
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)         หน้า 1 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดทา่แพ    
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

 ตามที่โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท า รายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนผู้ เ รียนมีทรัพยากรและภาพ
แวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน 
5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 4.00 ดมีาก  

มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่
ประชาคมอาเซียน 

4.50 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 4.00 ดมีาก  

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 4.00 ดมีาก  

มาตรฐานที ่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.00 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้น 

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

5.00 ดีเยี่ยม  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.78 ดีเย่ียม  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคณุภาพ เท่ากับ 4.72   
มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีค่าเฉลีย่ผลประเมินคณุภาพ เพราะผลการประเมินระดับคณุภาพองิเกณฑ์และอิงสถานศึกษา 

มีค่าเฉลีย่ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
           ใช่        ไม่ใช่ 

 มีค่าเฉลีย่ของผลประเมินในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน   
            ใช่        ไม่ใช่ 

 ไม่มผีลประเมินคณุภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง    
            ใช่        ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้       ไม่ได้  มาตรฐานคุณภาพขององค์กร  
          ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 

 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประเมินพัฒนาการ
และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนทั้ง ๕ ด้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
 1.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมี
ความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสามารถในการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและน าผล
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ครูควรพัฒนาและแสวงหาสื่อและเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น  มีการศึกษา วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
และเป็นผู้น าทางวิชาการรวมทั้งมีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
   สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ยังต้องสนับสนุนเพ่ิม มีการบริหารความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ
และสร้างเสริมความปลอดภัยและระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร นอกจากนี้สถานศึกษาควรมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัด
การศึกษา 
 ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
   สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงาน
อย่างชัดเจนในรูปของค าสั่งทุกฝ่าย / งานและใช้ระบบวงจร PDCA ควบคุมคุณภาพงานในทุกด้าน โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา มีการบริหารงานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดท าแผน / 
โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริม ก ากับ ดูแล ให้ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

   สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับชุมชนอนุรักษ์
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนา
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คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่เป็นระบบประกอบด้วย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและฝ่ายประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
   ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
ไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความกตัญญูกตเวที รู้จักแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือผู้อ่ืน
และเพ่ือส่วนรวม รู้จักประหยัดใช้ทรัพยากร นิยมไทยและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทยและ
ภูมิปัญญาอาเซียนมี ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้านและ
ทักษะอาชีพ มีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มีความสามารถในการคิดและความสามารถในการปรับตัวและอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ผู้เรียนมีสุขภาพกายมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
รวมทั้งเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังมีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้ เรียนและบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและสถานศึกษาโยรวม 
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. โครงการสืบสานวัฒนธรรม 

1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน 
2. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

3. ความร่วมมือของคณะครูที่ท ากิจกรรม 
4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของโครงการในการบริหาร
งบประมาณ 

2. โครงการ 1 โรงเรียน 1 
ศิลปะการแสดง 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ความร่วมมือของคณะครูที่ท ากิจกรรม 
3. ได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการ
อนุเคราะห์สถานที่เพ่ือจัดกิจกรรม 
4. ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ 

3. โครงการปลูกกล้ายุวพุทธ 

 

1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนบัสนุน 
2. ความเป็นผูน้ าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3. ความร่วมมือของคณะครูที่ท ากิจกรรม 
4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของโครงการ 
5. การน านักเรียนไปท ากิจกรรมที่วัดท าให้สะดวก เกิดความ
คล่องตัวและเปน็การเปลี่ยนบรรยากาศ 

4. โครงการส่งเสริมวินัย มรรยาทไทย
และการมีส่วนร่วม 
 
 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2. ความเป็นผู้น าในการประสานงาน 

3. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของโครงการ 
4. ความเป็นผู้น าในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆใน
การเข้าค่ายพักแรม 
 

5. โครงการวันส าคัญเก่ียวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

2. ความเป็นผู้น าในการประสานงาน 

3. ความร่วมมือของคณะครูที่ท ากิจกรรม 

4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของโครงการ 

6. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ความเป็นผู้น าในการประสานงาน 
3. การบริหารการจัดสรรงบประมาณ 
4. ก าหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

7. โครงการสร้างสายใยสานสัมพันธ์
นักเรียน 
 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ความเป็นผู้น าในการประสานงาน 
3. การบริหารการจัดสรรงบประมาณ 
4. ก าหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

8. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา 
 

 

1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน 
2. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

3. ความรับผิดชอบของผู้ร่วมกิจกรรม 

4. ก าหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
5. การบริหารการจัดสรรงบประมาณ 

9. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน 

 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ความเป็นผู้น าในการประสานงาน 
3. ก าหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 
4. ความรับผิดชอบของผู้ร่วมกิจกรรม 
5. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้นักเรียนมี
สมรรถนะร่างการแข็งแรง 

10. โครงการ To be number one 

 

1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน 
2. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

3. ความรับผิดชอบของผู้ร่วมกิจกรรม 

4. ก าหนดเวลาได้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

11. โครงการส่งเสริมการศึกษาและ
เรียนรู้นอกสถานที่ 
 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ความร่วมมือของคณะครูที่ท ากิจกรรม 
3. ได้รับความร่วมมือจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการ
อนุเคราะห์สถานที่เพ่ือจัดกิจกรรม 
4. ได้รับการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ 

12. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของโครงการ 
2. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน 

3. กรมส่งเสริมการปกครองมีนโยบายเพราะเปน็นโยบายชาติ 
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) 

13. โครงการออมทรัพย์ 
 

 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบโครงการ 
2. การประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการ
สนับสนุนเครื่องมือ บุคลากรและสถานที่ในการด าเนิน
กิจกรรม 
3. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน 
 

14. โครงการตลาดนัดวิชาการ 
 

1.ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน เห็น
ความส าคัญของโครงการ 
2.ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียนเสียสละและมี
ความมุ่งมั่นที่จะน าความส าเร็จมาสู่โรงเรียนและเทศบาล 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

15. โครงการค่ายวิชาการ 

 

1. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน เห็น
ความส าคัญของโครงการ 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

16. โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ 
 

1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน 
2. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3.  ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน เห็น
ความส าคัญของโครงการ 
4. เทศบาลเมืองทุ่งสงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

17.โครงการพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์แก่นักเรียน 
 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 
3. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. การประสานงานกับหน่วยงานต่างที่ดี 

18. โครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านกับสถานศึกษา 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการวางแผนด าเนินกิจกรรมที่ดี 
2. มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
3. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 
4. ความร่วมมือของคณะครูที่ท ากิจกรรม 

19. โครงการส่งเสริมการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
 
 

1. กรมส่งเสริมการปกครองมีนโยบายยกระดับขีด
ความสามารถของกรมส่งเสริมให้มีสมรรถนะสูง 
2. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3.  ความร่วมมือของคณะครูที่ท ากิจกรรม 
4. การประสานงานกับหน่วยงานต่างที่ดี 
5. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน 

20. โครงการเรียนรู้ประชาคม
อาเซียน 
 

1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน 
2. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3.  ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน เห็น
ความส าคัญของโครงการ 
4. เทศบาลเมืองทุ่งสงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

21. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการวางแผนด าเนินกิจกรรมที่ดี 
2. มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
3. โรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์ 

22. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

 

1. โรงเรียนและเทศบาลมีนโยบายสนับสนุน 
2. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
3.  ความร่วมมือของคณะครูที่ท ากิจกรรม 
4. การมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
23. โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทาง
ภาษาไทยของนักเรยีนในโรงเรียนสังกัด ทม.
ทุ่งสง 

1. นักเรียนมีผลส าเร็จในการท าแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดี 
2. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผุ้ปกครอง 

24. โครงการส่งเสริมการอ่าน 1. สถานศึกษา บุคลากรมีความพร้อม 

25. โครงการเรียนรู้วิทย์สู่โลกกว้าง 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 
3. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. การประสานงานกับหน่วยงานต่างที่ดี 

26. โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย 
 

1. เทศบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรม 
2. กรมส่งเสริมการปกครองมีนโยบายยกระดับขีด
ความสามารถของกรมส่งเสริมให้มีสมรรถนะสูง 
3. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการอ่าน 

27. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของโครงการ 
2. ความร่วมมือของคณะครูที่ท ากิจกรรม 
3. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

28. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 

 

1. ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน เห็น
ความส าคัญของโครงการ 
2. ความร่วมมือ ร่วมใจ และความเสียสละของบุคลากรใน
โรงเรียน 
3. ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 

29. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
ไทย 
 

 

ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 
3. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

30. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1. ความเป็นผู้น าและภาวะผู้น าของผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 
3. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

31. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
และภูมิทัศน์โรงเรียน 

 

1. การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
2. การมีความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ครู นักเรียน เห็นความส าคัญของโครงการ 

