
แบบรายงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบตัทิี่ดี (Best Practices) 
 

ประเภทของนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบล 
ชื่อวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 3 P Model โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สู่การบริหาร
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลท่ียั่งยืน 
โรงเรียน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  สหวิทยาเขต 2 
ชื่อ - สกุล ผู้บริหารสถานศึกษา นายศรีสุนทร   ส่งเสริม 
จำนวนครูทั้งหมด 66 คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,118 คน 

------------------------- 
1. ความสำคัญของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practices) 
  การพัฒนาการศึกษาเป็นกลไกหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ลดความเหล่ือมล้ำ เป้าหมายไปสู่การสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เป็นกำลัง
สำคัญของชาติ ท่ีผ่านมาปัญหาเหล่านี้ยังไม่ลดไปจากสังคมไทย หรือการส่งเสริมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการจัดการศึกษา ยังขาดการส่งเสริมในเรื่องอาชีพ ลดความเหล่ือม
ล้ำ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมให้กับผู้เรียนท่ีจะนำไปสู่การสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมได้ รัฐบาล
ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสการเรียนรู้ในชุมชนและใน
เมือง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาท่ีสร้างความเท่าเทียม  
  ท่ีผ่านมาโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ประสบปัญหาจากการดำเนินการท่ีขาดการ 
บูรณาการเพื่อให้เกิดความสมดุลย์รอบด้าน ท้ังในด้านการบริหาร ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการสอน ด้าน
ผู้เรียน และชุมชน ท่ีขาดการทำงานอย่างบูรณาการ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างคน
ต่างคิด ต่างคนต่างทำ ความซ้ำซ้อนของข้อมูล ทำให้การรายงานไม่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลเดียวกัน อีกท้ัง
ภาระงานไปตกอยู่กับกลุ่มงาน หรือคนใดคนหนึ่งมากเกินไป ผลงานท่ีเกิดขึ้นไม่ส่งผลให้บุคลากรเกิดความ
ตระหนัก หรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ ขาดความรับผิดชอบร่วมกัน ทำให้การพัฒนาโรงเรียนขาดความ
สมดุลย์  
  จากปัญหาดังกล่าว ท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสู่ความยั่งยืน ตามแนวทางโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล จึงได้เกิดแนวคิดการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ 3P Model  ซึ่งเป็นรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนคุณภาพท่ีมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาการทำงาน 
ใหเ้กิดการบูรณาการ ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ สร้างความรับผิดชอบและความ
ภาคภูมิใจร่วมกัน โดยยึดนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตท่ีสำคัญ  ท้ังนี้เห็นว่ารูปแบบการบริหารดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  หลักการกระบวนการบริหารตามแนวทาง 3P Model  ประกอบด้วย 3 
ส่วน คือปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ซึ่งการบริหาร 3P Model   นี้จะให้ความสำคัญกับ
กระบวนการต้ังแต่ P1 : Purpose คือ เป้าหมาย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเราต้องการไปใหถ้ึง เช่น เราต้องการให้งานของ
เราดีกว่าเขา เราก็ต้องเป้าหมายว่าเราต้องการดีกว่าเขาอย่างไร ในกรณีท่ีเกิดความเส่ียงขึ้นหรือเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ขึ้น นั่นคือโอกาสท่ีเราจะพัฒนา  ส่วน P2 : Process คือ แนวทาง เป็นการกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ 
หรือขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้ เพื่อให้กระบวนการท่ีคิดขึ้นนี้นำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ แต่ท่ีสำคัญก็คือ กระบวนการ หรือขั้นตอนเหล่านี้ต้องมีการถ่ายทอด ฝึกสอนให้ผู้ปฏิบัติได้รับ
ทราบ เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ได้มีการปฏิบัติในหน้างานหรืองานประจำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญท่ีสุดในการ
บรรลุเป้าหมาย และ P3 : Performance คือ ผลลัพธ์และการเรียนรู้ ปรับปรุง เป็นการท่ีเราเรียนรู้ในแนวทาง 
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วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการทำงานท่ีเรากำหนดไว้หรือสร้างขึ้นว่าเมื่อนำสู่การปฏิบัติแล้ว สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีต้ังไว้หรือไม่    เกิดจากปัจจัยนำเข้า ท่ีส่งผลไปถึงผลลัพธ์   
   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน 3P Model จึงเป็น
นวัตกรรมในการพฒันาคุณภาพให้ยั่งยืน ท่ีประกอบด้วย เป้าหมาย กระบวนการ ผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเรียนรู้ 
ปรับปรุง กระบวนการ ไมว่่าจะเป็นการพัฒนาตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร การพัฒนา
ตามแผนปฏิบัติการในระดับทีม กลุ่มงาน หรือหน่วยงาน การพัฒนาขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ขัน้ตอนในการ
ทำงาน การพัฒนาในเรื่องความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น การจัดทำประเมินประเมินตนเองต่างๆ  3P Model จึงเป็น
นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  
ท่ีจะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
   
