร ู ชำนาญการพิเศษ ๔ ๒๔ 
๘ อังสุนีย์  สุวรรณชัย คร ู ชำนาญการ ๑๘ ๓๔๙ 
๙ สุวิมล  พวงสุยะ คร ู ชำนาญการพิเศษ ๗ ๔๘ 

๑๐ นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน คร ู ชำนาญการพิเศษ ๓ ๒๔ 
๑๑ นางสาวชลลดา สุภากาว ี คร ู ชำนาญการพิเศษ ๑๐ ๑๐๕ 
๑๒ รุ่งโรจน์  วรรณาการ คร ู ชำนาญการพิเศษ ๔ ๓๐ 
๑๓ นายสมบัติ อัศวสัย คร ู ชำนาญการ ๒ ๑๒ 
๑๔ พันธ์ เหลาพล คร ู ชำนาญการพิเศษ ๓ ๑๘ 
๑๕ นายพิเชษฐ์  ชัยยัง คร ู ชำนาญการ ๙ ๘๒ 
๑๖ พัชรินทร์ อินสะอาด คร ู ชำนาญการพิเศษ ๑๓ ๑๓๘ 
๑๗ นายยุติวิชญ์  เทือกตา คร ู ชำนาญการพิเศษ ๑๒ ๑๒๐ 
๑๘ นางสาวพัชราพร  จามรี คร ู ไม่มีวิทยฐานะ ๑๓ ๑๐๘ 
๑๙ นางนงนุช  ชัยนันตา คร ู ชำนาญการ ๑๔ ๑๓๒ 
๒๐ นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว คร ู ชำนาญการพิเศษ ๗ ๔๕ 
๒๑ นายสุรกิตย์ จันต๊ะวงศ์ คร ู ชำนาญการพิเศษ ๑๖ ๑๗๘ 
๒๒ นางสาวอำพันธ์ ชุ่มเชื้อ คร ู ชำนาญการ ๘ ๘๔ 
๒๓ นางสาววัชราภรณ์ สายวงศ ์ คร ู ชำนาญการ ๙ ๘๖ 
๒๔ นายสราวุฒิ คำวัน คร ู ชำนาญการ ๗ ๖๐ 
๒๕ นางอังสุมารินทร์  ปาละจะเร คร ู ชำนาญการพิเศษ ๒๓ ๒๐๔ 
๒๖ นายราเชนทร์ ปาละจะเร คร ู ชำนาญการ ๖ ๔๑ 
๒๗ นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง คร ู ชำนาญการพิเศษ ๘ ๘๔ 
๒๘ นางศิรินภา ยะคำปลูก คร ู ชำนาญการ ๖ ๖๔ 
๒๙ นางสาวละเอียด ทะนันชัย คร ู ชำนาญการพิเศษ ๓ ๑๖ 
๓๐ นางพัชราพร  วรรณารักษ์ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ ๖ ๔๑ 
๓๑ นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์ คร ู ไม่มีวิทยฐานะ ๑๐ ๙๗ 



๕๕ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง 
๓๒ นางธมลพรรณ ์ ยอดคำ คร ู ชำนาญการพิเศษ ๑๐ ๑๒๑ 
๓๓ นางสาวดารุณี คำนวล คร ู ไม่มีวิทยฐานะ ๘ ๑๑๘ 
๓๔ นางแสงจันทร์ โกมลเมนะ คร ู ชำนาญการ ๓ ๑๘ 
๓๕ นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ คร ู ชำนาญการ ๒๔ ๑๗๑ 
๓๖ นายภูมิสิทธิ์  กุสลานุภาพ คร ู ชำนาญการ ๕ ๔๒ 
๓๗ ทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว คร ู ไม่มีวิทยฐานะ ๗ ๕๑ 
๓๘ นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน คร ู ชำนาญการ ๑๓ ๑๔๔ 
๓๙ ธัญญภัสร์ เชียงพันธ์ คร ู ชำนาญการพิเศษ ๑๓ ๑๐๕ 
๔๐ นางสุภาพร เจริญผล คร ู ชำนาญการพิเศษ ๘ ๖๖ 
๔๑ นางธัญสุตา  ณ ลำปาง คร ู ชำนาญการพิเศษ ๖ ๖๐ 
๔๒ นางสายทิพย์  วรรณาการ คร ู ชำนาญการพิเศษ ๒ ๑๘ 
๔๓ นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ๖ ๘๔ 
๔๔ นางสาวกนกวรรณ ขันคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ๘ ๘๖ 

