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หมวด 7 
ผลลัพธ์ 

( Results ) 
 

 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้น าเสนอหมวดผลลัพธ์  เพื่อเป็นการตรวจประเมินว่าโรงเรียนมีการ
ประเมินผลการด าเนินการ การปรับปรุงในด้านท่ีส าคัญทุกด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ 
ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านบุคลากรด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร  และด้านการเงิน
และตลาดนอกจากนี้ ได้น าเสนอระดับผลการด าเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่แข่งขัน 
 

7.1 ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ 
 ผลการด าเนินการท่ีส าคัญด้านหลักสูตร ได้น าเสนอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
รวมถึงผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ท่ีตอบสนองโดยตรงต่อผู้เรียน และท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 ก. ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
           1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 
ภาพประกอบที่ 7.1 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
1– 6  ท่ีมีผลการเรียนในระดับ 3  ขึ้นไป  ปีการศึกษา 2559 – 2560 ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  

 
จากภาพประกอบท่ี 7.1  พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจ านวนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

ระดับ 3 ขึน้ไป มีจ านวนลดลง ซึ่งถือเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องเร่งพัฒนาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามล าดับ  และมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไป ได้แก่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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    2. ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับ  ภาคใต้  และระดับประเทศ 
 

ตารางท่ี 7.1 แสดงข้อมูลผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65 - 67  (ปีการศึกษา 2558 - 
2560)ระดับเขตพื้นที่  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ปีการศึกษา 
ล าดับ

ท่ี 

จ านวน
รายการ 
ที่แข่งขัน 

เหรียญทอง 
(ร้อยละ ) 

เหรียญเงิน 
(ร้อยละ ) 

เหรียญ
ทองแดง 

(ร้อยละ ) 

เข้าแข่งขัน
ทั้งหมด 
(โรง) 

2558 6 42 
16 12 5 

26 
47.06 35.29 14.71 

2559 5 80 
30 25 10 

27 
40.54 33.78 15.51 

2560 4 93 
36 15 19 

27 
43.90 18.29 23.17 

          จากตารางท่ี 7.1 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีขีดความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนต่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2558 - 2560  มี
แนวโน้มการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากการจัดล าดับท่ีของโรงเรียนพบว่ามีการเพิ่มล าดับของการ
พัฒนาดียิ่งขึ้นไป  และมีการส่งรายการ แข่งขันหลากหลายรายการจ านวนเพิ่มมากขึ้น  การได้รับเหรียญรางวัล
การแข่งขันมีจ านวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นการแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน เพื่อก้าว
เข้าสู่เวทีระดับสูงต่อไป 
 
ตารางที่ 7.2 แสดงข้อมูลผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พื้นที่ เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากับโรงเรียนไชยาวิทยา 

 
                 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                   โรงเรียนไชยาวิทยา 
จ านวน
รายการ 
ที่แข่งขัน 

เหรียญ   
ทอง 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
เงิน 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
ทองแดง 
(ร้อยละ ) 

จ านวน 
รายการ 
ที่แข่งขัน 

เหรียญ   
ทอง 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
เงิน 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
ทองแดง 
(ร้อยละ ) 

93 
36 15 19 

101 
43 26 16 

43.90 18.29 23.17 42.57 25.74 15.84 
เป็นตัวแทนระดับภาค   14  รายการ เป็นตัวแทนระดับภาค  21    รายการ 

 

 จากตารางตารางท่ี 7.2 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีขีดความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี  ร้อยละ 43.90 และบุคลากรโรงเรียน
ไชยาวิทยามีขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ  42.57 
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ตารางที่ 7.3 แสดงข้อมูลผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคใต้  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากับโรงเรียนไชยาวิทยา 

 

                 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                   โรงเรียนไชยาวิทยา 
จ านวน
รายการ 

เหรียญ   
ทอง 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
เงิน 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
ทองแดง 
(ร้อยละ ) 

เข้า
ร่วม 

จ านวน
รายการ 

เหรียญ   
ทอง 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
เงิน 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
ทองแดง 
(ร้อยละ ) 

เข้า
ร่วม 

14 6 5 2 1 21 11 6 1 2 
42.86 35.71 14.29 7.14 52.38 28.57 4.76 9.52 

เป็นตัวแทนระดับประเทศ 1  รายการ เป็นตัวแทนระดับภาค 6  รายการ 
 
 จากตารางท่ี 7.3 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีขีดความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนต่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ ร้อยละ  42.86 และบุคลากรโรงเรียนไชยา
วิทยามีขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 52.38 

