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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จังหวัดลำปาง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน  ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเพื่อให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้               
ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้พัฒนาการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพต่อไป  
 

 

 
                                                             (นายทั่น  ตากัน) 

                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   
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คำนำ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา
256๓  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จังหวัดลำปาง  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกั ดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่
สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที ่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 1) คุณภาพของผู้เรียน  2) กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และความโดดเด่นของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่   ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
ต่อไปโดยผ่านกระบวนการแต่งตั้งคณะทำงาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา และได้นำเสนอข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 25๖๓  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ในปีการศึกษาต่อไป  

  

 

      

           (นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม   
                                                                      ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 

เรื่อง  หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
คำนำ  ข 
สารบัญ  ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ ฉ 
บทสรุปผู้บริหาร ช 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ๑ 
 *ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 *ข้อมูลครูและบุคลากร ๔ 
 *ข้อมูลนักเรียน ๔ 
 *ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน ๕ 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๖ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ๑๑ 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ๑๕ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๙ 
ส่วนที่ 3  สรุปผล และแนวทางการพัฒนา ๒๔ 
  จุดเด่น/ จุดควรพัฒนา ๒๔ 
  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๖ 
ส่วนที่ ๔  มาตรฐานความโดดเด่นของสถานศึกษา ๒๗ 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                                        ๒๙ 
แหล่งอ้างอิง ๓๐ 
ภาคผนวก ๓๑ 
  มาตรฐานสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  จังหวัดลำปาง   ๓๒ 
  ผลการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ๓๓ 
  ข้อมูลระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ๓๗ 
  ประกาศการใช้มาตรฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ๔๙ 
  คำสั่งโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ๕๘ 
  สรุปผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ๖๖ 
  ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริมฯ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ๖๗ 
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สารบัญตาราง 

ตาราง เรื่อง หน้า 
๑ ตารางที่ ๑ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน                

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๓๓ 

๒ ตารางที่ ๒ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน           
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๓๔ 

๓ ตารางที่ ๓ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการ 
บริหาร และการจัดการ 

๓๕ 

๔ ตารางที่ ๔ แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓๖ 

๕ ตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑– ๒๕๖๓ ๓๗ 
๖ ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ ๓๗ 
๗ ตารางที่ ๗ แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลการ จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
๓๙ 

๘ ตารางที่ ๘ แสดงจำนวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน ๓๘ 
๙ ตารางที่ ๙ แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓๙ 
๑๐ ตารางที่ ๑๐ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ)  

ปีการศึกษา๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
๔๐ 

๑๑ ตารางที่ ๑๑ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ)  
ปีการศึกษา๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

๔๐ 

๑๒ ตารางที่ ๑๒ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๔๑ 

๑๓ ตารางที่ ๑๓ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔๑ 

๑๔ ตารางที่ ๑๔ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๔๒ 

๑๕ ตารางที่ ๑๕ แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔๒ 

๑๖ ตารางที่ ๑๖ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๔๓ 

๑๗ ตารางที่ ๑๗ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔๓ 

๑๘ ตารางที่ ๑๘ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

๔๔ 



จ 

 
   

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตาราง เรื่อง หน้า 

๑๙ ตารางที่ ๑๙ แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔๔ 

๒๐ ตารางที่ ๒๐ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา  
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๔๕ 

๒๑ ตารางที่ ๒๑ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา  
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔๕ 

๒๒ ตารางที่ ๒๒ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา  
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๔๖ 

๒๓ ตารางที่ ๒๓ แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๔๖ 

๒๔ ตารางที่ ๒๔ การใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ๔๗ 
๒๕ ตารางที ่๒๕ ข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 
๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ 

 
สารบัญภาพ 

ภาพ เรื่อง หน้า 

๑ แผนผังการบริหารงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ๗๓ 
๒ ผังการบริหารโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม  สบปราลสคูลโมเดล ๗๔ 
๓ ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.ระดับ  ๔ ดาว ๗๕ 
๔ ภาพการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ๗๖ 
๕ ผลงานนักเรียน ๗๗ 
๖ ผลงานนักเรียน ๗๘ 
๗ ผลงานคร ู ๗๙ 
๘ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘๐ 
๙ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘๑ 
๑๐ ประมวลภาพกิจกรรมอ่ืนๆ ๘๒ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ  จังหวัด
ลำปาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีจำนวนนักเรียน ๘๑๘  คน                    
มีข้าราชการครู จำนวน ๔๔ คน  ผู้บริหารจำนวน ๓  คน   ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ  นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญ
ปริยกร  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้หลัก PDCA  
และการพัฒนาคุณธรรมด้วยหลักสบปราบสคูลโมเดล   

  จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียน           
สบปราบพิทยาคม  มีการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยมีผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ  (ระดับ๔) 
๘๔.๐๐ 

ดีเลิศ  (ระดับ๔) 
๘๔.๒๕ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  (ระดับ๔) 
๘๒.๐๐ 

ดีเลิศ  (ระดับ๔) 
๘๓.๗๓ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ  (ระดับ๔) 
๘๕.๐๐ 

ดีเลิศ  (ระดับ๔) 
๘๕.๒๕ 

 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานโดยรวม 

ดีเลิศ  (ระดับ๔) 
๘๔.๐๐ 

ดีเลิศ  (ระดับ๔) 
๘๔.๔๑ 

 
 กระบวนการพัฒนา/ผลการพัฒนา 

มาตรฐานที่  1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

๑.๑)  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยเน้นผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเน้นทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี  ๒๑  มีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  
ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกตใ์ช้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  ดำเนินกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เช่น การลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลการเรียน การ
ตรวจสอบข้อมูล การใช้อีเมล์หรือแอพลิเคชั้นในการเรียนได้อย่างเหมาะสม  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
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ความสามารถของผู้เรียนตามความถนัด  ความสนใจ  ได้แก่  กิจกรรมด้านกีฬา   กิจกรรมด้านดนตรี  กิจกรรม
เรียนรู้ทักษะอาชีพ  ค่ายคณิตศาสตร์  ส่งเสริมด้านภาษาโดยครูชาวต่างชาติ  ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถได้มีโอกาสประกวดแข่งขันทุกเวทีทั้งในระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และระดับ
นานาชาติ   จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน  O-NET  โดยการจัดค่ายติว  จัดหาวิทยากรจาก
ภายนอกเพื่อให้ความรู้กับผู้เรียน  จากการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
๗๗.๙๑  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3  มีคะแนนเฉลี่ยรวมสี่รายวิชามีคะแนนเฉลี่ย  ๓๕.๖๓  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไปเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๕๙.๑๑ สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด                                                                              

๑.๒)  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ค่านิยม  ๑๒  ประการ  โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และโครงงานคุณธรรม
ตามหลักการบริหารสบปราบสคูลโมเดล  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์  คือ  ความมีวินัย ความ
พอเพียง  และจิตอาสา  จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของภาคเหนือเพ่ือเป็นที่ศึกษาดู
งานโรงเรียนคุณธรรม  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  จัดกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภทโดยร่วมมือกับสถานี
ตำรวจภูธรสบปราบ  โรงพยาบาลสบปราบ  เทศบาล สบปราบ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย  มีคณะกรรมการสภานักเรียนซี่งมาจากการเลือกตั้งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การ
เป็นพลเมืองดี  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  มีการสวดมนต์ประจำสัปดาห์  การบรรยายธรรม  การ
ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรม  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด  โรงเรียน  เน้นการพัฒนาด้าน                   
ศาสนพิธี  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และจิตอาสา  รวมถึงการนำโครงงานคุณธรรมห้องเรียน             
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันพัฒนาห้องเรียนของตนเอง  แก้ปัญหาในห้องเรียนโดยใช้โครงงานคุณธรรมเข้า
มาปรับใช้  ส่งผลให้การพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ  ๙๐.๕๙  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   

จากกระบวนการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้การพัฒนามาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน  อยู่ใน
ระดับ  ดีเลิศ  ค่าเฉลี่ย  ๘๔.๒๕  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ 
ได้แก่  รางวัลชนะเลิศ โล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม  ชนะเลิศโครงงานคุณธรรม  
เรื่องเยาวชนจิตอาสาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่เศรษฐกิจพอเพียง  รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคุณธรรม  
ปณิธานความดี  ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา  รางวัลชนะเลิศ  โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประเภทเพลง รางวัล
ชนะเลิศ  โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประเภทคลิปวีดีโอสั้น  รางวัลชนะเลิศ ประกวดวงดนตรีสากล 
มอเตอร์์โชว ์๒๐๒๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา  การแข่งขันวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประกวดวงดนตรีสากลงานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์  รางวัลรอง
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ชนะเลิศอันดับ ๑  เซปักตะกร้อหญิง มวยสากลสมัครเล่นหญิง  กีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง  ร่วมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ  CICEP  Thailand      

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ  โรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคม  มีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA)  
ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ  เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ  เป็นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  มีการวิเคราะห์ลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  จัดการประชุมระดมความคิดเห็น  วางแผน  
กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื ่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น  ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กร  จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๕  กลุ่มบริหาร  และทุกกลุ ่มบริหารมีการ
ดำเนินงานที่ดีเป็นระบบนำมาสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  ได้แก้  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน  นอกจากนี้ยังได้จัดบุคลากรประจำกลุ่มบริหารอย่างชัดเจนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  มีการ
นิเทศ  กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน   และทิศทางการพัฒนา
การศึกษาชาติ  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลการอย่าง
ต่อเนื่อง  ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองระดับรายบุคคล  และระดับสถานศึกษา  
เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน และพัฒนางานทุกด้านในทุกภาคส่วนในโรงเรียน และใช้หลักสบปราบสคูล
โมเดลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม  จากการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ  ดีมาก ทั้ง
สามมาตรฐาน  และการประเมินความโดดเด่น อยู่ระดับ C๒  เป็นต้นแบบ  มีความโดดเด่น  ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติ  เป็นที่ศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคเหนือและต่างภูมิภาคภายใต้งานโรงเรียนคุณธรรม  
และได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ๔  ดาว  ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บ้าน  วัด  มีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  
มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ  อยู่ในระดับดีเลิศ  โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ  Active  
Learning  ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย  การสอนแบบโครงงาน  การจัดการเรียนแนว STEM  Education  
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  ปฏิบัติจริง  และสามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  นักเรียนได้มีส่วนในการเลือกแผนการเรียน  ชุมนุม  ตามความ
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ต้องการและความสนใจของตนเอง  การสอนแบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับ
โครงงานโรงเรียนคุณธรรม  พัฒนาการใช้สื ่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  สนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  สนับสนุนให้ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน  ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการนิเทศ  กำกับ 
ติดตามการออกแบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  การดำเนินการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  โดยมีสื ่อการเรียนรู้ที ่หลากหลาย  ทั้งสื ่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อมัลติมีเดีย  ICT  ระบบสื่อบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วนตนเอง  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งห้องสมุด  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการคหกรรม  ข่างอุตสาหกรรม  ครูผู้สอนมีการ
บริหารชั้นเรียนเชิงบวกด้วยการสร้างวินัยเชิงบวกโดยใช้โครงงานโรงเรียนคุณธรรม  โครงการห้องเรียน
คุณธรรม  สร้างบรรยากาศ  แรงจูงใจ  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนศรัทธาวัด   เป็นที่ยอมรับของชุมชน  
ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไป    ผลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจนคณะครูได้รบรางวัล  ต่างๆ 
ได้แก่  รางวัลครู อย.น้อย ดีเด่นระดับประเทศ  นางธมลพรรณ์  ยอดคำ  รางวัลครูดีศรีสบปราบ  3  คน 
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ๑๐  คน  รางวัลครูดีเด่นกลุ่มเถินบุรินทร์  ๙  คน  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ๘  คน  
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  ๑๔  คน  รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นที่ ๕  ๑  คน  รางวัลครุชนคนคุณธรรม  
๒  คน  รางวัลพระพฤหัสบดี  ๑  คน  และรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น  ๑  คน 

 จุดเด่น  

  มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  มีความรู้ความสามารถ 
ทั้งด้านวิชาการ  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  และความสามารถทางด้านเทคโนโลยี  พันตนตนเองตามศักยภาพ  เป็น
พลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่  ๒๑  อีกทั้งการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนคุณธรรม  มีวินัย  ความพอเพียง  และจิตอาสา  จนได้รับรางวัลโรงเรียน
คุณธรรมระดับ ๔ ดาว 

มาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ไว้อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัดถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ  แนวนโยบายจากรัฐแล
ต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  พัฒนางานวิชาการ
ด้านหลักสูตร  การเน้นคุณภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง
และคนดี  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  สร้างนวัตกรรมการ
เรียนการสอน แก้ปัญหาโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน  และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่  ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มีความรู้ความสามารถและมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผลิตสื่อการสอน  สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน เพื่อมุ่งพัฒนา
ความมรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  มีความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยโครงงานคุณธรรม  ส่งผลให้
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมภาคเหนือเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในด้านคุณธรรม  โดยจัดการบริหารตามหลักสบปราบสคูลโมเดล  ความสำเร็จ
เกิดการมีส่วนร่วมทั ้งจากผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื ่อให้เป็นไปตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  คือ ความมีวินัย  ความพอเพียง  และจิตอาสา และผลที่เกิดขึ้นคือ  
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ๔  ดาว 
ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  เกิด
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนระหว่าง  บ้าน  วัด  โรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนทุกระดับชั ้น  และผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และ  ๖  ให้เพิ่มสูงข้ึน  พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ
การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น  การค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
นำมาใช้ประโยชน์กับตนเองและสังคม  ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  โดยใช้คุณธรรมเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรมเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียน 

 
มาตรฐานที่  ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ เพื่อให้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน  โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน  ให้มี
ความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกับเพ่ือลดความซ้ำซ้อนและนำข้อมูลไปใช้ได้สะดวกกับทุกภาคส่วน 

 
มาตรฐานที่  ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และการสร้างนวัตกรรมใน

การจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา  การใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงข้ึน  

โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

 ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ (๓Rs๘Cs) 

 ๒.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   

๓.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและระดับบุคคลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 ๔.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๕.  พัฒนาสื ่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้   และสร้างแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลาย   
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 ชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร 
 ที่อยู่: เลขท่ี  ๔๐ หมู่ที ่๑๕ บ้านหล่ายฮ่องปุ๊  ตำบลสบปราบ  อำเภอสบปราบ   
จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๑๗๐ 
 สังกัด: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ ่มวิชาเลือกเรียน 
(แผนการเรียน) ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ  ดังนี้  

 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/
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อักษรย่อของโรงเรียน ส.พ. 
สีประจำโรงเรียน  แดง  -  เทา 

สีแดง  หมายถึง ความกล้าหาญ 
สีเทา  หมายถึง สมอง (ความรู้ความสามารถ) 

อัตลักษณ์โรงเรียน ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย 
เอกลักษณ์โรงเรียน เข้าวัดวันพระ 
คุณธรรมเป้าหมาย มีวินัย พอเพียง สุจริต  จิตอาสา 
คติพจน์โรงเรียน  “นตฺถิ  ปญฺญา  สมา อาภา” หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
ปรัชญา/คำขวัญโรงเรียน   ประพฤติดี มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม 
 
 
สัญลักษณ์โรงเรียน 
 

 
 
แผนผังของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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วิสัยทัศน ์

“โรงเรียนสบปราบพิทยาคมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 บนพื้นฐานคุณธรรมคู่ความเป็นไทยอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   

๓.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วม 
๔.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
๕.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ  

  
เป้าประสงค ์    

๑. ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ในการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การ
สื่อสาร  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพ 

๒.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   
 ๓.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในจากการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๔.  ผู้บริหาร  คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
มีคุณธรรม จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

๕.  ครูมกีระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๖.  โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย   
 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs) 
 ๒.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเป็นไทย   

๓.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๕.  พัฒนาสื ่อเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลาย   
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน ๓ ๔๔ ๑ ๕ ๑๒ ๖๕ 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน ๑๐ ๓๐ ๒๕ - ๖๕ 
 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  (ข้อมูล ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓) 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา ๓ - 
2. ภาษาไทย ๖ ๑๖ 
3. คณิตศาสตร์ ๕ ๒๗ 
4. วิทยาศาสตร์ ๘ ๒๔ 
5. ภาษาต่างประเทศ ๘ ๒๔ 
6. สังคมศึกษา ๔ ๒๖ 
๗. ศิลปศึกษา ๓ ๒๓ 
๘. สุขศึกษาพละศึกษา ๒ ๑๙ 
๙. การงานอาชพี ๕ ๒๑ 
๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ๑ ๓๐ 

รวม ๔๕ ๒๑๐ 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 รวม ๘๑๘  คน  (ข้อมูล ณ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓) 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๖ ๙๔ ๘๘ ๑๘๒ ๓๐ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๕ ๕๙ ๗๔ ๑๓๓ ๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๕ ๘๙ ๗๘ ๑๖๗ ๓๓ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๔ ๔ ๖๘ ๕๕ ๑๒๓ ๓๑ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๕ ๔ ๓๙ ๕๙ ๙๘ ๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ๔ ๕๖ ๕๙ ๑๑๕ ๒๙ 

รวมทั้งหมด ๒๘ ๔๐๕ ๔๑๓ ๘๑๘ ๒๙ 
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1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     1.4.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๒.๘๔ ๕๕.๘๑ ๕๔.๒๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๘๐ ๕๕.๑๘ ๒๕.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๓๓ ๓๐.๑๗ ๒๙.๘๙ 
ภาษาอังกฤษ ๓๔.๓๘ ๓๔.๑๔ ๓๔.๓๘ 

   2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา256๒ – 256๓ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๕๓.๗๑ ๕๒.๘๔ -๐.๘๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๕๘ ๒๗.๘๐ ๒.๒๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๐๙ ๒๙.๓๓ ๐.๒๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๒๐ ๓๔.๓๘ ๕.๑๘ 

 

     1.4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา256๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๖.๘๘ ๔๕.๒๒ ๔๔.๓๖ 
สังคมศึกษา ๓๒.๘๑ ๓๖.๓๒ ๓๕.๙๓ 
คณิตศาสตร์ ๑๘.๘๙ ๒๖.๓๓ ๒๖.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๒๕ ๓๓.๐๔ ๓๒.๖๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๔๔ ๒๙.๗๓ ๒๙.๙๔ 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
       ปีการศึกษา256๒ – 256๓ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 256๓ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๓๗.๒๕ ๓๖.๘๘ -๐.๓๗ 
สังคมศึกษา ๓๔.๔๐ ๓๒.๘๑ -๑.๕๙ 
คณิตศาสตร์ ๑๙.๓๑ ๑๘.๘๙ -๐.๔๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๗๘ ๒๘.๒๕ ๑.๔๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๓.๔๒ ๒๒.๔๔ -๐.๙๘ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง               
การประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม  : ดีเลิศ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ  (ระดับ ๔) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ  (ระดับ ๔) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ  (ระดับ ๔) 

 
แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาทั้ง  ๓  มาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ๘๔.๐๐ ๘๔.๒๕ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๗๗.๐๐ ๗๗.๙๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑.๑.๑  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

๘๐.๐๐ ๗๗.๐๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.ผูเ้รียนร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนมทีักษะในการอ่าน เขียน สื่อสาร 
ภาษาไทย จากผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสตูรแกนกลางใน
แต่ละระดบัช้ัน ตั้งแต่ระดับ  ๓ ข้ึนไป 

๖๐.๐๐ ๕๒.๐๒ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๔๐ ของผู้เรียนมทีักษะในการอ่าน เขียน สื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ จากผลการเรยีนรายวิชาอังกฤษ ตามหลักสตูรแกนกลางใน
แต่ละระดบัช้ัน ตั้งแต่ระดับ  ๓ ข้ึนไป   

๔๐.๐๐ ๔๓.๒๓ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓.ผูเ้รียนร้อยล ๔๐ ของผู้เรียนมีทกัษะในการการคดิคำนวณ จากผลการ
เรียนรายวิชาคณติศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางในแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่
ระดับ            ๓ ข้ึนไป  ๓๔.๒๒ 

๔๐.๐๐ ๓๔.๒๒ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

๔.ผูเ้รียนร้อยละ ๓๐ ของผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาจีน มีทักษะในการอ่าน เขียน สื่อสาร ด้วยภาษาจีน  
จากผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ ๓ ข้ึนไป   

๓๐.๐๐ ๔๔.๔๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.ผูเ้รียนร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนมทีักษะในการอ่าน เขียน สื่อสาร 
ภาษาไทย จากผลการเรียนรายวิชาภาษาไทย ตามหลักสตูรแกนกลางใน
แต่ละระดบัช้ัน ตั้งแต่ระดับ  ๓ ข้ึนไป  

๖๐.๐๐ ๕๒.๐๒ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 



๗ 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗๖.๐๐ ๗๖.๓๗ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๗๖ มีความสามารถในการนําเสนอการคดิวิเคราะห์
คิดอย่างมี วิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิธีการ
แก้ปัญหาจากกิจกรรมการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง (IS) กิจกรรมการ
เรียนรูด้้วย STEM Education หน้าท่ีพลเมือง และ กิจกรรมโครงงาน/
โครงการใน และการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   

๗๖.๐๐ ๗๖.๓๗ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 ๑.๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๐.๐๐ ๗๗.๒๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนร้อยละ  ๗๐ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาออกแบบ
เทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๑-๕  และวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น  ม.
๑-๖ ระดับ ๓  ขึ้นไป โดยความสามารถในการสร้างช้ินงาน โครงการ 
โครงงาน หรือผลผลิต ตามที่ปรากฏในประมวลรายวิชาในทุกระดับชัน้ 
อย่างน้อยภาคเรยีนละ ๑ ช้ินงาน   

๗๐.๐๐ ๗๗.๒๙ 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๑.๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๘๐.๐๐ ๘๐.๖๖ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้วยการใช้ อีเมล์ การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนมุออนไลน์ การ
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การตรวจสอบตารางเรยีน และตาราง
สอบออนไลนด์้วยตนเอง  

๘๐.๐๐ ๘๐.๖๖ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๐๐ สามารถสร้างช้ินงานท่ีเกิดจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีความเหมาะสมตามระดับชั้นได้อยา่งน้อย ๑ 
ช้ินงานต่อปีการศึกษา  

๘๐.๐๐ ๘๐.๖๖ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๖.๐๐ ๗๕.๕๒ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๕๕.๐๐ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตาม
หลักสตูรสถานศึกษาใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๓ ข้ึนไป   

๕๕.๐๐ ๕๙.๑๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ ข้ึนไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนจํานวน ๔ 
รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

๓๕.๐๐ ๓๕.๖๓ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๐๐ ข้ึนไป ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน จาํนวน ๕
รายวิชา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

๓๐.๐๐ ๒๗.๘๕ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๑.๖  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๘๐.๐๐ ๘๐.๖๑  
๑. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่อ 
งานอาชีพท่ีตนเองสนใจ อย่างน้อย ๑ อาชีพ 

๘๐.๐๐ 
 

๘๐.๖๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ผู้เรียนระดับช้ัน ม.๓ และม.๖ ร้อยละ ๘๐ เข้ารับการศึกษาต่อ 
ในระดับการศึกษาที่สูงข้ึนหรือประกอบอาชีพ  ม.๓ = ๑๐๐.๐๐   
ม.๖ = ๖๙.๕๖  เฉลี่ย  ๘๔.๗๘ 

๘๐.๐๐ 
 

๘๔.๗๘ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 



๘ 

 
มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๐.๐๐ ๙๐.๕๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑.๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษากำหนด ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ของผู้เรยีนผ่านการประเมินคณุลักษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป   

๙๐.๐๐ ๙๖.๓๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีค่านิยม  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีขึ้นไป   

๙๐.๐๐ ๙๖.๕๘ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๒.๒  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๐.๐๐ ๙๑.๓๗ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมโครงการห้องเรยีนใน
ชุมชน  

๙๐.๐๐ ๙๖.๕๖ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา ประเพณีของท้องถิ่น 
และมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๓ 
กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

๙๐.๐๐ ๙๖.๕๖ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๒.๓  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๙๐.๐๐ ๙๐.๘๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนทุกคนมสี่วนร่วมกจิกรรมดนตรี  กีฬาของแต่ระดับช้ันภายใน
สถานศึกษา กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมวันสําคญัทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมทัศน
ศึกษาในระดับชั้น อย่างน้อย ๒ กิจกรรมขึ้นไป 

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ เท่ากับค่าเป้าหมาย 

๒. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐.๐๐ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมคีวามสุข  ๙๐.๐๐ ๙๐.๘๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ยอดเยีย่ม  ๙๐.๐๐ มสี่วนร่วมในการเลือกตั้งสภานักเรียน   ๙๐.๐๐ ๙๓.๔๓ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑.๒.๔  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   ๙๐.๐๐ ๙๐.๑๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มีน้ำหนกัเทียบกับส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เปน็ไปตาม
เกณฑ์การ เจรญิเติบโตตามช่วงวัย ตามเกณฑ์ของสำนักโภชนาการ กรม
อนามัย    