๔๖ นายประยุทธ์ สีเที่ยง 
พนักงาน
ราชการ ไม่มีวิทยฐานะ ๓ ๒๔ 

๔๗ นายณัฐพงศ ์เรือนปานันท์ ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ๖ ๔๑ 
๔๘ สายพิณ  ต๊ะมาสี ครูอัตราจ้าง ไม่มีวิทยฐานะ ๕ ๔๘ 

๔๙ นางธนภรณ์  จันต๊ะวงศ์ 
ครูพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ ๓ ๑๘ 

๕๐ นางธนภรณ์  จันต๊ะวงศ์ 
ครูพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการ 

๒๒๔ไม่มีวิทย
ฐานะ ๓ ๑๘ 

๕๑ นางนุชจรินทร์  ปัญญาดิบวงศ ์
ธุรการ
โรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ ๒ ๑๒ 

รวม ๓๙๓ ๓,๗๐๖ 
 

สรุปข้อมูลการอบรม  English  Boot  Camp  ของครู 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วันที่อบรม ประเภท มีผลสอบ 
CEFR 

รุ่นที่
อบรม 

ศูนย์ท่ีเข้าอบรม 

๑ นายคงฤทธิ์  กสิชีวิน ๒๔/๐๗/๖๑ -
๑๑/๐๘/๖๑ 

มัธยมศึกษา มี ๙ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

๒ นายราเชนทร์  ปาละจะเร ๙-๒๒/๐๕/๖๐ มัธยมศึกษา มี ๗ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
๓ นางสาวอำพันธ์  ชุ่มเชื้อ ๔-๒๒/๐๙/๖๐ มัธยมศึกษา มี ๑๐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
๔ นางแสงจันทร์  โมลเมนะ ๙-๒๒/๐๕/๖๐ มัธยมศึกษา มี ๘ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
๕ นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน ๔-๒๒/๐๙/๖๐ มัธยมศึกษา มี ๑๐ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
๖ นางพัชราพร  วรรณารักษ์ ๙-๒๒/๐๕/๖๐ มัธยมศึกษา มี ๗ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
๗ นางธัญสุตา  ณลำปาง ๐ มัธยมศึกษา มี ๐ ๐ 



๕๖ 
 

สรุปเกียรติคุณและผลงานของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ลำดับ ชื่อครู ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๑  นางสาวดารณุี คำนวล 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา 

๒  นางสาวดารณุี คำนวล 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง  
ขับร้องสากลชายม.๑-๓ 

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา 

๓  นางสาวดารณุี คำนวล 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง  
ขับร้องลูกกรุงชาย  ม.๔-๖ 

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษา 

๔  นางสาวดารณุี คำนวล 
 ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทเพลง  
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาค 

 สำนักงาคณะกรรมการกำกับ
ส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย (คปภ) 

๕  นางศิรินภา ยะคำปลูก  ครูผู้สอนที่มผีลงานดีเด่นประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  ๓๕ 

๖  นางศิรินภา ยะคำปลูก 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงินกิจกรรมการ
แข่งขันพูดภาษาจีนระดับชั้น ม.๔-๖  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗  นางศิรินภา ยะคำปลูก 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีนระดับช้ัน ม.๔-๖   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  ๓๕ 

๘  นางศิรินภา ยะคำปลูก 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงินกิจกรรมการ
แข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจนีระดับชั้น ม.๔-๖         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๖๙ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  ๓๕ 

๙  นายณัฐพงศ์ เรือนปานันท์  ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  ๓๕ 

๑๐  นายณัฐพงศ์ เรือนปานันท์ 
 ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยีย่ม การแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษา 
จังหวัดลำปาง 

 สมาคมกีฬา จังหวัดลำปาง 

๑๑  นางสาวอังสุนีย์ สุวรรณชัย  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๒  นางสาวพัชราพร จามร ี
 การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผูม้ผีลงานดเีด่น กลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๒ เนื่องในวันครู 
ประจำปี ๒๕๖๓ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  ๓๕ 

๑๓  นางสาวพัชราพร จามร ี

 กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ตามโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 
๒๕๖๒  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  ๓๕ 