 
ตารางท่ี 7.4 แสดงข้อมูลผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ   
ณ จังหวัดปทุมธานี  เปรียบเทยีบระหว่างโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากับโรงเรียนไชยาวิทยา 
 
                 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา                   โรงเรียนไชยาวิทยา 
จ านวน
รายการ 

เหรียญ   
ทอง 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
เงิน 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
ทองแดง 
(ร้อยละ ) 

จ านวน
รายการ 

เหรียญ    
ทอง 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
เงิน 

(ร้อยละ ) 

เหรียญ   
ทองแดง 
(ร้อยละ ) 

1 
1 - - 

6 
2 1 3 

100 - - 33.33 16.66 50.00 
     
 จากตารางท่ี 7.4 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีขีดความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนต่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ร้อยละ  100 และบุคลากรโรงเรียนไชยาวิทยา
มีขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนต่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ร้อยละ 33.33 
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3. ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET )  
 

ภาพประกอบที ่7.2 แสดงสถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ปีการศึกษา 2558 – 2560  

 
 จากภาพประกอบท่ี 7.2  พบว่า ผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแนวโน้มของคะแนนท่ีลด

ต่ าลง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
 

ภาพประกอบที ่7.3 แสดงสถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนไชยาวิทยา  ปีการศึกษา 2558 – 2560  

 
 จากภาพประกอบท่ี 7.3  พบว่า ผลการทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ สังคม
ศึกษา มีแนวโน้มของคะแนนท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
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วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีแนวโน้มของคะแนนท่ีลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยาต้องได้รับการพัฒนาอย่างเรง่ด่วน 
 

ภาพประกอบที ่7.4 แสดงสถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เปรียบเทียบกับ โรงเรียนไชยาวิทยา  ปีการศึกษา 2558 – 2560 

 
 ภาพประกอบท่ี 7.4 แสดงผลการสอบ ( O-NET ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558-
2560  ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาและโรงเรียนไชยาวิทยา  พบว่าคะแนนรวมเฉล่ียทุกรายวิชาต่ ากว่า
โรงเรียนไชยาวิทยา  ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเร่งพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการ
เร่งด่วน 
 

ภาพประกอบที ่7.5 แสดงสถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน  
บ้านตาขุนวิทยา  ปีการศึกษา 2558 – 2560  
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 จากภาพประกอบท่ี 7.5  แสดงสถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
6 โรงเรียน  บ้านตาขุนวิทยา  ปีการศึกษา 2558 – 2560 พบว่า ผลการทดสอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
แนวโน้มของคะแนนท่ีลดต่ าลง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน                         

 

ภาพประกอบที ่7.6 แสดงสถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน    
ไชยาวิทยา  ปีการศึกษา 2558 – 2560  
 

 

 จากภาพประกอบท่ี 7.6  พบว่า ผลการทดสอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีแนวโน้ม
ของคะแนนท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา
ภาษาไทย และสังคมศึกษา มีแนวโน้มของคะแนนท่ีลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับโรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 

ภาพประกอบที ่7.7 แสดงสถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เปรียบเทียบกับ โรงเรียนไชยาวิทยา  ปีการศึกษา 2558 – 2560 
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 ภาพประกอบท่ี 7.7 แสดงผลการสอบ ( O-NET ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 -
2560  ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาและโรงเรียนไชยาวิทยา  พบว่า คะแนนรวมเฉล่ียทุกรายวิชาต่ ากว่า
โรงเรียนไชยาวิทยา  จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการเร่งด่วน 
 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 

(1)  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามกระบวนการท างานท่ีวางไว้  ครอบคลุมทุกงาน  ทุกคนในโรงเรียน   
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

1. นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ภาพประกอบที ่7.8 แสดงจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558 – 2560  

           
 

              จากภาพประกอบท่ี 7.8 แสดงแสดงจ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 6 ท่ีจบหลักสูตรปีการศึกษา 2558-2560 จะเห็นว่า  โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพฒันาและส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตร  ซึ่งอาจจะมีนักเรียนบางคนท่ีต้องส่งเสริมให้มีการศึกษานอกระบบ 
ท้ังนี้เนื่องจากสภาพความพร้อมของนักเรียนและครอบครัว 
 

2. รางวัลที่ได้รับหรือผลงานดีเด่น 
 

 