32. โครงการส่งเสริมอาชีพขั้นพื้นฐาน 

 
1.การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.ภาวะการเป็นผู้น าของของผู้รับผิดชอบโครงการ 
3.การติดตอ่ประสานงานที่ดี 
4. ความร่วมมือและความรับผิดชอบของทีมงาน 
5. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและผู้ว่างงาน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
33. โครงการพัฒนาการบริหาร
การศึกษา 
 

1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
2. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยบริหารงานรูปแบบ 
SBMLD รวมทั้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการวางแผนด าเนินกิจกรรมที่ดี
รวมทั้งการติดต่อประสานงานที่ดี 
 

34.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการศกึษา 
 

1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
2. กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยบริหารงานรูปแบบ 
SBMLD รวมทั้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการวางแผนด าเนินกิจกรรมที่ดี
รวมทั้งการติดต่อประสานงานที่ดี 
4.ได้รับความร่วมมือจากจากผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา 
 

 

๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

ผู้ เรียน  มีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ไม่น าทรัพย์สิน
ของผู้อื่นมาเป็นของตนผู้เรียน มีความกตัญญูกตเวที รู้จัก
แบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อผู้อื่นและเพื่อส่วนรวม 
รู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า นิยมไทยและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วม
ในฐานะพลเมืองอาเซียน มีความภูมิใจในความเป็นไทย
และภูมิปัญญาอาเซียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านและทักษะอาชีพ มีทักษะใน
การจัดการและท างานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน 
อดทน ละเอียดรอบคอบจนกระทั่งงานส าเร็จ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ มีความสามารถใน
การคิดและความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง มี 

จุดอ่อน 
ผู้เรียน สถานศึกษาควรก าหนดวิธีการที่จะท าให้
ผู้เรียนมีความตระหนักในการเข้าเรียน และรับผิดชอบ
งานท่ีครูมอบหมาย ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และ
ไม่ลอกการบ้าน กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นมีความสามารถในการคิด 
พิจารณาจากการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสังเคราะห์ คิด
อย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด
เป็นระบบ การคิดวางแผนท างานอย่างเป็นระบบ การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคม วางแผนการท างานที่มีการ
ท างานครบตามล าดับขั้นตอนและสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการท างานและผลงานท่ีเกิดขึ้นทั้งส่วนที่ดีและ
ส่วนที่มีข้อบกพร่อง นอกจากนี้สามารถปรับปรุงงาน
และพัฒนาผลการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ควรเน้น
การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการวัดและประเมินผลการเรียน
เพื่อให้สามารถส่งเสริมการคิดดังกล่าว ควรส่งเสริมให้ 
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
ทักษะในการอยู่ ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถปฏิบัติตนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เรียนที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติ
ตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีสุขภาพ
กายมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ รวมทั้ง เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังมีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ส่งผลให้สถานศึกษา
พัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนและบรรลุผล
การพัฒนาปรากฏเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา 
ครู มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีความรู้ ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและน าไปจัดการเรียนรู้
ที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ มีการวิ เคราะห์ผู้ เ รียนเป็น
รายบุคคล รวมทั้งการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
นอกจากนี้ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีการศึกษา 
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ และสรุปได้ด้วยตนเองและมี
ความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
และวรรณศิลป์ รวมทั้งรู้จักประโยชน์และโทษของการ
ใ ช้อิน เทอร์ เน็ ตและ เกมคอมพิ ว เตอร์  รวมทั้ ง
สถานศึกษาควรน าผลจากความพึงพอใจต่อ ผู้เรียนใน
ด้านความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แก้ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครู  ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนโดยผ่านการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่ ง เสริมการสร้างมิตรภาพ 
ระหว่างผู้ เ รี ยนและควรมีการแสวงหาสื่ อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ครู
ควรจัดป้ายนิเทศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
และจัดมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เข้าใจ
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม  มีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจ และเป็นผู้น าทางวิชาการรวมทั้งมีความ 
สามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
กระบวนการทางการศึกษา สถานศึกษากระจายอ านาจ
บริหารและจัดการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมายงานอย่างชัดเจนในรูปของค าสั่งทุกฝ่าย / งาน
และใช้ระบบวงจร PDCA ควบคุมคุณภาพงานในทุกด้าน 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนา
สถานศึกษาสถานศึกษา มีการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โดยมี การก าหนดวัตถุประสงค์และ เป้ าหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท าแผน / 
โครงการและวิธีการท างานในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  ควรริเริ่มแนวทางในการ
บริหารงานวิชาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเปิด
โอกาสให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกคนประเมินผลการ
บริหารงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
กระบวนการทางการศึกษา สถานศึกษาควรตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาจาก
ผลการด าเนินงาน ควร มีระบบรายงานผลการเรียนให้
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องรับทราบหลายช่องทาง
 ควรจัดท าแผนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนและน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศได้ครอบคลุมภาระงาน
และเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ควรน าวิจัยของครูผู้สอน
ไปใช้ในการจัดการเรียนสอนให้แก่ผู้เรียน ควร 
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
ชัดเจน  มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งส่งเสริม ก ากับ ดูแล ให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง ร่วมมือกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  มีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาที่เป็นระบบประกอบด้วย ฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ฝ่ ายติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและฝ่ายประเมินคุณภาพการศึกษา 

ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
พร้อมน ามาใช้ก าหนดนโยบาย โครงการ /กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อด าเนินการนิเทศติดตาม
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่
ก าหนดอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพต่อไป 

โอกาส 
1.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชน
เมือง อยู่ใกล้ตลาดและสถานที่ราชการ ท าให้โรงเรียนมี
ความสะดวกในการติดต่อ ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมา
เรียนมากตามล าดับ 
2. ชุมชนมีประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งยังให้
การสนับสนุน โดยให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา เช่น 
สามารถน าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา 
ทั้งการเป็นวิทยากร และการช่วยเหลืออ่ืนๆ 
3. ที่ตั้งของชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนได้ศึกษา 
เช่น วัดท่าแพ น้ าตกโยง สวนพฤกษาสิรินธร ศาลเจ้าแม่
กวนอิม ถ้ าตลอด  เป็นต้น นอกจากนี้ในการจัดการศึกษา
ได้ร่วมเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) 
4.มีสถานศึกษาของ สพม.12 ที่คอยให้การส่งเสริม 
แนะน า เป็นที่ปรึกษา ในด้านวิชาการ 
5.ความเป็นโรงเรียนสังกัดท้องถิ่น การพัฒนาด้านต่างๆ มี
ความรวดเร็ว คล่องตัว ทั้งนี้เป็นไปตามแนวนโยบายของ
คณะผู้บริหาร 

อุปสรรค 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตร และรับจ้างทั่วไป 
2.เนื่องจากโรงเรียนได้เริ่มจัดการศึกษาระดับมัธยม
เต็มรูปแบบเพียงไม่กี่ปี ยังต้องสร้างความพร้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ต้องยอมรับว่า โรงเรียนสังกัดท้องถิ่น มีกิจกรรม
อื่นๆ ตามนโยบายมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารสถานศึกษาบ้าง 
4. การได้รับทรัพยากร (นักเรียน) หลังจากโรงเรียน 
สพม. คัดเลือกแล้ว ท าให้ต้องแก้ปัญหา ทั้งด้านความ
พร้อมของอาคารสถานที่ บุคลากร สาธารณูปโภค 
ตลอดทั้งเน้นพฤติกรรมและการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
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      ๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์
ต่อบุคคล 
            และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

๑) สถานศึกษาได้ด าเนินการ โครงการหนึ่งโรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง โดยใช้การแสดง
ท้องถิ่นพ้ืนบ้าน ลิเกป่า เป็นศิลปะ ซึ่งส่งเสริมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครู 
ผู้เรียน ชุมชนร่วมรักษาศิลปะแขนงนี้ให้ด ารงอยู่คู่กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้สถานศึกษาได้คง
ความเป็น เอกลักษณ์ ของสถานศึกษามีวินัยในการแต่งกาย โดยจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น การอนุรักษ์
คลองท่าแพ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้ศึกษา เรียนรู้ 

๒) สถานศึกษาได้ด าเนินการ “ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติเพ่ือขัดเกลา แนวทางความประพฤติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการเพ่ือตอบค าขวัญ และ
ปรัชญา  

     

๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1) ต้องพัฒนาให้สถานศึกษามีความก้าวหน้า มีความพร้อมในทุกด้าน เป็นที่ยอมรับในฐานะ

โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคาดหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งต่อไป 
 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ด้านสถานศึกษา ได้จัดการศึกษาเฉพาะระดับมัธยมตอนต้น มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และ
ได้ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  
 ซึ่งขณะนี้ ได้จัดการศึกษาระดับมัธยมเต็มรูปแบบ ตั้งแต่  ม.1 – ม.6 แต่ทั้งนี้ก็ยอมรับว่า ยัง
ใหม่ต่อการจัดการอีกหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี 
ห้องปฏิบัติการ ที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งก็พยายามที่จะขอสนับสนุนจากต้นสังกัดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