๙๐.๐๐ ๗๖.๗๖ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มสีมรรถนะตามเกณฑ์ แบบทดสอบและเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย กรมพละศึกษา   

๙๐.๐๐ ๘๓.๘๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐.๐๐ มสีุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม โดยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ไมม่ีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น (งานระบบดูแล) 

๙๐.๐๐ ๙๕.๗๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๘๒.๐๐ ๘๓.๗๓ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทีส่ถานศกึษากำหนดชัดเจน ๘๕.๐๐ ๘๕.๘๘ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทศัน์และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจนสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหง่ชาติทันต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม 

๘๕.๐๐ ๘๕.๔๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ๘๕.๐๐ ๘๕.๔๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้
ระบบประกันคณุภาพภายใน  PDCA และสบปราบสคูลโมเดล 

๘๕.๐๐ ๘๕.๔๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. สถานศึกษามีการสร้างภาคีเครอืข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับสหวิทยาเขต ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดบัจังหวัด 
และระดับประเทศ 

๘๕.๐๐ ๘๕.๔๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 



๙ 

 
มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทกุกลุม่เป้าหมาย 

๘๒.๐๐ ๘๒.๗๕ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑. สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ๘๒.๐๐ ๘๒.๗๕ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒. สถานศึกษามีการปรับปรุง หลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของ ผู้เรียนและชุมชน ความทันต่อทิศทางการศึกษาใน
อนาคต 

๘๒.๐๐ ๘๒.๗๕ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. สถานศึกษาจดัแผนการเรียนและจัดกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน      ให้
ผู้เรยีนไดเ้ลือกตามความถนดัและความสนใจ  

๘๒.๐๐ ๘๒.๗๕ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๘๒.๐๐ ๘๒.๙๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและส่งเสรมิครูใหม้ีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพตาม ความสนใจและความต้องการของสถานศึกษา 

๘๒.๐๐ ๘๒.๙๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. สถานศึกษามีการจดักิจกรรม PLC เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ทุกกลุ่มงาน  ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

๘๒.๐๐ ๘๒.๙๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. ครรู้อยละ ๘๒.๐๐ มีการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ  
อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา   

๘๒.๐๐ ๙๔.๑๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๒.๐๐ ๘๓.๙๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.สถานศึกษามีการติดตั้งอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ โปรเจคเตอร์ใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐ ของห้องเรยีน  

๘๒.๐๐ ๘๓.๙๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ปรับปรุง และรักษาความปลอดภัยของ
อาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อม  เพิ่มกล้อง ๒๘  จุด 

๘๒.๐๐ ๘๓.๙๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. สถานศึกษามีการจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบตัิการ ที่
สอดคล้องกับการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย 

๘๒.๐๐ ๘๓.๙๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔. สถานศึกษามีการส่งเสริมให้คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ใช้
และดูแลรักษาทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ  (วัดผลจากกิจกรรม 
จากงานอาคารสถานท่ี และงานสิง่แวดล้อม  

๘๒.๐๐ ๘๓.๙๒ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒.๖  จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ ๘๐.๓๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑. สถานศึกษามีการตดิตั้งสญัญาณอินเทอร์เนต็แบบไร้สายไม่น้อยกว่า 
๒๐ จดุ  เพื่อการสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจดัการเรียนรู้    
จำนวน  ๒๒  จุด   

๘๐.๐๐ ๘๐.๓๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. สถานศึกษามีเช่าซื้อ การตดิตั้งระบบอินเทอร์เนต็ที่มีความเร็ว ไมต่่ำ
กว่า  ๕๐๐ Mbps ที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้และการบริหารจดัการ 
Fiber ๑,๐๐๐/๕๐๐ , ๓๐๐/๓๐๐ Leased line ๗๐/๑๐ 

๘๐.๐๐ ๘๐.๓๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. สถานศึกษามีการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 

๘๐.๐๐ ๘๐.๓๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
มาตรฐานการศึกษา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๔.๐๐ ๘๔.๗๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑. ครูทุกคนมีการวิเคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้
เพื่อจัดทําประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรยีนรู้ 

๘๔.๐๐ ๘๔.๗๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ครูทุกคนมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา 
ธรรมชาติของ สาระการเรยีนรู้ เหมาะสมกับผูเ้รียนและบริบทของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมการเรยีนรูด้้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเลือก
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการ
วัดและประเมินผลเพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้

๘๔.๐๐ ๘๔.๗๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. ครรู้อยละ ๘๔.๐๐ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อรู้จักผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
และนําผลการศึกษามาวางแผนการจัดการเรยีนรู้ 

๘๔.๐๐ ๘๔.๗๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ๘๔.๐๐ ๘๔.๗๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. ครรู้อยละ  ๘๔.๐๐  มีวิธีการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อ เครื่องมือ รปูแบบ 
เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลาย  ............................ 

๘๔.๐๐ ๘๔.๗๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ครรู้อยละ  ๘๔.๐๐  มีการจดักจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้   

๘๔.๐๐ ๘๔.๗๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. ครรู้อยละ  ๘๔.๐๐  มีการจดักจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในหรือภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

๘๔.๐๐ ๘๔.๗๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๘๘.๐๐ ๘๘.๒๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑. ครรู้อยละ ๘๘.๐๐ มผีลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับ มาก ข้ึนไป (วิชาการ)   

๘๘.๐๐ ๘๘.๒๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ครรู้อยละ ๘๘.๐๐ ให้นักเรยีนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศช้ันเรียน   ๘๘.๐๐ ๘๘.๒๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๘๔.๐๐ ๘๔.๓๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑. ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อย่างหลากหลาย ๘๔.๐๐ ๘๔.๓๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒. ครรู้อยละ ๘๔.๐๐ ทําการบันทึกหลังแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ ๘๔.๐๐ ๘๔.๓๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓.ครรู้อยละ ๘๔.๐๐ นําผลจากการจัดกิจกรรม การเรียนรูม้าพัฒนาผู้เรยีน
ด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน 

๘๔.๐๐ ๘๔.๓๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘๔.๐๐ ๘๔.๓๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑. ครรู้อยละ ๘๔.๐๐ มีการร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายในกลุ่มสาระ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจดัการเรียนรู้ 
(บันทึกการประชุม บันทึก PLC บนัทึกกลุ่มสาระ งานนิเทศ)   

๘๔.๐๐ ๘๔.๓๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา 

 
๘๔.๐๐ 

 
๘๔.๔๑ 

สูงกว่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ดีเลิศ 
 

จากตารางการแสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ  ประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีผลการประเมินร้อยละ ๘๔.๔๑ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
ร้อยละ ๘๔.๐๐ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ รายละเอียดดังข้อมูลที่จะนำเสนอเป็นรายมาตรฐาน ต่อไปนี้ 



๑๑ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
จุดเน้น คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. กระบวนการดำเนินการ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื ่อพัฒนาผู ้เรียนในด้านการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอย่างหลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน  เขียน  คิดวิเคราะห์  กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  ประด้วยกิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ค่ายวิชาการ เพ่ือ
ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET  กิจกรรมวันภาษาไทย  บันทึกการอ่าน  กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  โดย
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  การใช้สื่อเทคโนโลยี  GSP  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ  และ
จัดทำกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยา
คม  โดยการจ้างครูต่างชาติเพ่ือร่วมจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูเจ้าของภาษาโดยตรงซึ่งได้รับการ
สนับสนุน จากงบประมาณบริษัทบ้านปูอย่างต่อเนื่อง  และจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  วันตรุษจีน  เพื่อเพ่ิม
ความรู้และสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  การนำเสนอและอภิปรายผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์  การรายงานผลการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  ความรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้นักเรียน
สร้างนวัตกรรมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบเทคโนโลยี  โดย
โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จำนวน  ๒๒  จุดและติดตั้ง
ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว ไม่ต่ำกว่า  ๕๐๐ Mbps ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
Fiber ๑,๐๐๐/๕๐๐ , ๓๐๐/๓๐๐ Leased line ๗๐/๑๐  กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย  (WIFI)  
ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน  พร้อมทั้งวางระบบการใช้งานแบบยืนยันตัวตน  (Log in)  เพ่ือตรวจส่องดูแลการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่ในความเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์  และรองรับการเรียนการสอนออนไลน์  ได้แก่  Google  Classroom  ในด้าน
กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานั้น  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการทำ  MOU  ร่วมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน  ว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับ  ๓  ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๕   โดยจะให้มีการวัดผลและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  และธรรมชาติของผู้เรียน มีการให้ข้อมูลผลการ
เรียนสะท้อนกับแก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อ ร่วมกันชื่นชม หรือแก้ไขปัญหาผลการเรียนของ
ผู้เรียน และอีกส่วนที่สำคัญท่ีโรงเรียนดำเนินการคือ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ในโครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการฝึก
ปฏิบัติจริง มีกิจกรรมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อฝึกทักษะอาชีพจากวิทยาลัยสารพัดช่าง กิจกรรมค่าย  



๑๒ 

 
Young  Smart  Farm  นอกจากนี้งานแนะแนวยังกำหนดให้นักเรียนจัดทำ  PORT FOLIO รายบุคคล เพ่ือ
เก็บรวบรวมประวัติและ ผลงานสำหรับใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี ่ยวข้อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน  ผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET    และรายงานการกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  ทั้งในร ูปแบบรายงาน  ข่าว
หน้าเดียว  และเว็บไซด์โรงเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนา ตามมาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน  ๑.๒  คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียน  คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษา  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้การบริหารตาม
หลัก สบปราบสคูลโมเดล  ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยมีการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี  ๒๕๕๖  
จนถึงปัจจุบัน ภาพรวมการดำเนินงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเลิศ  มีค่าเฉลี่ย            
ร้อยละ  ๙๐.๕๙  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีกิจกรรมการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที ่หลากหลายตามหลักสูตรสถานศึกษา  คือ  กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  ลูกเสือ สร้างสรรค์สังคม  
นักศึกษาวิชาทหาร  แนะแนว  และการสอดแทรกในรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงานต่างๆ  ได้แก่กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหารัฐธรรมนูญ  กิจกรรมสภา
นักเรียน  กิจกรรมสิ่งดีดีบนกำแพง  กิจกรรมความเข้มแข็งทางจิต  การสุ่มตรวจสารเสพติด  กิจกรรมเยาวชน
เท่าทันทางการเงิน  กิจกรรมเพศวิถีและทักษะชีวิต  กิจกรรมกฐินสามัคคี  การจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้าน
ทุจริตตามราโชบาย ร.๑๐  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมเยาชนไทยไร้คอรัปชั่น  กิจกรรมไหว้ครู
โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการเพื่อนหญิง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
ขะจาวเกมส์  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มรู้   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง  การคัด
กรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงงานห้องเรียนคุณธรรม  ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์  ได้แก่  มีวินัย  ความพอเพียง  และจิตอาสา  กิจกรรมเข้าวัด
วันพระ  เพื่อเรียนรู้ด้านศาสนพิธี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจิตอาสา  เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง  บ้าน  วัด  โณง
เรียน  กิจกรรมนิทรรศการและเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  ผลการประเมินโครงงานคุณธรรม  ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของผู้เรียน  ผลการประเมินด้านสุขภาพจิต  
อารมณ์  สังคมของผู้เรียน  รายงานกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
2. ผลการดำเนินงาน 
 สรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมในการพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับดี
เลิศ  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  มีรายการประเมิน  ดังนี้  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  อยู่ใน
ระดับดี  สูงกว่าค่าเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนด โดยมีผลการประเมินตามประเด็นดังนี ้  ผู ้เร ียนมี
ความสามารถในการอ่าน   การเขียน การสื่อสารลารและการคิดคำนวณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ   ๗๗.๐๑ 



๑๓ 

 
จากเป้าหมายร้อยละ  ๘๐.๐๐  ซึ่งต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๗๖.๓๗  จาก
เป้าหมายร้อยละ  ๗๖.๐๐ สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ  ๗๗.๒๙  จากเป้าหมายร้อยละ  ๗๗.๐๐ ซึ่งสูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๖๖  จากเป้าหมายร้อยละ  ๘๐.๐๐ ซึ่งสูง
กว่าที่สถานศึกษากำหนด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
๗๕.๕๒ จากเป้าหมายร้อยละ  ๗๖.๐๐  ซึ่งต่ำกว่าที่สถานศึกษากำหนด  และมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๖๑  จากเป้าหมายร้อยละ  ๘๐.๐๐    