       
1. นักเรียนได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ “ยุวฑุตความดี ”  จากกระทรวงการต่างประเทศ โครงการ 

พัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย ” ณ  กองบิน 7 อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. นางสาวสวรรยา  โกหนด , นางสาวมาวลี  ศรีนิล และ นางสาวกมลวรรณ หมุนชู ได้เป็นตัวแทน 

ภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. นางสาวสวรรยา  โกหนด , นางสาวกมลวรรณ หมุนชู ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 32  

ปีการศึกษา 2558 
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           1. นางทัศนีย์  นวลกุ้ง  ได้รับรางวัล “ ครูแกนน าดิจิทัลดีเด่น ” ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจ             
( Digital Citizenship ) จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 2. นางกัญจนา  สมชาติ ได้รับประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น   สพม .11 เมื่อวันท่ี 31  
ตุลาคม 2559 

 3. ได้รับรางวัลน าเสนอ รองชนะเลิศอันดับ 1 Best Practice สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม 
เสริมสร้างค่านิยมฯ เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2559 

 4. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้รับยกย่องเป็นต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5  ระดับเพชร  งานมหกรรม 
ศีลธรรมเยาวชน ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2559  จัดโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพธาวาส  ร่วมกับ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
            5. นายสุขโข  สาเรศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบอวโลกิเตศวรอวอร์ด สาขาการ
เทิดทูนและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชนครั้งท่ี 4  
 

 
 
1. นางสาวอภิชญา เลขมาศ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์ฟลายเวท 

การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันท่ี 19-29 มีนาคม 2561 และได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับสองมวยสากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติครั้งท่ี 46 คัดเลือกภาค 4 

2. นางสาวพิลัยวรรณ กาญจนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวท การแข่ง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันท่ี 19-29 มีนาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศมวย
สากลสมัครเล่น กีฬาแห่งชาติครั้งท่ี 46 คัดเลือกภาค  4 

3. ด.ช.ดุลยฤทธิ์ ขจร  รางวัลชนะเลิศ  มวยสากลสมัครเล่น  ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง
ท่ี 33 รอบคัดเลือกภาค 4  

4. น.ส.รุ้งทิพย์ ทองสัมฤทธิ์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 มวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
แห่งชาติ ครั้งท่ี 33 รอบคัดเลือกภาค 4 เมืองคอนเกมส์  

5. ทีมฟุตซอลหญิงโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 การแข่งขันกีฬา
นักเรียน  นักศึกษา  คัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

6. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรมจันทร์  เป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาฟุตชอลหญิง รายการแข่งขันกีฬา
นักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี  39  กระบี่เกมส์  ระหว่างวันท่ี  9 – 13 พฤศจิกายน 2560   

7. ทีมฟุตซอลชายโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา รุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
การแข่งขันฟุตชอลลีกจังหวัดสุราษฏร์ธานี        

8. ทีมฟุตบอลชายโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  รุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 
การแข่งขันกีฬา สพม.11    

      

 

ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2560 
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(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
                    โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เกิดเหตุอัคคีภัยในวันท่ี 26 สิงหาคม 2560  ส่งผลให้อาคารเรียน
และห้องเรียนมีความเสียหาย  ส่ือ วัสดุอุปกรณ์  ส่ือเทคโนโลยี  ได้รับความเสียหาย มีผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ    ท้ังนี้ ต้นสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานราชการ 
ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือในการบรรเทา บ ารุงขวัญและก าลังใจ โดยทางโรงเรียนได้จัดให้
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5  ห้องเรียนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง ได้ใช้ มุม 4 มุมของ
หอประชุมจัดเป็นห้องเรียนช่ัวคราว จ านวน 4 ห้องเรียน และ อีก 1 ห้องเรียนให้ใช้พื้นท่ีส่วนหนึ่งของอาคาร
ห้องสมุดเป็นห้องเรียนช่ัวคราว ได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  ในการจัดท าบอร์ดติดผนัง
ส านักงานเขตพื้นท่ี ฯ จัดท าบอร์ดเคล่ือนท่ีจ านวน 5 บอร์ด ส าหรับนักเรียนเดินเรียนอื่นๆ ได้รับความ
ช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการอนุเคราะห์โต๊ะเรียน  และโรงเรียนเมือง 
สุราษฎร์ธานีได้อนุเคราะห์เก้าอี้ส าหรับนักเรียน และได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน  921,000 บาท 
ในการก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวจ านวน 6 ห้องเรียน ในส่วนของคุณครูท่ีสูญเสียห้องส านักงาน และสูญเสีย
วัสดุ  อุปกรณ์ตลอดจนข้อมูลส าคัญต่างๆ ทางโรงเรียนได้จัดโต๊ะให้นั่งปฏิบัติงาน ณ ห้องส านักงานอื่นๆ 
ช่ัวคราว นอกจากนี้ยังได้รับการบริจาคช่วยเหลือท้ังวัสดุอุปกรณ์และเงินบริจาคจากหน่วยงาน  องค์กรต่างๆ  
ผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า อดีตข้าราชการครูท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ี ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้สมทบทุนมา   
รวมทั้งหมด  2,203,373  บาท 
              ผลการด าเนินการ 
               ภายใต้ข้อจ ากัดด้านอาคารสถานท่ี และการว่างเว้นจากผู้บริหาร เป็นระยะเวลา  8 เดือน คุณครู
และนักเรียนได้ช่วยกันสร้างขวัญและก าลังใจ จากการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียน
การสอนเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว  เงินบริจาคได้รับมติให้จัดสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ ภายใต้การดูแล
การใช้จ่ายเงิน  และการควบคุมก่อสร้างอาคารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ท าพิธีเปิดอาคาร
เรียนดังกล่าวเมื่อวันท่ี  24   สิงหาคม 2561  โดยใช้ช่ือว่า “ อาคารประชาร่วมใจ  2560 ”  สามารถใช้เป็น
ส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ส านักงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นท่ีต้อนรับผู้ปกครองและผู้
ท่ีมาติดต่อราชการต่างๆ  ส่งผลให้การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
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ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
               1. จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน 

ภาพประกอบที ่7.9 แสดงสถิติจ านวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2558-2560 

 

ท่ีมา : กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2560 ) 

 

          จากภาพประกอบท่ี 7.9 พบว่าจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ต้ังแต่ปีการศึกษา  
2558 - 2560  มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการมีจ านวนลดลง และการมีนโยบาย
การจัดการศึกษาท่ีเน้นให้นักเรียนศึกษาด้านอาชีพมากขึ้น 

 
ภาพประกอบที ่7.10  แสดงข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 
เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากับโรงเรียนไชยาวิทยา 

 
ท่ีมา :  สารสนเทศ สพม.11 ปี 2558 

 จากภาพประกอบท่ี 7.10  แสดงให้เห็นว่านักเรียน ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ความไว้วางใจและมี
ความเช่ือถือต่อการเลือกสถานศึกษาในการเรียนต่อในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ร้อยละ 95.50  โรงเรียนไชยา
วิทยาร้อยละ 94.00 
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ภาพประกอบที ่7.11  แสดงข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 
เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากับโรงเรียนไชยาวิทยา 

       
ท่ีมา :  สารสนเทศ สพม.11 ปี 2559 

 จากภาพประกอบท่ี 7.11 แสดงให้เห็นว่านักเรียน ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ความไว้วางใจและมี 
ความเช่ือถือต่อการ เลือกสถานศึกษาในการเรียนต่อในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ร้อยละ 74.00  โรงเรียนไชยา
วิทยาร้อยละ 99.82 
 

ภาพประกอบที ่7.12  แสดงข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 
เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยากับโรงเรียนไชยาวิทยา 
   

   
ท่ีมา :  สารสนเทศ สพม.11 ปี 2560 
 จากภาพประกอบท่ี 7.12  แสดงให้เห็นว่านักเรียน ผู้ปกครอง  และชุมชนให้ความไว้วางใจและมี
ความเช่ือถือต่อการเลือกสถานศึกษาในการเรียนต่อในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ร้อยละ  82.25  โรงเรียนไชยา
วิทยาร้อยละ  99.46 
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7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ก  ผลลัพธ์ด้านนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส าคัญด้านความพึงพอใจและไม่พอใจของ

ผู้ปกครอง  ผลลัพธ์เหล่านี้เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อคู่แข่งขันโรงเรียนอื่นท่ีจัด
การศึกษาคล้ายคลึงกัน  เป็นดังนี้ 

 
ตารางท่ี 7.5  แสดงความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
รายงานประเมิน ปีการศึกษา2560 

แบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 20  รายการ (เฉลี่ย) 3.80 
ระดับความพึงพอใจ มาก 