๑๔  นางสาวพัชราพร จามร ี
 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการตอบคำถามวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (Lab กริ๊ง) ระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย งาน
วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภฏัลำปาง ๖๒ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๕  นางสาวพัชราพร จามร ี

 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งท่ี ๒๒ และ
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ปี ๒๕๖๒ 

 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏ
เกล้า 



๕๗ 
 
ลำดับ ชื่อครู ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๑๖  นางสาวพัชราพร จามร ี

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ม.๔-๖  ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๙ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๗  นางสาวพัชราพร จามร ี

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖  
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๘  นางพัชราพร วรรณารักษ ์
 ครูผู้สอนการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) 
ระดับชั้น  ม.๑-๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๙  นางสาวกนกวรรณ ขันคำ 
 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้น ม.๑-๓ 
โครงการรักษ์ภาษาไทย วันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๒๐  นางสาวกนกวรรณ ขันคำ 
 "ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น" ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๒๑  นางสาวกนกวรรณ ขันคำ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดบัช้ัน ม.๑-๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๙ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๒ วันท่ี ๑๐-๑๑ กันยายน  ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๒๒  นางสาวกิตติยา แก้วสิงห ์
 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครผูู้มผีลงานดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๒๓  นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์  ครูผู้ซ้อมนักเรียนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ์
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๒๔  นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์  วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์(Math Campครั้งท่ี ๗ )  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

๒๕  นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร 

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน "กิจกรรม 
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓         
" งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ครั้งท่ี ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๒๖  นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร 

 เป็น ครูผูส้อนนักเรียน "กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖    "ได้รบัรางวัลระดับเหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ 
  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๒๗  นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ "กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอิสระ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓" ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๒๘  นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง "กิจกรรม 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 



๕๘ 
 
ลำดับ ชื่อครู ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๒๙  นายสมบัติ อัศวะสัย 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันจักสานไมไ้ผ่ ระดับช้ัน ม.๑-๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๒ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๓๐  นายสมบัติ อัศวะสัย 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันจักสานไมไ้ผ่ ระดับช้ัน ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ประจำปี  ๒๕๖๒  ณ จังหวัด
สุโขทัย 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓๑  นางสาวนลินรตัน์ อิมิวัฒน์ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลศิ กิจกรรม
การแข่งขันนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา ( Youth Counselor : YC 
) ระดับช้ัน ม.๑-๓ งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๓๒  นางสาวนลินรตัน์ อิมิวัฒน์ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลศิ กิจกรรม
การแข่งขันนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา ( Youth Counselor : YC 
) ระดับชั้น ม.๔-๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๓๓  นางสาวนลินรตัน์ อิมวิัฒน์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา ( Youth Counselor : YC ) 
ระดับชั้น ม.๑-๓  งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติ  

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓๔  นางสาวนลินรตัน์ อิมิวัฒน์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา ( Youth Counselor : YC ) ระดับชั้น 
ม.๔-๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙  

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓๖  นางเมธาวี ขาวสมบูรณ ์
 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้น  
ม.๑-๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๓๗  นางเมธาวี ขาวสมบูรณ ์
 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้น    
ม.๑-๓ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๓๘  นางเมธาวี ขาวสมบูรณ ์
 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้น  
ม.๔-๖ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๓๙  นางเมธาวี ขาวสมบูรณ ์
 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียงระดับชั้น    
ม.๔-๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๔๐  นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ ได้รับคัดเลิือกเป็น "ครูดีในดวงใจ" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

๔๑  นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ 

 เป็นผู้ฝึกสอนการบรรยายธรรม นักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ งานมหกรรมส่งเสรมิศีลธรรม และการ
ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา            
รอบคัดเลือกระดับภาคสงฆ์ ภาค  ๖ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ่

๔๒  นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 
๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๔๓  นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน 
ม.๑-๓  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 



๕๙ 
 
ลำดับ ชื่อครู ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๔๔  นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน  
ม.๑-๓  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ครั้งท่ี ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๔๕  นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๔๖  นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัดสุโขทัย 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔๗  นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหตัถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวดั
สุโขทัย 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  นางสาววัชราภรณ์ สายวงค์ 
 เป็นผู้ฝึกสอน การประกวดบรรยายธรรม จังหวดัลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลำปาง 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดบั ม.๔-ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.๑-ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดบั ม.๑-ม.๓ 