ผลการประเมิน    ๑.๒  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  อยู่ในระดับดีเลิศ  สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีผลการประเมินตามประเด็นดังนี ้  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนดในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๐๔  จากเป้าหมายร้อยละ  ๙๐.๐๐ สูงกว่าที่สถานศึกษา
กำหนด  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๓๗  จากเป้าหมายร้อยละ  
๙๐.๐๐  สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด  การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๘๒  จากเป้าหมายร้อยละ  ๙๐.๐๐ สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด  สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๓๗  จากเป้าหมายร้อยละ  ๙๐.๐๐  สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด  
และสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๑๒  จากเป้าหมายร้อยละ  ๙๐.๐๐   
สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด     

   
3. จุดเด่น  
 ๑.  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ค่ายวิชาการ  โรงเรียน
คุณธรรม  โครงงานห้องเรียนคุณธรรม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบ   
 ๒.  ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามหลักสบปราบสคูลโมเดล ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  ความมีวินัย  ความ
พอเพียง  และจิตอาสา  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ ได้รับรางวัลโรงเรียน
คุณธรรมระดับ  ๔  ดาว  โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วน  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ศูนย์คุณธรรม  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอสบปราบ   วัด  ๒๖  วัด  
โรงพยาบาลสบปราบ  สำนักงานตำรวจภูธรสบปราบ  และชุมชนทั้งสี่ตำบลของอำเภอสบปราบ 
 ๓.  ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้   และในชีวิตประจำวันได้  ทั้งยัง              
ต่อยอดสร้างรายได้จากการเป็นยูทูปเปอร์ การขายของออนไลน์ตามความสนใจของตนเอง    การผลิตสื่อ
ผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประเภทเพลงและคลิปวีดีโอสั้น 
 ๔.   ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผ่านโครงการทักษะชีวิต  เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  โดยการเรียนรู้จริง
จากชุมชุม ด้านศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจิตอาสา  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
บ้าน  วัด  โรงเรียน  ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ  ๔  ดาว   
 ๕.  การพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจพิเศษ  เช่น  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี   
 
 



๑๔ 

 
4. จุดควรพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้แก่  
๑.  ความสามารถในการอ่าน   การเขียน การสื่อสารลารและการคิดคำนวณ  โดยเน้นให้เกิดการเรีนย

รู้และการพัฒนาอย่างรอบด้าน  โดยเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  การคิดคำนวณ  เนื่องจากยังมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

๒.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนระดับ  ๓  ขึ้นไปให้สูงขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET  ให้สูงขึ้น 

๓. พัฒนากระบวนการคิดการฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา               
การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์   

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง  
นวัตกรรม เพิ่มเติม  

๕. พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา ตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๖. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจะดำเนินการดังนี้  

โครงการที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (๓Rs๘Cs)  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมที่  ๑  การส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการ

คิดคำนวณ 
กิจกรรมที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี 

วิจารณญาณ  อภิปราบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
กิจกรรมที่  ๓  การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโครงงาน 

  กิจกรรมที่  ๔    การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

กิจกรรมที่  ๕  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการ 
เรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑ (๓Rs๘Cs) 

กิจกรรมที่  ๖  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

โครงการที่  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  กิจกรรมที่  ๑  การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

กิจกรรมที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
กิจกรรมที่  ๓  การส่งเสริมและพัฒนาการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
 กิจกรรมที่  ๔  การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
โครงการที่  ๗  สนองตอบตามนโยบายและจุดเน้น 
 



๑๕ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
จุดเน้น คือ ระบบบริหารและการจัดการเพื่อเพิ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน 

1. กระบวนการดำเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  แบ่งการบริหารงานเป็น ๕  กลุ่มงาน ได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ               

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                 
ใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ภายใต้วงจรคุณภาพ  PDCA  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  
และหลักสบปราบสคูลโมเดล  มีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจของสถานศึกษาโดยผ่านความ
เห็นชอบชองคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  และผู้ส่วนเกี่ยวข้อง  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกันกำหนดทิศทางและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เน้น
การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  ความมีวินัย  ความพอเพียง  และจิตอาสา  ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนด  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการในการบริหารจัดการด้วยหลักการ  P-D-C-A  
และสบปราบสคูลโมเดล  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่  ๑  (SWOT)  สำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน  ผลการประเมินด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ความต้องการของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค  Swot  Analysis  จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้ทราบบริบทของโรงเรียนว่าขณะนี้อยู่ ณ จุดใด เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและการกำหนด
กรอบการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ ๒  การวางแผน (PLAN)  เป็นการออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของ 
โรงเรียนสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนจากผลสรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  การ
พัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนที่  ๑  โรงเรียนคุณภาพจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่
ชัดเจน   
 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)  เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียนโดย
การสำรวจความพึงพอใจของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  การนิเทศติดตาม 
ทั้งจากภายในสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  การสรุปผลการดำเนินงานของทุกฝา่ย
ทุกปีการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและแจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลการดำเนินงานนั้นได้
ทราบ  หลักการสบปราบโมเดลสคูลได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมในหลายรูปแบบ
ทั้งในรูปแบบเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน  การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเรียนละครั้ง  ในรูปแบบ
นิทรรศการ  และการนิเทศติดตามจากภายนอกทางโรงเรียนได้รับการติดตามจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ  โดยมี
นิเทศอาสามาติดตามปีละ ๒ ครั้งโดยให้คำปรึกษากับผู้บริหารและครูโดยการนิเทศมุ่งดูที ่พฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียนด้วยการพูดคุยกับครูและนักเรียน 



๑๖ 

 
 ขั้นตอนที่  ๕  ขั้นปรับปรุงแก้ไข  (ACTION)  เป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพ

จริงโดยการนำผลการประเมินผลโรงเรียนมาวิเคราะห์และสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริงเพ่ือ
วิเคราะห์ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม่  ถ้าหากใช่ ก็จะนำปัญหาอุปสรรคที่พบมาเป็น
สิ่งที่ต้องหาวิธีการแก้ไขเพื่อปรับปรุงในขั้นตอนการวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอีกครั้ง  ประชาสัมพันธ์เผื่อ
เผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานสู่หน่วยงานและโรงเรียนอื่นเพ่ือพัฒนาสู่การมีคุณภาพท่ียั่งยืนต่อไป   

 

หลักการบริหารงาน สบปราบสคูลโมเดล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจาก การ
จัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง นำผลการประเมินมาปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มทุกเป้าหมาย 

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดทำ โครงการ
พัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกกลุ่มบริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง จัดอบรม สัมมนาศึกษาดูงานของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกลุ่มบริหาร ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
ให้บุคลากรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายตามสภาพ
จริง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองแต่ละบุคคล การ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดทำผลงานทางวิชาการ 
และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ 



๑๗ 

 
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ด้วยโครงการ

พัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมห้องสมุดแห่งศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบ              
เทคโนโยลีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีอาคารเอนกประสงค์ หอประชุม  ที่มีความพร้อมสะดวกสบายเอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู ้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มตามศักยภาพ  มีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้โดยมีโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ สัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมให้
ครูจัดทำสื่อการรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้ง Apple Application for Education และ 
Google Application นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจำ  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี ผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม
ภายใต้หลักสบปราบโมเดลสคูล  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

จากการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริหารจัด 
การศึกษาของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน สามารถอภิปรายผลการประเมิน
ได้ดังนี ้ 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที ่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  
๘๕.๘๘  จากเป้าหมายร้อยละ  ๘๕.๐๐   สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด   โดยสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา สามารถใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาได้จริง ดังนั้นโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ สามารถพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีร่องรอยหลักฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน  

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๔๙  จากเป้าหมาย
ร้อยละ  ๘๕.๐๐  สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมทุก กลุ่มบริหารโดยยึดหลักการกระจายอำนาจและหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง
ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๗๕  จากเป้าหมายร้อยละ  ๘๒.๐๐  สูงกว่าที่สถานศึกษา
กำหนด สถานศึกษามุ่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้พัฒนาทักษะใน ศตวรรษท่ี ๒๑ ให้แก่ผู้เรียน จัดหลักสูตร
ที่สนองนโยบายของรัฐ ได้แก่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รายวิชา ค้นคว้าอิสระ (IS) หลักสูตรต้านทุจริต  
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและเกิดบรรยากาศใหม่ๆ ในการเรียนรู้  

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๙๒  จาก
เป้าหมายร้อยละ  ๘๒.๐๐  สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด  ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง ได้แก่ 
การศึกษาต่อ การทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้เลื่อนหรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   



๑๘ 

 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในภาพรวมคิด

เป็นร้อยละ  ๘๐.๓๙  จากเป้าหมายร้อยละ  ๘๐.๐๐  สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด   สถานศึกษาได้ติดตั้ง
อุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้  มีการตรวจสอบ ปรับปรุง และ
รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม  มีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

๖. จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมคิดเป็นร้อย
ละ  ๘๓.๙๒  จากเป้าหมายร้อยละ  ๘๒.๐๐  สูงกว่าที่สถานศึกษากำหนด    สถานศึกษาได้จัดหา ปรับปรุง
และพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม เพื่อ  ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ส่งผลให้
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เข้าถึง  แหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างทั่วถึงและ
บุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัย 
 ผลจากการบริหารและจัดการตามหลักสบปราบสคูลโมเดล ส่งผลดังนี้ 

๑. ผลที่เกิดขึน้กับผู้บริหารและระบบโรงเรียนคือ  เมื่อผู้บริหารปฏิบัติครูก็จะเกิดความตระหนัก 
และปฏิบัติตาม  ส่วนนักเรียนเมื่อเห็นต้นแบบก็พร้อมที ่จะปฏิบัติด้วยเช่นกัน กระบวนการเช่นนี ้ค่อยๆ 
เปลี่ยนแปลงที่ละนิดซึ่งการปฏิบัติเหมือนกันทั้งระบบโรงเรียนนี้เป็นสภาพที่เรียบร้อยและเป็นที่พอใจของทุก
คนในโรงเรียน 

๒. ผลที่เกิดขึ้นกับครู  คือ  ครูมีความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนโรงเรียน  ด้วยการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง แม้ว่าในช่วงแรกจะเกิดการฝืนใจเกิดเป็นพฤติกรรมที่มาจากการทำซ้ำๆ ด้วย
ความเคยชินจนติดเป็นนิสัย  เช่น  การยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ  กับนักเรียนในช่วงเช้าทันเวลา  การยืนรับและ
ส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนในตอนเช้าและตอนเย็น  การเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา  หรือพฤติกรรมการลดละ
การดื่มสุรา  เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สื่อถึงการเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตนของนักเรียนด้วย
เช่นกัน 

๓. ผลที่เกิดกับนักเรียน  ผลที่เกิดข้ึนอย่างเด่นชัดคือ  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงโดยเฉพาะ 
ในเรื่องของการทะเลาะวิวาท  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน   ลดอัตราการทำลายทรัพย์สินสิ่งของใน
โรงเรียนลดลง  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้นักเรียนยังมีวินัยที่สังเกตุเห็นอยางชัดเจน  เช่น เรื่องการ
คัดแยกขยะ  การเข้าแถว  การวางรองเท้า  ผู้เรียนเกิดทักษะในการดำเนินชีวิตโดยการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง  ฝึกทักษะการคิด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านโครงงานห้องเรียนคุณธรรม 

 
3. จุดเด่น  
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการประชุม                
ที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การ
ดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
 การบริหารและจัดการโดยใช้หลักสบปราบสคูลโมเดลในการพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงงานคุณธรรม     
มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน   ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับให้



๑๙ 

 
เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบภาคเหนือ  เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านโรงเรียนคุณธรรมจากโรงเรียนต่างๆ  และ
ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ  ๔  ดาว  ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน 
 
4. จุดควรพัฒนา 

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยง บนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 

 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้ 

โครงการที่  ๓  พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  มีกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมที่  ๑  การปรับปรุงและพัฒนา  เป้าประสงค์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ 

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม / งาน 
กิจกรรมที่  ๒  การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่  ๓  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โครงการที่  ๔  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่  ๑  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
กิจกรรมที่ ๒  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 กิจกรรมที่ ๓  การสร้างขวัญและกำลังใจ 
 กิจกรรมที่ ๔ การจ้างบุคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
จุดเน้น คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. กระบวนการดำเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน 
(Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) การจัดการเรียนรู้
แนวสะเต็มศึกษา(STEM Education) เพื ่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการ
เรียนและรายวิชา  ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากลใน สาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ การสอน แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและใช้สื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรมและ เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของ หลักสูตร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  สนับสนุนให้ครูสร้าง