                  
                     จากตารางท่ี 7.5 แสดงให้เห็นว่านักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโรงเรียน  
     ค่าเฉล่ีย  3.80  ระดับมาก 
        
 (2) ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      2.1 ความผูกพันของนักเรียน  โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีภาวะผู้น า ในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการอบรม จัดกิจกรรมค่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้กับ
นักเรียน ส่วนศิษย์เก่าจะมีกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์กันและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
      2.2 ความผูกพันกับผู้ปกครอง  ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับฟังนโยบาย จุดเน้นในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองได้พบปะและซักถามข้อมูลของโรงเรียนและนักเรียนจากคุณครูประจ าช้ัน มีการจัดต้ังและประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง  ซึ่งทุกปีผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือและให้ความสนใจเข้าประชุมเป็นจ านวนมากและมี
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 
 

ตารางท่ี 7.6  แสดงจ านวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดประชุม
ผู้ปกครอง 

 

การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนปีการศึกษา 2560 
1. จ านวนผู้ปกครอง 687 
2. จ านวนผู้ปกครองท่ีเข้าประชุม  (คิดเป็นร้อยละ) 74.91 

ระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 7.6  แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความผูกพันและให้ความส าคัญในการเข้าประชุม
ผู้ปกครองและมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
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7.3  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
       ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
 (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
วิชาชีพ จากข้อมูลอัตราก าลังพบว่าบุคลากรของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาทุกคน มีขีดความสามารถท่ีสอดคล้อง
กับสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100  
 

ตารางท่ี 7.7  แสดงอัตราก าลังบุคลากรของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2560 
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บร
รณ
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กษ

์ 

ครู
อัต

รา
จ้า

ง 

รว
ม 

1 5 8 8 6 4 4 6 8 1 1 8 60 
 
จากตารางท่ี 7.7  พบว่าอัตราก าลังบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา2560 รวมท้ังส้ิน 60 

คน  
 
ตารางท่ี 7.8  แสดงวุฒกิารศึกษาของครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2560 
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รว
ม 

ร้อ
ยล

ะ 

ต่ ากว่า ป.ตรี - - - - - - - - -  - -  - - - 

ป.ตรี - 5 7 6 7 5 4 4 5 1 1 7   52 86.67 

ป.โท 1 - 1 2 1 1 - - 1 - - 1 8 13.33 
ป.เอก - - - - - - - - - - - - - - 

                
จากตารางท่ี 7.8  พบว่า  ครูมีวุฒิตรงตามสาขาวิชา มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ 

ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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         (2) บรรยากาศการท างาน 
ภาพประกอบที่ 7.13  แสดง ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรโรงเรียน 
บ้านตาขุนวิทยาปีการศึกษา 2560 

 
 จากภาพประกอบท่ี 7.13  พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากร ค่าเฉล่ีย 3.84 อยู่ในระดับ มาก 
 

ภาพประกอบที่ 7.14  แสดงผลการประเมินความสุขในการปฏิบัติงานของครู  และบุคลากรโรงเรียน       
บ้านตาขุนวิทยาปีการศึกษา 2560 

 
 จากภาพประกอบท่ี 7.14 พบว่า ผลการประเมินความสุขในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  
ค่าเฉล่ีย 4.38  อยู่ในระดับ มาก 
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 (3) การท าให้บุคลากรมีความผูกพัน 
ภาพประกอบที่ 7.15  แสดง ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อหน่วยงานของครู และบุคลากร
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาปีการศึกษา 2560 

     
        จากภาพประกอบท่ี 7.15   พบว่า  ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อหน่วยงาน โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย  4.50  อยู่ในระดับ มาก 
 
 (4) การพัฒนาบุคลากร 

1. ผลการพัฒนาของครูและบุคลากรปีการศึกษา 2558 – 2560 
ภาพประกอบที ่7.16 แสดงการได้รับการพัฒนาของครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา   