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดบั ม.๔-ม.๖  

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.๑-ม.๓ 

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.๔-ม.๖ 

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันจักสานไมไ้ผ่ ระดับ ม.๑-ม.๓ 

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงินกิจกรรมการ
แข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.๔-ม.๖ 

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดบั ม.๑-ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.๔-ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๖๑  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.๑-ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๖๒  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.๔-ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 



๖๐ 
 
ลำดับ ชื่อครู ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๖๓  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันจักสานไมไ้ผ่ ระดับ ม.๑-ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๖๔  นางธมลพรรณ์ ยอดคำ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองกิจกรรมการ
แข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.๔-ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๖๕  นางสาวชลลดา สุภากาว ี
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภท 
๓ มิติ(๓D)ปล่อยอิสระ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๖๖  นางสาวชลลดา สุภากาว ี
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน กิจกรรมอการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.๑-ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๖๗  นางสายทิพย์ วรรณาการ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทองแดง การ
แข่งขันพินิจวรรณคดี การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๙  

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖๘  นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว  ครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

๖๙  นายสุระกิตย์ จันตะ๊วงศ ์
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศการ
แข่งขันการแกาะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๗๐  นายสุระกิตย์ จันตะ๊วงศ ์
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศการ
แข่งขันการแกาะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๗๑  นายสุระกิตย์ จันตะ๊วงศ ์
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง การแข่งขัน
การแกาะสลักผักผลไม้ ระดบัช้ัน ม.๑-ม.๓ ระดับชาต ิ

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๗๒  นายสุระกิตย์ จันตะ๊วงศ ์
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง การแข่งขัน
การแกาะสลักผักผลไม้ ระดบัช้ัน ม.๔-ม.๖ ระดับชาต ิ

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๗๓  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์  ครูผู้มผีลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๗๔  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญเงิน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๖๙ (การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-๓) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๗๕  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญเงิน ระดับชาติ ครั้ง
ที่ ๖๙ (การแข่งขันสรา้งสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๗๖  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทองแดง ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขันวาดภาพลายเส้น Drawing ม.๔-๖) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๗๗  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทองแดง ระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-๖) 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๗๘  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ม.๔-๖) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๗๙  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น Drawing ม.๔-๖)  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๘๐  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขัน
ประตมิากรรม ม.๔-๖) 
  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 



๖๑ 
 
ลำดับ ชื่อครู ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๘๑  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขันประติมากรรม 
ม.๑-๓) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๘๒  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขันสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะตดิ ม.๑-๓) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขัน
การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-๖) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขัน
การเขยีนภาพไทยประเพณี ม.๔-๖) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นายจรัญ ปญัญาดิบวงศ์ 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวลัระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี ๖๙ (การแข่งขัน
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.๔-๖)) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นางสาวอำพันธ ์ชุ่มเช้ือ  ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นางสาวปิยรัตน์ ท้าวตื้อ  ครูดีไม่มีอบายมุข 
 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณติศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ
คำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง กิจกรรม
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ประเภทบรูณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด  ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
 สพฐ. ม.มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย สคล. 

  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๙๕  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณติศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 



๖๒ 
 
ลำดับ ชื่อครู ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๙๖  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับช้ัน ม.๑-ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๙๗  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด 
 อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วม การแข่งขัน A-MATH ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ 
ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี ๔ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค ์

๙๘  นายสราวุฒิ คำวัน 
 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ของสหวิทยาเขตเถินบรุินท์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๙๙  นายสราวุฒิ คำวัน  ครูดีในดวงใจ ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๒  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
๑๐๐  นายสราวุฒิ คำวัน  ุขวัญใจเพื่อนคร ู  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

๑๐๑  นายสราวุฒิ คำวัน 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๐๒  นางสุวิมล พวงสุยะ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน รองชนะเลิศอันดับ๒ 
การสร้างเกมสส์รา้งสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๐๓  นางสุวิมล พวงสุยะ 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรยีญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การแข่งขันการสร้างการต์ูนเอนิเมช่ัน ม.๑-๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๐๔ 
 นางสุวิมล พวงสุยะ  ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๐๕ 
 นางสุวิมล พวงสุยะ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสรา้ง
การ์ตูนสั้น (Comic Strip) ม.๑-๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๐๖ 
 นางสุวิมล พวงสุยะ 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน การประกวด
โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.๑-๓ 