๒๐ 

 
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพศึกษา สนับสนุนให้ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูได้พัฒนา
ตนเองเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
2. ผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ  โดยประเมินจากประเด็นพิจารณา ตาม
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้  

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผลการ
ประเมินในภาพรวมร้อยละ  ๘๔.๗๑  จากค่าเป้าหมายร้อยละ  ๘๔.๐๐  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  มาจากครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รายบุคคลระหว่างครูผู ้สอนกับหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้ อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ 
จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน  การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จากการตรวจ แผนการจัดการเรียนรู้ของทุก
รายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทั้งภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ครูมีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการ ประชุมชี้แจงใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบครบ
ตามที่สถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
นอกจากนี้ ครูได้ 

 ๒. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผลการประเมินในภาพรวม
ร้อยละ  ๘๔.๗๑  จากค่าเป้าหมายร้อยละ  ๘๔.๐๐  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ครูทุกกลุ่ม
สาระ เรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ Application for Education ทั้งในส่วนของ 
Apple Application การศึกษาผ ่าน  DLTV  ในช่วงสถานการณ์ไวร ัสโคโรน่า  ๒๐๑๙  และ Google 
Application ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ติดตั้ง TV หรือโปรแเจคเตอร์ในห้องเรียนเกิน  ๘๐  ครูผู้สอน
มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอยากหลากหลาย  

๓.  มีการบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก  ผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ  ๘๔.๒๑  จาก                     
ค่าเป้าหมายร้อยละ  ๘๔.๐๐  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ครูจัดสภาพความพร้อมที ่จะ
ดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยคำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรี ยนมีความสุข ครูเตรียม
และวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจระหว่างเรียนรู้  
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนไว้อย่างดี มีความ  
สะดวกสบายอย่างมาก และอุปกรณ์ด้าน ICT รวมถึงการดำเนินงานของงานแนะแนว ที่ให้คำปรึกษา และ
ช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีโครงการมอบรางวัล
นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย  ประกาศชื่นชมนักเรียนที่ทำความดีหน้าเสาธง  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่าง
เป็นระบบและหลากหลาย 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู ้เรียน  ผลการประเมินใน
ภาพรวมร้อยละ  ๘๔.๓๑  จากค่าเป้าหมายร้อยละ  ๘๔.๐๐  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  ครูมี
การประเมินผู้เรียนครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมิน



๒๑ 

 
ความรู้โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน 
คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน อีกทั้งยังมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ แก้ปัญหาการเรียนจัดการเรียนการ
สอน สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ เรียนรู้  

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินในภาพรวมร้อยละ  ๘๔.๓๑  จากค่าเป้าหมายร้อยละ  ๘๔.๐๐  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และ
ให้ข้อมูล สะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่ม
ของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ กำกับ ติดตามจาก
เพ่ือนครูและฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร  หน่วยงานต้นสังกัด  ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงสำหรับจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
3. จุดเด่น  

๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีความรู้ความสามารถและมีความ
ตั้งใจ ในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน  เพื่อมุ่งพัฒนา
ความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๒.  ครมูีการพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่กับการใช้โครงงานคุณธรรมห้องเรียนสอดแทรกการพัฒนา
นักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการสอนในลักษณะของโครงงานซึ่งได้รับการยอมรับ  จนเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานด้านโครงงานคุณธรรม จากโรงเรียนต่าง ๆ  และสามารถแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เกิดการใช้ทักษะชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน 
วัด  โรงเรียน   

๓.  ครูมีการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ นวัตกรรม เข้าร่วมการประกวดจนได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งใน 
ระดับภาคและประดับประเทศ  และนำกระบวนการต่าง ๆที่ได้เข้ารับการพัฒนามาใช้พัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
4. จุดควรพัฒนา 

การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา  และการพัฒนาครูเพื่อสร้างสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป  โรงเรียนจะดำเนินการดังนี้ 
 

โครงการที่  ๕  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  กิจกรรมที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

กิจกรรมที่  ๒  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



๒๒ 

 
กิจกรรมที่  ๓  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการ 

ชั้นเรียนเชิงบวก 
กิจกรรมที่  ๔  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบและ 

โครงการที่ ๖   ส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุง  การใช้สื่อ  เทคโนโลยี  ด้านการบริหารจัดการ  การ
จัดการเรียนรู้  การใช้และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   
  กิจกรรมที่  ๑  การส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุง  สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กิจกรรมที่  ๒  ส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุง  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

กิจกรรมที่  ๓  ส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุง  การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่  ๔  ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน  เช่น  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ห้องเรียนในชุมชน  ทัศนศึกษา  เป็นต้น 
 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. จุดเด่น  
 จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ  
เพราะมาตรฐานที่  ๑  ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการ
จัดการอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  และมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน
ระดับ  ดีเลิศ  ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามบริบท 
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น  โดยมีจุดเด่นดังนี้ 

๑.๑  มาตรฐานที ่ ๑ ด้านคุณภาพผู ้เร ียน นักเร ียนได้ร ับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความรู้
ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นพลเมืองที่ดีและ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  นำโครงงานคุณธรรมเข้ามาพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 

 ๑.๒  มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  กำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน 
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ดำเนินการพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม
และปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
ความต้องการให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

 ๑.๓  มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถและมีความตั้งใจ ในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ



๒๓ 

 
สอน ผลิตสื่อการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดย  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
2. จุดควรพัฒนา 

๒.๑  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียน  พัฒนากระบวนการคิดการฝึกทักษะด้าน
การแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการ แก้ปัญหา จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และให้
ความรู ้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง นวัตกรรมเพิ ่มเติม  พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท ำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ นักเรียนได้แสดงออกถึงคุณธรรมเป้าหมายของ
โครงงานคุณธรรม  คือ  มีวินัย  ความพอเพียง  จิตอาสา และความสุจริต   

๒.๒  มาตรฐานที่ ๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการ
บริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยง บนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน
ของงาน    

๒.๓  มาตรฐานที่ ๓  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริมให้ครู
ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการ
วิจัย และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ (๓Rs๘Cs) 
 ๒.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรมเป้าหมาย  อัตลักษณ์
ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และความเปน็ไทย   

๓.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๔.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๕.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ   การจัดการเรียนรู้  และสร้างแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย   
 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 
ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  
จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของ
แต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

สรุปผล 

มาตรฐาน จุดเน้น 

1. คุณภาพของผู้เรียน ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ (๓Rs๘Cs) 
๒.  นำโครงงานคุณธรรมเข้ามาพัฒนาผู้เรียน  เพื่อส่งเสริมให้
ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรม
เป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถีชุมชน  และ
ความเป็นไทย   

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ๑.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ การบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ โรงเรียนโดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ใน
การบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความ
เชื่อมโยง บนฐานข้อมูลเดียวกัน 

๒.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  คร ูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  
ส่งเสริมการทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑.  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้   
และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   

 

 



๒๕ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๑. คุณภาพของผู้เรียน คือ  
      น ักเร ียนได ้ร ับการพ ัฒนาอย ่างรอบด ้าน               
มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู ้ เป็น
พลเมืองที ่ด ีและ มีทักษะในศตวรรษที ่ ๒๑  การ
ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ  

กำหนดเป ้าหมาย ว ิส ัยท ัศน ์  พ ันธกิจ              
ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้น
สังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการ
พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรง
ตามความต้องการให้สามารถสร ้างและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ คือ  
        คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถและมีความตั้งใจ ในการคิดและวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้โดย  ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของผู้เรียน เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน คือ   
        พัฒนาผู ้ เร ียนให้มีค ุณภาพตามหลักสูตร
สถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการ  ผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET  และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs)  ส่งเสริมให้ให้ผู ้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  คุณธรรม
เป้าหมาย  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ค่านิยมตามวิถี
ชุมชน  และความเป็นไทย   
 
 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ คือ  
        ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ การ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนโดย
บูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการ
งานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยง 
บนฐานข้อมูลเดียวกัน  และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  
ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริม
การทำนวัตกรรมในระดับโรงเรียนและครูเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ คือ  
       ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พัฒนาสื ่อเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่อการจัดการ
เรียนรู้  และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งเสริม
ให้ครูผลิตสื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้นำมาพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน 

 

 

 



๒๖ 

 
แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 มาตรฐานที่ 1 : แผนปฏิบัติงานที่  

โครงการที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (3Rs8Cs)   
โครงการที่  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
โครงการที่  ๗  สนองตอบตามนโยบายและจุดเน้น   
 

 มาตรฐานที่ 2 : แผนปฏิบัติงานที่  
โครงการที่ ๓ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ   
โครงการที่  ๔  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 มาตรฐานที่ 3 : แผนปฏิบัติงานที่  
โครงการที่ ๕  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

.    โครงการที่ ๖   ส่งเสริม  พัฒนา  และปรับปรุง  การใช้สื่อ  เทคโนโลยี  ด้านการบริหาร
จัดการ  การจัดการเรียนรู้  การใช้และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 
ส่วนที่ ๔ 

มาตรฐานความโดดเดน่ของสถานศึกษา  

มาตรฐานโดดเด่น  สบปราบสคูลโมเดล 
ระดับคุณภาพ : C๒ 
๑.  กระบวนการดำเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบในภาคเหนือ  จากจุดเริ่มต้นที่ดี
ของโรงเรียนในการดำเนินโครงงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงงานได้รับการพัฒนา
เป็นลำดับ โรงเรียนได้ริเริ่มกิจกรรม “เข้าวัดวันพระ” ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อหวังให้ศาสนากล่อมเกลา
จิตใจผู้เรียนโดยนักเรียนกลุ่มต้นกล้าร่มขะจาว ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และได้มีการปรับปรุงพัฒนาโครงงานในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับโล่พระราชทานเกียรติคุณ 
“ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวาย
ในหลวง” ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รับโล่เกียรติยศพระราชทานเกียรติคุณแห่งมหาชนจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้คัดเลือก
เจาะจงมาที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบระดับภาคเหนือและ
ดำเนินการอย่างจริงจังในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมประสบปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาโรงเรียน คือ ครูมาโรงเรียนสาย              
ไม่ลงมาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท ชกต่อยทั้งในโรงเรียนและในชุมชน  ไม่มี
ระเบียบวินัย มาโรงเรียนสาย  ไม่ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  เดินแถวไม่เป็นระเบียบ ดื่มเหล้า สู บบุหรี่  และ
สภาพแวดล้อมโรงเรียนไม่สะอาด  เนื่องจากนักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่  ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดและขาด
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง จากสภาพปัญหาข้างต้นจึงนำไปสู่การแก้ปัญหาและขับเคลื่อนการเป็น
โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบโดยใช้กระบวนการ “สบปราบสคูลโมเดล”  

“สบปราบสคูลโมเดล” เกิดจากการมีส่วนร่วมในการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์” ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและนักเรียน ทำให้เกิดการยอมรับใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผ่านโครงการ
ประจำปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ มีวินัย ความพอเพียง จิตอาสา โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น นอกจากนั้น ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำยังดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยใช้วิธีการ 
“แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนทั้งปวง” จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมองค์กร  เช่น  ผู้บริหาร  ครู
และบุคลากร  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกอบายมุข  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรับ-ส่ง
นักเรียนหน้าประตูโรงเรียน นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  เช่น ไม่มีการทะเลาะวิวาท 
ปฏิบัติการระเบียบโรงเรียน   ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน  ซึ่งเป็นผลมาจากการทำโครงการ  หนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียน  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
ของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์  และโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวทาง บ้าน วัด โรงเรียน  (บวร)  โดยมีกิจกรรมการ เรียนรู้ด้าน 
ศาสนพิธี  สืบสานภูมิปัญญา  และจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด  

 