 
  จากภาพประกอบท่ี 7.16 แสดงให้เห็นว่า  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทุกคน 100% 
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร  การก ากับดูแลโรงเรียน และความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผลลัพธ์ท่ีส าคัญด้านการน าองค์กรโดยผู้บริหารโรงเรียน มีการนิเทศ  ก ากับติดตามโครงสร้าง ซึ่งได้
แบ่งการบริหารงานเป็น 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  การจัดการบริหารดังกล่าวส่งผลให้
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ได้รับความไว้วางใจ และพึงพอใจจาก ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน และ 
ผู้ปกครองชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชนท่ีเข้ามาใช้บริการ  ซึ่ง ผู้บริหารโรงเรียน  ได้ใช้เครื่องมือในการ
ขับเคล่ือนให้โรงเรียนเกิดการพัฒนา โดยก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. จุดเน้น ตลอดจนนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 และ
นโยบายโรงเรียน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
 (1) การน าองค์กร ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดท่ีส าคัญของการส่ือสารและสร้างความผูกพัน 
กับบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ การกระตุ้นให้เกิดการส่ือสาร
ในลักษณะสองทิศทาง และการท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง โดยมีการวางระบบการนิเทศภายใน การ
ก ากับ ติดตาม ให้ก าลังใจ ช่ืนชม เพื่อช่วยส่ือสารสร้างความเข้าใจให้บุคลากร สามารถท างานไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนี้ 

1) มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ให้การช่ืนชมเมื่องานประสบผลส าเร็จ ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ แผนกลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้
ครูและบุคลากรได้ด าเนินงานอย่างคล่องตัว ท้ังในด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ  

2) มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน มอบหมายภารกิจ มีการจัดบุคลากรท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน  
มีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ 

3) สร้างวัฒนธรรมของครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแต่งต้ังมอบหมายภารกิจ  
และก าหนดเป้าหมายของครู  ในการพัฒนาประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพของนักเรียนโดยเทียบเคียงโรงเรียนคู่
แข่งขัน รวมถึงมีกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 
ประการ เพื่อสร้างความรักความผูกพัน 

4) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยมีการสอนเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดย โรงเรียนได้คัดกรอง
นักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด กลุ่มปานกลาง  กลุ่มอ่อน ส่งเสริ ม
ศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ และอื่น ๆ  

5) ใช้เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ เคียงคู่ชุมชน 
6) มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

และผู้ปกครอง 
7) มีการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าให้กับครู 
8) การจัดประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน  

 
 (2) การก ากับดูแลองค์กร 

2.1 ก าหนดให้หน่วยปฏิบัติท างานตามวงจรคุณภาพ  โดยก าหนดแนวทางและวิธีการ
ท างาน และวางระบบการรายงานผล และการก ากับติดตาม เพิ่มเติมดังนี้ 
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1) วางระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการ คือ การบันทึกรายงาน 
การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น การรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ 
การรับฟังเสียงสะท้อนต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) การก ากับติดตาม เน้นการก ากับติดตามเชิงบวก การให้ขวัญและก าลังใจในการท างาน 
โดยฝ่ายบริหารมีตัวแทนลงไปเยี่ยมเยียน การปฏิบัติงานในพื้นท่ีทุกครั้ง การสนับสนุนให้การท างานมีความ
คล่องตัว สนับสนุนปัจจัยทุกอย่างให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 

2.2 การบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ โดยมอบหมายให้ทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ 
เป็นหัวหน้าบริหารโครงการ เป็นหัวหน้าหน่วยงานพิเศษต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน
นอกเหนือจากการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามปกติ เป็นการสนับสนุนและฝึกให้บุคลากร 
มีการพัฒนาศักยภาพ มีความรับผิดชอบ และได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียน 

2.3 การก ากับดูแลองค์กรโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก ส่วนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจะมีการจัดการคุณภาพโดยยึดมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ของ สพฐ. และมาตรฐานการประกันคุณภาพท่ีโรงเรียนเพิ่มเติม ซึ่งมีการประเมินตนเองและรายงานผลให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนทราบเป็นประจ าทุกปี ผลลัพธ์ในการก ากับดูแลองค์กรโดยใช้ระบบประกัน
คุณภาพ  

 
        (3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 

ผลลัพธ์ด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  ได้มีการนิเทศ  ก ากับติดตาม ครู  บุคลากร ได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ  ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด  โดยมีการปฏิบัติถูกต้องท้ัง  5  กลุ่มบริหารงาน 
 (4) จริยธรรม 

ผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในโรงเรียนปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยยึดค่านิยม 12 
ประการ และการถือศีล5  ท่ัวท้ังองค์กรจนประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับ  ส่งผลให้ครู นักเรียน  บุคลากร
ภายในโรงเรียน  ชุมชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (5) สังคม  
     1) เน้นการให้บริการสังคมเชิงระบบ คือ การสนับสนุนด้านปัจจัย ช่วยเหลือสังคม เช่น การ
บริการด้านบุคลากร การบริการสถานท่ี การสนับสนุนทรัพยากร ด้านกระบวนการ คือการสนับสนุนในการ
ท างานร่วมกับสังคม การท างานให้บริการสังคม ด้านผลผลิต คือการส่งเสริมบทบาทของนักเรียน ซึ่งเป็น
ผลผลิตส าคัญของโรงเรียน ให้ออกไปท างานช่วยเหลือสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ ของจังหวัด การจัดค่าย การท าโครงงาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ชุมชน โรงเรียน  
     2) เน้นการสนับสนุนและช่วยงานที่ส าคัญ ๆ ของชุมชน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการสนับสนุน
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท่ีส าคัญ  
 
 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
         โรงเรียนได้ด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักของ
โรงเรียน จากนั้นกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจัดท าแผนปฏิบัติการโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA  มีการด าเนินการตามกลยุทธ์ทั้งหมด 5 กลยุทธ์  ดังนี้ 
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  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับมาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด ารงความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

             ผลการด าเนินการตามกลยุทธ์ ท้ัง 5 กลยุทธ์ อย่างต่อเนื่องตามท่ีวางไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 4 ปี  ใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายตามระบบประกันคุภาพภายในสถานศึกษา ตรวจสอบคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  สรุปผลรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)  และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ดังนี้  
 

1. การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558-2560 ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ 
ตารางที่ 7.9 แสดงการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558-2560 ที่สอดคล้องตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 
จ านวนกิจกรรม/โครงการ 

ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา
2559 

ปีการศึกษา
2560 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับมาตรฐานสากล 

3 2 4 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด ารงความเป็น
ไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6 7 6 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 3 3 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

1 3 3 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาหลัก 
ธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

7 8 7 

รวม 20 23 22 
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         จากตารางท่ี 7.9  พบว่า จ านวนโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558–2560 
สอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 
ตารางที่ 7.10 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.28 ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

10.00 9.71 ดีมาก 

3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.73 ดีมาก 
4.ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.56 ดีมาก 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.70 พอใช ้

6.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.35 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.34 ดี 
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          3. สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป           ใช่  ไม่ใช่ 
          4. สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป๑๐ ตัวบ่งช้ีจากท้ังหมด๑๒ ตัวบ่งช้ี            ใช่  ไม่ใช่ 
          5. สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเรง่ด่วน   ใช่ ไม่ใช่ 
          6. สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม  

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

                  3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560  
           ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 เป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญ 

ท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น 
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้
ดังนี้ 

ตารางที่ 7.11 แสดงสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับท่ีมี
การพัฒนาขึ้นสามารถเข้าไปรับการศึกษาต่อใน
สถาบันต่าง ๆ และนักเรียนกล้าแสดงออก  
ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2) ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถได้เรียนตาม
ศักยภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “กล้าแสดงออก” 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการยอมรับด้านกีฬาและด้าน
อื่น ๆ รวมท้ังผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและมีการบูรณาการ
ในการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน เคารพกฎกติกา มีจิตสาธารณะ 
และรับผิดชอบหน้าท่ี เช่นการดูแลเขตรับผิดชอบ 
การเข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ยัง
ต้องเร่งพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะด้านภาษาและอาชีพ ตลอดจนทัศนคติใน
การใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ 

 ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายยัง
ต้องเร่งพัฒนาในด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
และการเขียนส่ือความและความสามารถด้านการใช้
ภาษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 

2) โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการ 

อย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 

2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ 
มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในให้สามารถ
น าเสนอ อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
 

 



92 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (ต่อ) 

5) ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(ต่อ) 

3) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และฝึกให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ส่ือ
เทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้
งานเสมอ 
4) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
5) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

ทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

       โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง ท่ีชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุก
ระดับและบูรณาการ การประกันคุณภาพกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งท าให้เกิดความต่อเนื่อง 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

     โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนา แต่ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูใน
การพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมิน
ตน เอง ในการ เรี ยนรู้  แ ต่ก็ ยั ง ขาดการ ติดตาม 
ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคนให้
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนควรประชาสัมพันธ์ผลการ
ประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ท่ัวถึง 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
          4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
          5.  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
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  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
และมีก าลังครูตรงตามความสามารถและครบตามความต้องการ 
 มีอาคารเรียนและห้องเรียนท่ีเพียงพอและเอื้อต่อความต้องการการจัดการเรียนรู้เพราะเนื่องจากเกิดเหตุ
อัคคีภัยในวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 ท่ีผ่านมาส่งผลให้ อาคารเรียนและห้องเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน
และยังส่งผลต่อเนื่องไปยังปีการศึกษาต่อไปด้วย เช่น การมีบรรยากาศในการเรียนรู้ เสียงรบกวน ความไม่
เพียงพอของอุปกรณ์การเรียน ความสนใจต่อการเรียน สุดท้ายแล้วส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญยิ่งท่ีควรได้รับการดูแลและแก้ไข 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด 
ก. ผลด้านการเงินและตลาด 
    การด าเนินการด้านการเงินและการตลาด โดยจ าแนกตามส่วนตลาดหรือกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ) 
   (1) ผลการด าเนินการด้านการเงิน 
 

ตารางท่ี 7.12 แสดงงบประมาณรับ-จ่าย  ปีงบประมาณ  2558 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 
6,472,070 

งบด าเนินการ/เงินเดือน + 
ค่าจ้าง 

1,711,920 

เงินนอกงบประมาณ 
650,000 

งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

5,410,150 

เงินรายได้สถานศึกษา - เงินรายได้สถานศึกษา - 
รวมรายรับ 7,122,070 รวมรายจ่าย 7,122,070 

 
       จากตารางท่ี 7.12  พบว่า  งบด าเนินการ/เงินเดือน /ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  24.04  และงบพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 75.96  ของรายรับ 
 
ตารางท่ี 7.13 แสดงงบประมาณรับ-จ่าย  ปีงบประมาณ  2559 

 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 6,410,080.27 
งบด าเนินการ/เงินเดือน + 

ค่าจ้าง 
1,650,000 

เงินนอกงบประมาณ 1,400,000 
งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
4,760,080.27 

เงินรายได้สถานศึกษา - เงินรายได้สถานศึกษา - 
รวมรายรับ 6,410,080.27 รวมรายจ่าย 6,410,080.27 



94 

 

จากตารางท่ี 7.13   พบว่า  งบด าเนินการ/เงินเดือน /ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  2.57  และงบพัฒนา
คุณภาพการจัด   การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.43  ของรายรับ 
  
ตารางท่ี 7.14 แสดงงบประมาณรับ-จ่าย ปีงบประมาณ  2560 

 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 4,096,660 
งบด าเนินการ/เงินเดือน + 

ค่าจ้าง 
1,600,000 

เงินนอกงบประมาณ 2,002,573 
งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
4,499,233 

เงินรายได้สถานศึกษา - เงินรายได้สถานศึกษา - 
รวมรายรับ 6,099,233 รวมรายจ่าย 6099,233 

 
จากตารางท่ี 7.14 พบว่า งบด าเนินการ/เงินเดือน /ค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  2.62  และงบพัฒนา

คุณภาพการจัด   การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 97.38  ของรายรับ 
 
      (2) ผลลัพธ์ด้านการด าเนินการด้านตลาด 
             การด าเนินงานด้านการตลาด ส าหรับโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร จึง
น าเสนอด้านการบริจาคเงิน  การระดมทุนเพื่อการศึกษา หรือทรัพยากรให้โรงเรียน  ปีการศึกษา 2560 
ดังนี ้
 

ตารางที่ 7.15 แสดงเงินบริจาคและการระดมทุนเพือ่นการศึกษาหรือทรัพยากรให้โรงเรียน ปีการศึกษา 
2560 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) 
1. เงินบริจาคเพื่อสร้างพระพุทธรูป (พระขาว)   204,155 
2. เงินบริจาคเพื่อกองทุนน้องบุญถึงเพื่อนักเรียนผู้มีวาสนา 153,871   
3. เงินบริจาคช่วยเหลือจากเหตุไฟไหม้อาคารเรียน 1 2,203,373   

รวม 2,561,399 
 

จากตารางท่ี 7.15   พบว่า โรงเรียนได้รับเงินบริจาคและการระดมทุนเพื่อการศึกษาหรือทรัพยากรให้
โรงเรียน ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งส้ิน 2,561,399 บาท 
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“เอกสารชุดนี้  ใช้เปน็กรณีศึกษาเท่านั้น  ไม่สามารถจะคัดลอกไปใช้ในสถานศึกษาอืน่ ๆ ได้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