 สพฐ 

๑๐๗ 
 นางสาวปาณสิรา ใจเรือน 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๒ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๐๘ 
 นางสาวปาณสิรา ใจเรือน 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรยีญทองแดง การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๐๙ 
 นางสาวปาณสิรา ใจเรือน 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๑ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๑๐  นางสาวปาณสิรา ใจเรือน 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรยีญเงิน การแข่งขันต่อ
คำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๑๑  นางสาวปาณสิรา ใจเรือน 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลเหรยีญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 
๒ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๑๒  นางสาวสายพณิ ต๊ะมาส ี
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน 
ม.๔ – ม.๖ ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๑๓  นางสาวสายพณิ ต๊ะมาส ี
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 
ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๑๔  นางสาวสายพณิ ต๊ะมาส ี
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ 
ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 



๖๓ 
 
ลำดับ ชื่อครู ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๑๑๕  นางสาวสายพณิ ต๊ะมาส ี
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ 
– ม.๓ ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ กนัยายน ๒๕๖๒  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๑๖  นางสาวสายพณิ ต๊ะมาส ี
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับช้ัน ม.๑ – ม.๓ 
ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๑๗  นางสาวสายพณิ ต๊ะมาส ี
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔ – ม.๔ 
ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๑๘  นางสาวสายพณิ ต๊ะมาส ี
 ครูผู้มผีลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๑๙  นายทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว 
 ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวด
ภาพยนตรส์ั้น ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๒๐  นายทัศนัย ต๊ะเขื่อนแก้ว 
 ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง การประกวด
ภาพยนตรส์ั้น ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาต ิ

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๒๑ 
 นายคงฤทธิ ์กสิชีวิน 

 ผู้ฝึกสอนนักเรียนร่วมกิจกรรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๒๒ 
 นางพยอม ศิริบุญ 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง กิจกรรม การ
แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับม.๔-ม.๖งานศลิปหัตถกรรม ครั้ง
ที๖่๙ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๒๓ 
 นายยุติวิชญ์ เทือกตา 

 ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศอันดับ 
๒ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๖๙ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๒๔ 
 นายประยุทธ์ สเีที่ยง  เล่านิทานคณุธรรม ม.๑-๓ รางวลัระดับเหรียญทอง 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๒๕  นางนงนุช ชัยนันตา  ขวัญใจเพื่อนคร ู  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
๑๒๖  นางนงนุช ชัยนันตา  ครูดีในดวงใจ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
๑๒๗ 

 นางนงนุช ชัยนันตา  ครูดีไม่มีอบายมุข 
 เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและ สสส. 

๑๒๘ 
 นางนงนุช ชัยนันตา 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทองแดง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการแขง่ขันซูโดกุ ช้ัน ม.๑-๓ ระดับ
เขตพื้นท่ี  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๒๙ 
 นางนงนุช ชัยนันตา 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ช้ัน ม.๔-๖ ระดับเขตพื้นท่ี 
  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๓๐  นางนงนุช ชัยนันตา 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันซูโดกุ ช้ัน ม.๔-๖ ระดับภาค  
  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 



๖๔ 
 
ลำดับ ชื่อครู ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑๓๑ 

 นางนงนุช ชัยนันตา 
 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.
๑-๓ ระดับเขตพื้นท่ี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๓๑ 
 นางนงนุช ชัยนันตา 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.
๑-๓ ระดับเขตพื้นท่ี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๓๒ 
 นางนงนุช ชัยนันตา 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน กิจกรรมซโูดกุ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-๖ระดับภาคเหนือ  
ครั้งท่ี ๔  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

๑๓๓ 
 นายรุ่งโรจน ์วรรณาการ  ครูดีเด่นกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๓๔ 
 นางสุภาพร เจริญผล 

 ครู-อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรยีนประเภทเพลง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาค โครงการยุวชนประกันภัย 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย (คปภ.) 