๒๘ 

 
๒. จุดเด่น  
 “สบปราบสคูลโมเดล” เกิดจากการมีส่วนร่วมในการกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์” ของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและนักเรียน  ทำให้เกิดการยอมรับและใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยกำหนด
แนวปฏิบัติที่ทุกคนสามารถปฏิบัติร่วมกัน และทำได้เป็นหนึ่งเดียว จึงสนับสนุนให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน โดยโรงเรียนกำหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ คือ มีวินัย พอเพียง จิตอาสา เห็นได้จาก
จุดเด่นของโรงเรียน  เริ่มจากการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดเรียนรู้ศาสนพิธี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้
ระหว่างคนในแต่ละรุ่นโดยเฉพาะรุ่นเด็กกับรุ่นสูงวัย รวมถึงการสร้างจิตอาสาของนักเรียนให้เกิดแก่วัดและ
ชุมชนตามสภาพความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นในลักษณะการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดย
ได้รับความร่วมมือจากวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บริษัทเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏผล
ตอบรับที่ดี ชุมชนให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือ โครงงานคุณธรรมจึงขยายไปทุกวัดทั้งอำเภอ การทำ
กิจกรรมคุณธรรมที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและมาจากต้นทุนเดิมที่ดี คือ “กิจกรรมเข้าวัดวันพระ” โดยเฉพาะมี
ผู้สูงอายุในชุมชนและคนในครอบครัวของนักเรียนมาสอนและถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน กิจกรรมเข้าแถว
หน้าเสาธง การแสดงความเคารพครู - นักเรียนรุ่นพี่ -รุ่นน้อง การเดินแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย และโรงเรียน
มีถนนคุณธรรมภายในโรงเรียน ให้นักเรียนเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง นักเรียนมีสัมมาคารวะ การยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย การทำความเคารพคุณครูหน้าโรงเรียนนักเรียนเดินเป็นแถว เป็นระเบียบทั้งตอนเช้าและตอนเย็น มี
การยืนรับ – ส่งนักเรียนของผู้บริหารและครูที่หน้าโรงเรียน 
 มีการนิเทศติดตามภายในโรงเรียนและภายนอก เช่น คณะนิเทศอาสามูลนิธิยุวสถิรคุณ  สำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๕  ได้ติดตามแนะนำ ให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ  เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ได้ช่วยสร้างความ
ตระหนักแก่บุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายให้ตื่นตัวในการร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ดีงามอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความ
ยั่งยืน  ส่งผลให้ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับรางวัล  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ  ๔  ดาว  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการโยกย้าย  ผู้บริหาร ครู บุคลากร จึงต้อง              
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับแนวปฏิบัติของ “สบปราบสคูล
โมเดล”  และปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
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 ในรูปแบบ
สื่อเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย เช่น หนังสั้น คลิปวีดีโอ โปสเตอร์  และนำเสนอในรูปแบบทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 



๒๙ 

 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

(ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561) 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

องค์ประกอบ คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔.๓๓ ๔ ดีเลิศ 

องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

๔.๕๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

๔.๐๐ ๔ ดีเลิศ 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๖๖ ๕ ยอดเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๔.๓๓ ๔ ดีเลิศ 

คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7)/7 ๔.๕๕ ๕ ยอดเยี่ยม 
 
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
   ระดับ 5 (4.50-5.00) =ยอดเยี่ยม      
  ระดับ 4 (3.75-4.49) =ดีเลิศ      
  ระดับ 3 (3.00-3.74) =ดี      
  ระดับ 2 (2.50-2.99) =ปานกลาง     
  ระดับ 1 (0.00-2.49) =ปรับปรุง  
 

 
             ผู้รับรองการประเมิน 
 
 
                  ลงชื่อ.............................................................. 
                            (นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 
      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 



๓๐ 

 
แหล่งอ้างอิง 

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2559). แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-
Assessment Report: SAR). โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ: กรุงเทพมหานคร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 
1. มาตรฐานของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 
2. ผลการจัดการศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๗ 

 
3. ข้อมูลระดับสถานศึกษา 
 3.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจำ 

(คน) 
เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

(คน) 
รวม 
(คน) 

ปีการศึกษา 2๕๖๑ ๑ ๔๗ ๒ ๒ ๑๒ ๖๔ 
ปีการศึกษา 25๖๒ ๑ ๔๔ ๒ ๒ ๑๒ ๖๐ 
ปีการศึกษา 25๖๓ ๓ ๔๕ ๕ ๒ ๑๒ ๖๗ 

 

(ที่มา : งานบุคคลโรงเรียนสบปราบพิทยาคม) 

 
2) ข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการครู บุคลากรทั้งหมด จำนวน  ๖๕  คน โดยจำแนกตาม ตำแหน่ง/ 

วิทยฐานะ,กลุ่มงาน/สาระการเรียนรู้,วุฒิการศึกษา จำนวน ๕๓ คน และบุคลากร  (ลูกจ้างประจำ)  จำนวน ๒  คน 
 

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลข้าราชการครู จำแนกตามวิทยฐานะ 
 

ที ่ หมวด 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 สนับสนุนการสอน - - - 

2 ครูผู้ช่วย - - - 

3 ค.ศ.1 ๒ ๔ ๖ 
4 ค.ศ.2 ๗ ๑๐ ๑๗ 
5 ค.ศ.3 ๗ ๑๖ ๒๓ 
6 ค.ศ.4 - - - 
  รวม ๑๖ ๓๐ ๔๖ 

 

(ที่มา : งานบุคคลโรงเรียนสบปราบพิทยาคม) 

 

 

 

 



๓๘ 

 
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนข้าราชการครู บุคลกร จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร ๓ - ๓ 
2 สนับสนุนการสอน - - - 
3 งานแนะแนว - ๑ - 
4 ภาษาไทย ๑ ๕ ๖ 
5 วิทยาศาสตร์ ๑ ๗ ๘ 
6 คณิตศาสตร์ ๑ ๔ ๕ 
7 สังคมศึกษาฯ ๒ ๓ ๕ 
8 ศิลปศึกษา ๑ ๒ ๓ 
9 สุขศึกษาฯ ๓ - ๓ 
10 การงานอาชีพ ๓ ๒ ๕ 
11 ภาษาต่างประเทศ ๓ ๕ ๘ 
  รวม ๑๘ ๒๙ ๔๗ 

 

(ที่มา : งานบุคคลโรงเรียนสบปราบพิทยาคม) 
 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่กลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 

บริหารการศึกษา ๓ - 
สนับสนุนการสอน - - 
งานแนะแนว ๑ ๓๐ 
ภาษาไทย ๖ ๑๖ 
วิทยาศาสตร์ ๘ ๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๕ ๒๗ 
สังคมศึกษาฯ ๕ ๒๖ 
ศิลปศึกษา ๓ ๒๓ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๑๙ 
การงานอาชีพ ๕ ๒๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๘ ๒๔ 

รวม ๔๗ ๒๑๐ 



๓๙ 

 
1.2 ข้อมูลนักเรียน 

1) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2๕๖๓ จำนวนทั้งหมด ๘๑๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) 
 

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 25๖๓ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน (ปีการศึกษา 256๓) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ๙๔ ๘๙ ๑๘๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ๕๘ ๗๔ ๑๓๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๘๗ ๗๘ ๑๖๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ๖๗ ๕๕ ๑๒๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ๓๘ ๖๐ ๙๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ๕๖ ๕๙ ๑๑๕ 

รวมทั้งหมด ๔๐๐ ๔๑๕ ๘๑๕ 
 
2) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน        

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ๖๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๑  
 3) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๖๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๐ 
 4) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๑๗  คนคิดเป็นร้อยละ  ๒.๐๘ 

 5) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๕ 
 6) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ ๔๘๑  คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๘ 
 7) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ๑๐๓  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๙ 
 8) จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน  (ปัจจุบัน) ๑๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๔ 

 9) สถิติการขาดเรียน ๒๙๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๓ 
 10) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๕ 
 11) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  ๑๕๙ คน จบหลักสูตร จำนวน ๑๖๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๘ 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จำนวน   1๑๑ คน  คิดเป็นรอ้ยละ ๖๙.๘๑ 
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จำนวน   4๖ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๙๓ 
   ศึกษาต่อ กศน.     จำนวน  ๑  คน     คิดเป็นร้อยละ  ๐.๖๓ 
   สถาบันเฉพาะทาง (รร.เสริมสวย  จำนวน  ๑  คน     คิดเปน็ร้อยละ  ๐.๖๓ 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๑๑๕ คน จบหลักสูตร  จำนวน  ๑๑๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๕๒ 
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จำนวน   ๖๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๘๒ 
   ประกอบอาชีพ จำนวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๑๘ 
 12) อัตราส่วนครูมัธยมต้น :  นักเรียน = 1 : ๒๑ คน 

  อัตราส่วนครูมัธยมปลาย : นักเรียน = 1 : ๑๖  คน 
13) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ  ๘๑๕ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 



๔๐ 

 
14) จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง ๗๘๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๓๙ 
15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  ๗๘๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๓๙  
16) จำนวนนักเร ียนที ่ทำก ิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์ต ่อส ังคมทั ้ งในและนอกสถานศึกษา                

จำนวน  ๘๑๕  คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
17) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

สม่ำเสมอจำนวน จำนวน  ๖๙๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๗๑ 
18) จำนวนนักเร ียนที ่ผ ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที ่กำหนดในหลักสูตร   

สถานศึกษา จำนวน  ๗๔๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๑๖ 
19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่

กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน ๗๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๖ 
 
2. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 25๖๓ 
 

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 25๖๓ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๒.๘๔ ๓๒.๕๔ ๒๗.๘๐ ๒๙.๓๓ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๕.๕๓ ๓๔.๕๒ ๒๖.๔๔ ๓๐.๕๙ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๑๘ ๓๔.๑๔ ๒๕.๘๒ ๓๐.๑๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๔.๒๙ ๓๔.๓๘ ๒๕.๔๖ ๒๙.๘๙ 

 
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 25๖๓ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๖.๘๘ ๓๒.๘๑ ๒๒.๔๔ ๑๘.๘๙ ๒๘.๘๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๖.๔๗ ๓๗.๐๐ ๓๐.๒๖ ๒๘.๔๑ ๓๔.๘๘ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๕.๒๒ ๓๖.๓๒ ๒๙.๗๓ ๒๖.๓๓ ๓๓.๐๔ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๔.๓๖ ๓๕.๙๓ ๒๙.๙๔ ๑๖.๘๓ ๓๒.๖๘ 

 
 
 



๔๑ 

 
2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 25๖๓ 

ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25๖๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 

กลุม่ต้น กลุม่กลาง  กลุม่สงู 

รวม 

ร้อยละแต่ละ
รายวิชา

ระดับ ๓ ขึน้
ไป 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 32 63 35 60 63 56 59 116 484 47.73 
2 คณติศาสตร ์ 51 100 169 191 166 137 64 90 968 30.06 
3 วิทยาศาสตร ์ 31 147 166 175 161 255 194 323 1,452 53.17 
4 สังคมศึกษา 28 64 68 118 116 184 165 225 968 59.30 
5 สุขศึกษาฯ 11 0 34 67 62 214 106 474 968 82.02 
6 ศิลปศึกษา 8 7 12 32 29 128 85 183 484 81.82 
7 การงานอาชีพฯ 58 33 38 47 108 157 151 376 968 70.66 
8 ภาษาอังกฤษ 51 70 67 88 72 103 91 426 968 64.05 
9 ภาษาตา่งประเทศ 57 69 49 54 62 61 34 98 484 39.88 
10 IS 9 8 9 11 19 25 15 38 134 58.21 

รวม 336 561 647 843 858 1,320 964 2,349 7,878  
ร้อยละ 4.26 7.12 8.21 10.70 10.89 16.76 12.24 29.82 100.00  
รวมกลุม่ 19.60 21.59 58.82 100.00  

 
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
กลุม่ต้น กลุม่กลาง  กลุม่สงู 

รวม 
ร้อยละแต่ละ
รายวิชาระดับ 

๓ ขึ้นไป มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 33 15 14 54 97  130 85 66 494 56.88 
2 คณติศาสตร ์ 7 74 57 84 57 48 36 67 430 35.12 
3 วิทยาศาสตร ์ 58 89 97 165 139 185 152 209 1,175 53.57 
4 สังคมศึกษา 12 4 26 76 123 243 127 133 744 67.60 
5 สุขศึกษาฯ 2 0 1 0 8 104 98 371 584 98.12 
6 ศิลปศึกษา 4 14 20 17 9 77 57 140 338 81.07 
7 การงานอาชีพฯ 40 14 19 55 79 93 45 219 564 64.63 
8 ภาษาอังกฤษ 12 38 38 98 149 240 134 133 842 60.21 
9 ภาษาตา่งประเทศ 36 34 19 36 34 36 49 85 329 51.67 
10 IS 0 0 0 1 1 0 4 21 27 92.59 

รวม 204 282 291 586 696 1,156 787 1,525 5,527  
ร้อยละ 3.69 5.10 5.27 10.60 12.59 20.92 14.24 27.59 100.00  
รวมกลุม่ 14.06 23.19 62.75 100.00  

 



๔๒ 

 
ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2๕๖๓  
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น  