๑๓๕ 
 นางสุภาพร เจริญผล 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน การแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรสีู่ขวัญ ระดับช้ัน ม.๔-๖ 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓๖ 
 นางสุภาพร เจริญผล 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม.๔-๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๓๗ 
 นางสุภาพร เจริญผล 

 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรยีญเงิน การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๓๘ 
 นางสุภาพร เจริญผล 

 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒ การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๓๙  นางสุภาพร เจริญผล 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๔๐  นางสุภาพร เจริญผล 
 ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญเงิน การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้น ม.๔-๖ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

๑๔๑  นายสมเกยีรติ ขาวสมบรูณ ์  ครูดีในดวงใจ  ร.รสบปราบพิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๕ 
 

สรุปผลงานของนักเรียน 

ลำดับ ชื่อครู อันดับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ ชื่อนักเรียน 

๑  นางสาวดารุณี คำนวล ชนะเลิศ 
 ประกวดวงดนตรี
สากล"แม่วะมิว
สิคคอนเทสต์" 

 องค์การบริหารส่วน
ตำบล แม่วะ อำเภอ
เถิน จังหวัดลำปาง 

นายธิติธรณ์ เที่ยงทอง 
นายกลวัขร นำนนท์  
นายจีระวัฒน์ ปันใย  
นายบรรพต กุตัน  
นายศิริทรัพย์ ต๊ะมาสี  
นางสาวกัญญารัตน์  พรมคำแดง  

๒  นางสาวดารุณี คำนวล ชนะเลิศ 
 ประกวดวงดนตรีงาน 
Motor Show 

 สำนักงานหอการค้า 
จังหวัดลำปาง 

 นายธิติธรณ์ เที่ยงทอง 
นายกลวัขร นำนนท์  
นายจีระวัฒน์ ปันใย  
นายบรรพต กุตัน  
นายศิริทรัพย์ ต๊ะมาสี  
นางสาวกัญญารัตน์ พรมคำแดง 
นางสาวพิชญาภา ด้วงเขียว 

๓  นางสาวดารุณี คำนวล ชนะเลิศ 
 ๑๐th Anniversary 
Music contest  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

 นายธิติธรณ์ เที่ยงทอง 
นายกลวัขร นำนนท์  
นายจีระวัฒน์ ปันใย  
นายบรรพต กุตัน  
นายศิริทรัพย์ ต๊ะมาสี  
นางสาวกัญญารัตน์ พรมคำแดง 
นางสาวพิชชญาภา ดวงเขียว  

๔  นางสาวดารุณี คำนวล ชนะเลิศ 
 ACL music award 
๒๐๑๙ 

 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ลำปาง 

นายธิติธรณ์ เที่ยงทอง 
นายกลวัขร นำนนท์  
นายจีระวัฒน์ ปันใย  
นายบรรพต กุตัน  
นายศิริทรัพย์ ต๊ะมาสี  
นางสาวกัญญารัตน์พรมคำแดง 
นางสาวพิชชญาภา ดวงเขียว 
เด็กหญิงสุชาดาพันธ์นิมานันท์  
เด็กชายบูรพา มหัทธีรภางกูล 

๕  นางสาวดารุณี คำนวล 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

 การประกวดวงดนตรี
สากลในงาน สาน
สายใยจากใจ อาท  

 บริษัทอาท จำกัด 

นายธิติธรณ์ เที่ยงทอง 
นายกลวัขร นำนนท์  
นายจีระวฒัน์ ปันใย 
นายบรรพต กุตัน  
นางสาวกัญญารัตน์ พรมคำแดง 
นางสาว พชิญาภา ดวงเขียว 
นายศิริทรัพย์ ต๊ะมาสี   



๖๖ 
 
ลำดับ ชื่อครู อันดับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ ชื่อนักเรียน 

๖ 
 นายณัฐพงศ ์เรือน
ปานันท์ 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

 กีฬาเซปักตะกร้อ
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 
๑๕ปี กีฬานักเรียน
นักศึกษาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดลำปาง 

 สมาคมกีฬาจังหวัด
ลำปาง 

 เด็กหญิงรุ้งทอง มูลมณี  

๗ 
 นายณัฐพงศ ์เรือน
ปานันท์ 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

 กีฬาเซปักตะกร้อ
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 
๑๘ปี กีฬานักเรียน
นักศึกษาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดลำปาง 

 สมาคมกีฬาจังหวัด
ลำปาง 

นางสาวนภัสสกร นันตาเครือ 
เด็กหญิงรุ้งทอง มูลมณี 
นางสาวนันธิชา หล้าปวงคำ 

๘ 
 นายณัฐพงศ ์เรือน
ปานันท์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 

เหรียญเงิน๑ 

 การแข่งกรีฑา ๑๐๐ 
เมตรชาย รุ่นอายุไม่
เกิน๑๘ปี คัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดลำปาง 

 สำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดลำปาง 

 นายอดิศร มาเรือน 

๙ 
 นายณัฐพงศ ์ 
เรือนปานันท์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 
เหรียญ
ทองแดง 

 กีฬาฟุตบอล  
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ปี 
กีฬานักเรียนนักศึกษา
ส่วนภูมิภาค จังหวัด
ลำปาง 

 สมาคมกีฬาจังหวัด
ลำปาง 

เด็กชายชนกันต์ หนุ่มน้อย 
เด็กชายปิยังกูร บรรจงศรี 
เด็กชายเจษฎากร ศรีจันทร์ 
เด็กชายชาคริยา สุแก่นจันทร์ 
เด็กชายพีรวิชย์ นนท์เพีย 
เด็กชายธนพล เพชรประสิทธิ์ 
เด็กชายธนกร คล้ายท่าโรง 
เด็กชายนราธรณ์ จอมแก้ว 
เด็กชายปณวัฏ ทาคำแสน 
เด็กชายอภิวัฒน์ พรมเผ่า 
เด็กชายนันธภพ บุญมา 
เด็กชายปัญญากร พรมวัง 
เด็กชายอนาวิม ยะชะระ  

๑๐ 
 นางสาวอังสุนีย์ 
สุวรรณชัย 

เข้าร่วม 

 การแข่งขันทักษะ
การแก้ปัญหาทาง
วิทยศสตร์ 
  

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง  

นายสราวุธ ต๊ะคิงษา  
นางสาววรภาณี ตันเตจ๊ะ 
นางสาวภัสราภรณ์ มูลน้อย 

๑๑ 
 นางสาวอังสุนีย์ 
สุวรรณชัย 

เข้าร่วม 

 การแข่งขันการตอบ
ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
  

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

นางสาวปิ่นทอง เมืองมูล 
นางสาวมลนิกา เปียงวัน 
นางสาวอรปรียา ยะฟู 



๖๗ 
 
ลำดับ ชื่อครู อันดับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ ชื่อนักเรียน 

๑๒ 
 นางสาวพัชราพร 
จามรี 

เข้าร่วม 

 กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาชีววิทยา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ชิงโล่
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งที่ ๒๒ และ
กิจกรรมเปิดรั้ว
โรงเรียนแพทย์ทหาร 
ปี ๒๕๖๒ 

 วิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์พระมงกุฏ
เกล้า 

 นางสาวศศิธร เที่ยงทอง 
นางสาวมณีนุช บุญขุนทด 

๑๓ 
 นางสาวพัชราพร 
จามรี 

เข้าร่วม 

 กิจกรรมการตอบ
คำถามวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (Lab กริ๊ง) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งาน
วิทยาศาสตร์นิทัศน์ 
ราชภัฏลำปาง ๖๒ 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง 

 นางสาวศศิธร เที่ยงทอง 
นางสาวมนฤดี ต๊ะคิงษา 

๑๔ 
 นางอังคส์ุมาริน  
ปาละจะเร 

ชนะเลิศ 

 รางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจ โครงการ 
IDE in SPK เข้าร่วม
โครงการและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
โครงการการมหิงสา
สายสืบ ประจำปี 
๒๕๖๑  

 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ด.ญ.ฉัตรพิไล จันต๊ะวงศ์ 
ด.ญ.รัชนก ปงคำ  
ด.ญ.ดวงใจ วงศ์กลม  
ด.ญ.ธัญธิตา สมศรี 
ด.ญ.ธิดารัตน์ ชะระ 
ด.ญ.พาขวัญ ยะด้วง  
ด.ญ.พิชญาภา ชุ่มทิ  
ด.ญ.ยศยา ขัติมงคล 

๑๕ 
 นางสาววัชราภรณ์ 
สายวงค ์

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

 การบรรยายธรรม 
งานมหกรรมส่งเสริม
ศีลธรรมและการ
ประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา ปี  
๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องใน
มหามงคลสมัยเฉลิม 
  

 มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 เด็กชายอิศรา ยะฟู 



๖๘ 
 
ลำดับ ชื่อครู อันดับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ ชื่อนักเรียน 