ที ่ รหัสวิชา 
กลุม่ต้น  กลุม่กลาง กลุม่สงู  

รวม 
ร้อยละแต่ละ
รายวิชาระดับ 

๓ ขึ้นไป มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5  4  

1 ภาษาไทย 24 42 35 73 52 61 53 140 480 52.92 
  2 คณติศาสตร ์ 42 94 182 199 135 141 67 100 960 32.08 
  3 วิทยาศาสตร ์ 155 104 122 203 219 264 134 239 1,440 44.24 
 4 สังคมศึกษา 18 68 69 152 112 177 122 242 960 56.35 
 5 สุขศึกษาฯ 5 15 56 50 138 210 179 307 960 72.50 
 6 ศิลปศึกษา 14 3 13 29 47 125 64 185 480 77.92 
7 การงานอาชีพฯ 59 52 69 91 113 141 149 286 960 60.00 
8 ภาษาอังกฤษ 26 86 71 89 91 92 65 440 960 62.19 
 9 ภาษาตา่งประเทศ 5 128 59 69 61 35 54 69 480 32.92 
10 IS 30 22 12 13 13 6 14 23 133 32.33 

รวม 378 614 688 968 981 1,252 901 2,031 7,813  
 ร้อยละ 4.84 7.86 8.81 12.39 12.55 16.02 11.53 25.99 100.00  
รวมกลุม่ 21.51 24.94 53.54 100.00  

  
ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
กลุม่ต้น กลุม่กลาง  กลุม่สงู 

รวม 
ร้อยละแต่ละ
รายวิชาระดับ 

๓ ขึ้นไป มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 33 22 27 71 85 108 77 63 486 51.03 
2 คณติศาสตร ์ 4 26 52 83 60 86 50 65 426 47.18 
3 วิทยาศาสตร ์ 40 96 95 122 121 142 127 420 1.163 59.24 
4 สังคมศึกษา 17 23 18 77 110 182 110 194 731 66.48 
5 สุขศึกษาฯ 3 1 1 2 12 20 40 497 576 96.70 
6 ศิลปศึกษา 3 1 8 42 29 110 17 124 334 75.15 
7 การงานอาชีพฯ 55 32 12 38 30 32 77 94 370 54.86 
8 ภาษาอังกฤษ 38 49 75 122 159 182 99 110 834 46.88 
9 ภาษาตา่งประเทศ 6 37 30 38 48 52 41 73 325 50.46 
10 IS 12 0 0 1 0 16 25 44 98 86.73 

รวม 211 287 318 596 654 930 663 1,684 5,343  
ร้อยละ 3.95 5.37 5.95 11.15 12.24 17.41 12.41 31.52 100.00  
รวมกลุม่ 15.27 23.39 61.34 100.00  

 



๔๓ 

 
3) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2๕๖๓ 
ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่
ผ่านการ
ประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 0 31 126 327 484 100 
2 คณิตศาสตร ์ 6 36 281 645 968 99.38 
3 วิทยาศาสตร ์ 9 114 274 1,055 1,452 99.38 
4 สังคมศึกษา 1 16 104 847 968 99.89 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 4 4 70 890 968 99.79 
6 ศิลปศึกษา 1 8 35 440 484 99.79 
7 การงานอาชีพฯ 4 40 98 826 968 99.59 
8 ภาษาอังกฤษ 6 88 137 737 968 99.38 
9 ภาษาต่างประเทศ 1 52 327 104 484 99.79 
10 IS 2 25 35 72 134 98.51 

รวม 34 414 1,487 5,943 7,874  
ร้อยละ 0.43 5.26 18.88 75.48 100.00  
รวมกลุ่ม  5.69  94.36 100.00  

 

ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2๕๖๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่
ผ่านการ
ประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 5 0 72 417 494 98.99 
2 คณิตศาสตร ์ 0 3 135 292 430 100.00 
3 วิทยาศาสตร ์ 0 97 219 859 1,175 100.00 
4 สังคมศึกษา 2 1 17 724 744 99.73 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 2 0 46 536 584 99.73 
6 ศิลปศึกษา 0 0 40 298 338 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 3 33 58 499 593 99.49 
8 ภาษาอังกฤษ 0 12 140 690 842 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 125 204 329 100.00 
10 IS 0 0 0 27 27 100.00 

รวม 12 146 852 4,546 5,556  
ร้อยละ 0.22 2.63 15.49 81.82 100.00  

รวมกลุ่ม 2.85  97.31 100.00  



๔๔ 

 
ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่
ผ่านการ
ประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 35 50 84 311 480 92.71 
2 คณิตศาสตร ์ 0 24 340 596 960 100.00 
3 วิทยาศาสตร ์ 10 132 529 769 1,440 99.31 
4 สังคมศึกษา 1 0 125 834 960 99.89 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 3 28 117 812 960 99.69 
6 ศิลปศึกษา 0 14 33 433 480 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 4 0 258 698 960 99.58 
8 ภาษาอังกฤษ 27 21 64 848 960 97.19 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 0 287 193 480 100.00 
10 IS 0 0 50 83 133 100.00 

รวม 80 269 1,887 5,577 7,813  
ร้อยละ 1.02 3.44 24.15 71.38 100.00  

รวมกลุ่ม  4.46 95.54  100.00  
ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 

ไม่ผ่าน  
(คน) 

ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 
รวม 

ร้อยละที่
ผ่านการ
ประเมิน 
3 ขึ้นไป 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 1 0 4 481 486 99.79 
2 คณิตศาสตร ์ 1 2 40 383 426 99.77 
3 วิทยาศาสตร ์ 3 64 204 892 1,163 99.74 
4 สังคมศึกษา 1 5 98 627 731 99.86 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 3 1 7 565 576 99.48 
6 ศิลปศึกษา 0 0 27 307 334 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 2 4 153 234 393 99.49 
8 ภาษาอังกฤษ 0 0 229 605 834 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 1 180 144 325 100.00 
10 IS 0 1 22 75 98 100.00 

รวม 11 78 964 4,313 5,366  
ร้อยละ 0.20 1.45 17.96 80.38 100.00  

รวมกลุ่ม  1.65  98.35 100.00  



๔๕ 

 
4) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2๕๖๓ 

ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2๕๖๓ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่
ผ่านการ
ประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 0 18 210 256 484 100.00 
2 คณิตศาสตร ์ 6 39 455 468 968 99.38 
3 วิทยาศาสตร ์ 9 176 376 891 1,452 99.38 
4 สังคมศึกษา 3 33 228 704 968 99.69 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 4 4 70 890 968 99.59 
6 ศิลปศึกษา 2 14 49 419 484 99.58 
7 การงานอาชีพฯ 4 55 188 721 968 99.58 
8 ภาษาอังกฤษ 6 187 205 570 968 99.38 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 112 261 111 484 100.00 
10 IS 0 24 35 75 134 100.00 

รวม 34 662 2,077 5,105 7,874  
ร้อยละ 0.43 8.40 26.36 64.80 100.00  

รวมกลุ่ม 8.83 91.16 100.00  
ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่
ผ่านการ
ประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 5 46 139 304 494 98.99 
2 คณิตศาสตร ์ 0 30 201 199 430 100.00 
3 วิทยาศาสตร ์ 0 124 338 713 1,175 100.00 
4 สังคมศึกษา 1 5 127 611 744 99.87 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 2 0 66 516 584 99.66 
6 ศิลปศึกษา 0 0 38 300 338 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 3 45 139 406 593 99.49 
8 ภาษาอังกฤษ 0 17 186 639 842 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 26 147 156 329 100.00 
10 IS 0 0 0 27 27 100.00 

รวม 11 293 1,381 3,871 5,556  
ร้อยละ 0.19 5.27 24.86 69.67 100.00  

รวมกลุ่ม 5.46 94.54 100.00  



๔๖ 

 
ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่
ผ่านการ
ประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 35 50 128 267 480 92.71 
2 คณิตศาสตร ์ 2 30 430 498 960 99.79 
3 วิทยาศาสตร ์ 8 163 497 772 1,440 99.44 
4 สังคมศึกษา 0 5 191 764 960 100.00 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 4 29 119 808 960 99.58 
6 ศิลปศึกษา 0 2 77 401 480 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 4 76 300 580 960 99.58 
8 ภาษาอังกฤษ 0 73 234 653 960 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 2 78 284 116 480 99.58 
10 IS 0 0 50 83 133 100.00 

รวม 55 506 2,310 4,942 7,813  
ร้อยละ 0.70 6.48 29.57 63.25 100.00  

รวมกลุ่ม 7.18 92.82 100.00  
ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2๕๖๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่
ผ่านการ
ประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 2 0 173 311 486 99.38 
2 คณิตศาสตร ์ 2 2 104 318 426 99.53 
3 วิทยาศาสตร ์ 4 59 274 826 1,163 99.66 
4 สังคมศึกษา 1 20 115 595 731 99.86 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 3 0 2 571 576 99.48 
6 ศิลปศึกษา 0 22 29 283 334 100.00 
7 การงานอาชีพฯ 2 4 231 156 393 99.49 
8 ภาษาอังกฤษ 0 1 290 543 834 100.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 0 6 190 129 325 100.00 
10 IS 0 1 22 75 98 100.00 

รวม 14 115 1,430 3,807 5,366  
ร้อยละ 0.26 2.14 26.65 70.65 100.00  

รวมกลุ่ม 2.40 97.60 100.00  
 



๔๗ 

 
3. แหล่งเรียนรู้ 

1) สรุปข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

ตารางที่ 24 การใช้ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
เป้าหมาย 

(คน) 
จุดประสงค์ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน ๒๐ ๘๑๕ ส่งเสริมการอ่านและการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

๒. สวนเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ ๒๐ ๘๑๕ เรียนรู้เกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ร้านค้าโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ๒ ๙๘ ศึกษาเศรษฐศาสตร์ 
๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ ๔๐ ๘๑๕ สืบค้นข้อมูล 

 
ตารางที ่25 ข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี เป้าหมาย จุดประสงค์ 
๑. ๒๖ วัดในเขตอำเภอสบปราบ ๔ ๘๑๕ นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันวัด

และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสืบ
สานตามโครงการทักษะชีวิต 

๒. ตลาดสดเทศบาล ๒ ๓๑๖ นักเรียนศึกษาข้อมูล 
๓. อุทยาแห่งชาติดอยจง ๑-๒ ๙๘ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ๑ ๑๐๐ ร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
๕. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๑-๒ ๑๖๖ ให้นักเรียนได้มีแหล่งสืบค้น

ข้อมูลที่หลากหลาย 
๖. อ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอสบ
ปราบ 

๑-๒ ๙๘ เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๗. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ๑-๒ ๑๐๐ ให้นักเรียนได้มีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลที่หลากหลาย 

๘. ร้านค้าในชุมชน ๑-๒ ๓๓๔ เศรษฐกิจชุมชน 
๙. ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ๒ ๑๑๕ หน่วยงานที่สำคัญในท้องถิ่น 
๑๐. โรงพยาบาลสบปราบ ๑-๒ ๓๓๔ หน่วยงานที่สำคัญในท้องถิ่น 
๑๑. สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ๑-๒ ๓๓๔ หน่วยงานที่สำคัญในท้องถิ่น 
๑๒. ชุมชนของตนเอง ๒ ๘๐๕ ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๓. การทอผ้าตีนจก บ้านน้ำหลง ๑-๒ ๑๐๐ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 



๔๘ 

 
2) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน    

ในปีการศึกษา 25๖๓ 
 

ตารางที่ 26 ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ปีการศึกษา  25๖๓ 
 

ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ป ี เรื่อง หมายเหตุ 
นายกมล  ถาน้อย ๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญ วิทยากร 
นายปิยะชัย  สืบสุยะ ๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญ วิทยากร 
พระครูโสภณจริยานุวัตร ๑ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 
4. ประกาศมาตรฐานโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  25๖๓   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
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๕๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 
5. คำสั่งโรงเรียน  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 25๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 
6. สรุปแบบประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๗ องค์ประกอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 
7. ผลการดำเนินงานที่ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน/บุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านต่าง ๆ                         
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด เช่น การเข้าร่วมประชุม/อบรม/พัฒนาทักษะ (ภาษาอังกฤษ) 

สรุปชั่วโมงประชุม  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
ปีการศึกษา  2563  (1 เมษายน  2563 – 31 มีนาคม  2564) 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
 

************************************************ 
ข้าราชการครู  จำนวน  44 คน 
ครูอัตราจ้าง  จำนวน  5 คน 
ครูพ่ีเลี้ยงฯ  จำนวน  1 คน 
พนักงานราชการ  จำนวน  1 คน 
รวม   จำนวน  51 คน 
 
จำนวนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  เข้ารับการพัฒนาตนเอง จำนวน  ๕๐ คน 
จำนวนข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา  ไม่เข้ารับการพัฒนาตนเอง จำนวน  ๑ คน 
ร้อยละการเข้ารับการพัฒนาตนเอง    94.12%  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
ชั่วโมงการอบรม/ประชุม/ 

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
1 นายพันธ์  เหลาพล ครูชำนาญการพิเศษ 6 
2 นายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ 114 
3 นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ ครูชำนาญการพิเศษ 52 
4 นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ 295 
5 นายยุติวิชญ์  เทือกตา ครูชำนาญการพิเศษ 98 
6 นายคงฤทธิ์  กสิชีวิน ครูชำนาญการ 56 
7 นายสราวุฒิ  คำวัน ครูชำนาญการพิเศษ 6 
8 นายสมบัติ  อัศวะสัย ครูชำนาญการ 41 
9 นายราเชนทร์  ปาละจะเร ครูชำนาญการ 6 

10 นายภูมิสิทธิ์  กุสสลานุภาพ ครูชำนาญการ 12 
11 นายพิเชฏฐ์  ชัยยัง ครูชำนาญการ 38 
12 นายจรัญ  ปัญญาดิบวงศ์  ครูชำนาญการ 535 
13 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว คร ู 6 
14 นายกฤษดาลักษณ์  มะโนวงศ์ คร ู 6 
15 นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ 6 
16 นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ 6 
17 นางพยอม   ศิริบุญ ครูชำนาญการพิเศษ 28 
18 นางสาวชลลดา  สุภากาว ี ครูชำนาญการพิเศษ 56 



๖๘ 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 
ชั่วโมงการอบรม/ประชุม/ 

สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
19 นางสายทิพย์  วรรณาการ ครูชำนาญการพิเศษ 6 
20 นางสาวละเอียด  ทะนันชัย ครูชำนาญการพิเศษ 6 
21 นางธมลพรรณ์  ยอดคำ ครูชำนาญการพิเศษ 159 
22 นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร ครูชำนาญการพิเศษ 101 
23 นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ 6 
24 นางธัญสุตา  ณ ลำปาง   ครูชำนาญการพิเศษ 146 
25 นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง ครูชำนาญการพิเศษ 64 
26 นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน ครูชำนาญการพิเศษ 56 
27 นางสุภาพร  เจริญผล ครูชำนาญการพิเศษ 80 
28 นางสาวธัญญภัสร์  เชียงพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ๒๖ 
29 นางสุวิมล  พวงสุยะ ครูชำนาญการพิเศษ 199 
30 นางนงนุช  ชัยนันตา ครูชำนาญการพิเศษ 265 
31 นางแสงจันทร์  โกมลเมนะ ครูชำนาญการ 6 
32 นางสาวทัศนีย์  ลินพล ครูชำนาญการ 0 
33 นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ ครูชำนาญการ 174 
34 นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย ครูชำนาญการ 139 
35 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน ครูชำนาญการ 8 
36 นางสาวอำพันธ์  ชุ่มเชื้อ ครูชำนาญการ 42 
37 นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครูชำนาญการ 154 
38 นางสาววัชราภรณ์ สายวงค ์ ครูชำนาญการ 195 
39 นางศิรินภา  ยะคำปลูก ครูชำนาญการ 83 
40 นางพัชราพร  วรรณารักษ์ ครูชำนาญการ 20 
41 นางสาวดารุณี  คำนวล คร ู 20 
42 นางสาวพัชราพร  จามรี คร ู 115 
43 นางสาวอรพรรณ หมูเทพ คร ู 18 
44 นางสาวกนกวรรณ  ขันคำ คร ู 66 
45 นายประยุทธ์  สีเที่ยง พนักงานราชการ 4 
46 นายธีรเกียรติ์  ขันคำ ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนเรียนรวม 6 
47 นางสาวสายพิน  ต๊ะมาสี ครูอัตราจ้าง 42 
48 นายณัฐพงศ์  เรือนปานันท์ ครูอัตราจ้าง 12 
49 นายธรรมนูญ  ยะคำปลูก ครูอัตราจ้าง 28 
50 นางสาวณัฐริกา  คันชิง ครูอัตราจ้าง 6 
51 นางสาววชิราภรณ์  หล้าปวงคำ ครูอัตราจ้าง 6 

รวมชั่วโมง 3,๖๒๕ 
เฉลี่ยชั่วโมง ๗๑.๐๗ 



๖๙ 

 
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 - - 

 
สรุปเกียรติคุณและผลงานของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นางธมลพรรณ์  ยอดคำ ครู อย.น้อย ดีเด่น ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ อย. 
๒ นางสุภาพร  เจริญผล ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 

อาสมัครประกันภัย ดีเด่น คปภ.ลำปาง 
ครูที่ปรึกษา ชนะเลิศ ประเภทคลิปวีดีโอสั้น 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย  

คปภ.ลำปาง 

ครูที่ปรึกษา ชนะเลิศ ประเภทคลิปเพลง 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย  

คปภ.ลำปาง 

๓ นายณัฐพงศ์  เรือนปานันท์ ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง 
๔ นางสาวอังสุนีย์  สุวรรณชัย ครูดีไม่มีอบายมุข สสส. สพฐ. เครือข่ายงดเหล้า 
๕ 
 

นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ ครูดีไม่มีอบายมุข สสส. สพฐ. เครือข่ายงดเหล้า 
ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 

๖ 
๗ 

นายภูมิสิทธิ์  กุสสลานุภาพ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ สพม.ลำปาง ลำพูน 
ครูดีศรีสบปราบ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 นายพันธ์  เหลาพล ครูดีศรีสบปราบ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
๘ นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ ครูดีไม่มีอบายมุข สสส. สพฐ. เครือข่ายงดเหล้า 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
๙. 
๑๐ 

นายพิเชฎฐ์  ชัยยัง ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ สพม.ลำปาง ลำพูน 

๑๑ นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ สพม.ลำปาง ลำพูน 
๑๒ นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงศ์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ สพม.ลำปาง ลำพูน 
๑๓ นางสาวละเอียด  ทะนันชัย ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯศิลปะ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 



๗๐ 

 
สรุปเกียรติคุณและผลงานของครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ต่อ) 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๑๔ นางสาววัชราภรณ์ สายวงค ์ ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
ครูดีไม่มีอบายมุข สสส. สพฐ. เครือข่ายงดเหล้า 
ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา สพม.ลำปาง ลำพูน 

๑๕ นายจรัญ ปัญญาดิบวงศ์ ครูดีไม่มีอบายมุข สสส. สพฐ. เครือข่ายงดเหล้า 
ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 

๑๖ นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด ครูดีไม่มีอบายมุข สสส. สพฐ. เครือข่ายงดเหล้า 
ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ สพม.ลำปาง ลำพูน 

๑๗ นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน คุรุชนคนคุณธรรม สพม.ลำปาง ลำพูน 
ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมปณิธานความ
ดีเริ่มได้ที่ใจเรา 

สพฐ. 

๑๘ นางสาวสายพิณ  ต๊ะมาสี ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่
อยากแก้ ความดีที่อยากทำ  

สพฐ. สำนักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง 

๑๙ นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว ครูที่ปรึกษา ชนะเลิศ ประเภทคลิปวีดีโอสั้น 
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย  

คปภ. 

ครูผู้สอนดีเด่น  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.ลำปาง ลำพูน 
๒๐ นายยุติวิชญ์  เทือกตา ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
๒๑ นางนงนุช  ชันนันตา ครูดีของแผ่นดิน  ขั้นที่ ๕ มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธีครูดีของแผ่นดิน 
คุรุชนคนคุณธรรม สพม.ลำปาง ลำพูน 
รางวัลพฤหัสบดี สกสค. ลำปาง 

๒๒ นางสาวดารุณี  คำนวล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระฯศิลปะ สพม.ลำปาง ลำพูน 
๒๓ นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพ สพม.ลำปาง ลำพูน 
๒๔ นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

  รางวัลดีเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง 
 

 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 
สรุปเกียรติคุณและผลงานของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 
ที ่ ชื่อ-สกุนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๑ นายนันทวัฒน์  ยะชะระ รางวัลวัฒนคุณาธร 

โล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวัน
สถาปนากระทรวงวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 

๒ นายนันทวัฒน์  ยะชะระ ทุนการศึกษา  ๑๐,๐๐๐  
ธนาคารออมสิน  โครงการเด็กดี
ของสังคม 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ธนาคารออมสิน 

๓ นายฐิติธรณ์  เที่ยงทอง 
นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี 
นายจีระวัฒน์  ปันใย 
นายบรรพต  กุตัน 
นางสาวเจนธีรา  วีรชิต 

รางวัล ชนะเลิศระดบั จังหวัด 
การประกวดโครงการ อัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประเภทเพลง 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

๔ นายฐิติธรณ์  เที่ยงทอง 
นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี 
นายจีระวัฒน์  ปันใย 
นายบรรพต  กุตัน 

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดวง
ดนตรีสากลมอเตอร์โชว์  
๒๐๒๐ 

มอร์เตอร์โชว์ลำปาง 

๕ นายฐิติธรณ์  เที่ยงทอง 
นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี 
นายจีระวัฒน์  ปันใย 
นายบรรพต  กุตัน 
นางสาวเจนธีรา  วีรชิต 
นางสาวพิชญาภา  ด้วงเขียว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การประกวดวงดนตรีสากล งาน
สานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๗ กลุ่มเด็กดีศรีสบปราบ ชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมเรื่อง
เยาวชนอาสาน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๘ นางสาวมณีพลอย  ต๊ะนางอย 
นางสาวพวงชมพู  จอมแก้ว 
นางสาวแพรพิไล  ปิงวงศ์ 
นางสาวนุชประวีณ์  เตจ๊ะ 
นางสาวจีรนันท์  คำผง 
นางสาววรางคณา  มูลจันทร์ 
นายอิศรา ยะฟู 
นางสาวรัชนก  ปงคำ 
เด็กหญิงประภัสสร  แก้วคำน้อย 
เด็กหญิงณัฐนิชา  รุ่งวุธ 
 

เข้าร่วมโครงงานคุณธรรม ธรรม
จารี นักเรียนประพฤติดีด้วย
กาย วาจา ใจ โครงงาน
คุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากทำ   

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สำนักงานกองธรรม
สนามหลวง 



๗๒ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ 
๙ เด็กชายสุทธิพงษ์  เทพอุด 

เด็กชายพีรพงษ์  วะโรงค์ 
เด็กชายสิรภัทร  ทินวัง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาส่วนภูมิภาค  จังหวัด
ลำปาง 

สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง 

๑๐ นางสาวอรปรียา  มังป๋อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันวาดภาพ งานศิลปะ
และวัฒนธรรมล้านนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๑ เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  พรมทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

๑๒ นางสาวสุพัตรา  ทองดี 
นางสาวอภิชญา  ปอมเสน 
นางสาวปัญนิภา  ทาบุญทอง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง 
อายุ ๑๕ ปี 

กกท.ลำปาง 

๑๓ นางสาวอารีรัตน์  ดวงทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันมวยสากลสมัครเน
หญิง น้ำหนัก  ๕๗  กิโลกรัม 

กกท.ลำปาง 

๑๔ นายนิธวัช  ตามติด 
นายภราดา  สอนดี 
นายเจนณรงค์  ศรีจันทร์  
นายวีรภัทร  บุญยืน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย 
อายุ ๑๘ ปี 

กกท.ลำปาง 

๑๕ นางสาวธาวินี  มะโนวรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
โครงงานคุณธรรม  ปณิธาน
ความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา 
โครงงานเยาวชนอาสาน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑๖ นายนันทพงศ์  จิตรจำนงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
โครงงานคุณธรรม  ปณิธาน
ความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา 
โครงงานเยาวชนอาสาน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

๑๗ นายพิชชากร ลาดใจ 
นายเทิดพงศ์  ขวานทอง 
นางสาวมณีพลอย ต๊ะนางอย 
นางสาวมนัสนันท์  หล้าปวงคำ 
นางสาวจินดารัตน์  อุตโม 

รางวัล ชนะเลิศระดบั จังหวัด 
การประกวดโครงการ อัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประเภทคลิป
วีดีโอสั้น 

สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 



๗๓ 

 
แผนผังบริหารงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 
ผังการบริหารโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม  สบปราบสคูลโมเดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 
ประกาศรายช่ือโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ระดับ  ๔  ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 
ภาพการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 
ผลงานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 
ผลงานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 
ผลงานครู  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 
ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 
ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

 
ประมวลภาพกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