   
พระชนมพรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  

๑๖ 
 นายจรัญ  
ปัญญาดิบวงศ์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

 วาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

 นางสาวภัทราภรณ์ อ่อนคำ 

๑๗ 
 นายจรัญ  
ปัญญาดิบวงศ์ 

เข้าร่วม 

 วาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ประจำปี 
๒๕๖๒ 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นางสาวอรปรียา มังป๋อง 

๑๘  นายสราวุฒิ คำวัน 
ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 

การแข่งขันกีฬา
เยาวชน จังหวัด
ลำปาง ครั้งที่ ๗ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
เซปัคตะกร้อหญิง 

 กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัด
ลำปาง 

 นางสาวนภัสกร นันตาเครือ 
นางสาวปวีณา กองยม 
นางสาวสุรางคณา ตาอินคำ 
นางสาวรุ่งทอง วัฒโล 

๑๙  นายสราวุฒิ คำวัน 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

เหรียญเงิน 

 การแข่งขันกีฬา
เยาวชน จังหวัด
ลำปาง ครั้งที่ ๗ 
ประจำปี ๒๕๖๒  
ฟุตซอลหญิง 

 กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัด
ลำปาง 

 นางสาวนภัสกร นันตาเครือ 
นางสาวปวีณา กองยม 
นางสาวสุรางคณา ตาอินคำ 
นางสาวสุมินตา สุวรรณวงศ์ 
นางสาวศุภัทธา ด่านอินถา 
นางสาวธันยพร อุดกันทา 

๒๐  นายสราวุฒิ คำวัน 

รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 
เหรียญ
ทองแดง 

 การแข่งขันกีฬา
เยาวชน จังหวัด
ลำปาง ครั้งที่ ๗ 
ประจำปี ๒๕๖๒ 
วอเลย์บอลหญิง 

 กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำปาง ร่วมกับ
สมาคมกีฬาจังหวัด
ลำปาง 

 นางสาวปนัดชา เสนสม 
นางสาวฐิติกา แก่นใจ 
นางสาวปวีณา กองยม 
นางสาวนิสุบล จอมดวง 
นางสาวรุ่งนารี ศรีจันทร์ 
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ วัทโล 
นางสาวอรพิมล บุญศรี 
นางสาวกุลนารี ศรีจันทร์ 

๒๑  นางนงนุช ชัยนันตา 
เข้าร่วม 

เหรียญเงิน 

 การแข่งขัน
คณิตศาสตร์วิชาการ 
ระดับภาคเหนือ  
ครั้งที่ ๔กิจกรรมซูโด
กุ ระดับชั้น ม.๔-๖ 
  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  

 นายวัญญู มูลตา 



๖๙ 
 
ลำดับ ชื่อครู อันดับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ ชื่อนักเรียน 

๒๒  นางสุภาพร เจริญผล 
ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 

 รางวัลยุวชน
ประกันภัยดีเด่น 
ประเภทคลิปวีดีโอสั้น 
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

 นางสาวสุมิตา สุวรรณวงศ์
เด็กหญิงพนิดา เมืองมา 
นายอรรถพล ขัดผาบ  
นายนพรัตน์ จันทร์ทอง  
นายกลวัชร นำนนท์ 

๒๓  นางสุภาพร เจริญผล 
ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 

 รางวัลยุวชน
ประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง 
ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 
  

เด็กชายธิติธรณ์ เที่ยงทอง 
เด็กชายศิริทรัพย์ ต๊ะมาสี 
เด็กชายบรรพต กุตัน 
เด็กชายจีรวัฒน์ ปันใย 
นางสาวเจนธีรา วีรชิต 

๒๔  นางสุภาพร เจริญผล 
รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ 

 รางวัลยุวชน
ประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ 
ระดับภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
กำกับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

 เด็กชายธิติธรณ์ เที่ยงทอง 
เด็กชายศิริทรัพย์ ต๊ะมาสี 
เด็กชายบรรพต กุตัน 
เด็กชายจีรวัฒน์ ปันใย 
นางสาวเจนธีรา วีรชิต 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

ภาพที่ 2  การได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 

ภาพที่  3  การประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

ภาพที่  4  ผลงานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 
 

ภาพที่  5  ผลงานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

ภาพที่  6  ผลงานนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

 

ภาพที่  7  ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 



๗๖ 
 

ภาพที่  8  ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

ภาพที่  9  ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