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 2.1 วัตถุประสงค์  
  1) เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเกิดการบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน และเป็นไปใน 
                         ทิศทางเดียวกัน 
  2) เพื่อสร้างความรับผิดชอบ สร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
                         สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
  3) เพื่อให้การบริหารงานบรรลุผลตามเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 2.2 เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  
       จํานวนความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มงาน ช่วยลดความซ้ำซ้อนใน
การทำงานได้ ร้อยละ 80   
  เชิงคุณภาพ  
        การบริหารงานมีประสิทธิภาพ สำเร็จมีคุณภาพ บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานให้
บรรลุผลสำเร็จ  
3. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 นวัตกรรมในการบริหารโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้เกิด
ความยั่งยืนด้วยกระบวนการ 3P Model  มีรูปแบบในการบริหาร ดังนี้  
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ขั้นที่ 1 ต้ังเข็มทิศ: กำหนดเป้าหมาย (P1:Purpose) 

   เป้าหมาย คือ ส่ิงท่ีเราต้องการไปให้ถึง โดยใช้หลักตอบคำถาม 5 ข้อ ได้แก่ 
1) ทำไมต้องต้องมีเรา 
2) เราทำอะไรบ้าง 
3) ทำไปเพื่ออะไร 
4) ทำได้ดีหรือไม่ 
5) จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
จะเห็นได้ว่าหลักในการทำงานทุกอย่าง ล้วนต้องการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ทุกการกระทำ ทุกการ

ปฏิบัติล้วนมีเป้าหมายด้วยกันท้ังนั้น เราต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร และเมื่อเราลงมือทำ แล้วเราได้ประเมิน 
และเรียนรู้หรือไม่ว่า ท่ีทำไปนั้นเข้าใกล้เป้าหมายเพียงใด และ จะทำให้ดีขึ้นได้อยา่งไร กระบวนการวิธีการ
เหล่านี้เกิดขึ้น มีการปฏิบัติอยู่แล้วท้ังในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติงานประจำ  การกำหนดเป้าหมายในการ
ทำงานจึงทำให้รู้ว่าจะต้องไปในทิศทางใด ด้วยวิธีไหน ทันเวลาท่ีกำหนด สะดวกสบายหรือไม่ หากต้องกลับ
จุดหมายจะกลับด้วยวิธีการเดิมหรือไม่  
 สรุป ทุกการกระทำ ทุกการปฏิบัติล้วนมีเป้าหมายด้วยกันท้ังนั้น เราต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร และ
เมื่อเราลงมือทำแล้วเราได้ประเมิน และเรียนรู้หรือไม่ว่า ท่ีทำไปนั้นเข้าใกล้เป้าหมายเพียงใด และจะทำให้ดีขึ้น
ได้อย่างไร โดยก่อนการกำหนดเป้าหมาย จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วนำมากำหนดเป็นเป้าหมาย กระบวนการการพัฒนา ตัวชี้วัดท่ีใช้ใน
การพัฒนาให้กระบวนการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น รวมท้ังกำหนดว่าใครทำอะไร ท่ีไหน อย่างไร วัดผลอย่างไรใน
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กระบวนการนั้น การกำหนดว่าทำไมต้องมีเรา จึงเป็นกรอบให้เรารู้ตัวในการทำหน้าท่ีให้บรรลุผลตาม
มาตรฐาน  

ขั้นที่ 2 สู่การพัฒนา: การปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนา (P2:Process) 

 การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาท่ีเราวางไว้ เพื่อให้เกิดข้อมูลและนำมาสู่การเรียนรู้ ปรับปรุง เป็น
ขั้นตอนท่ีจะตอบคำถาม เราทำอะไรบ้าง ทำไปเพื่ออะไร  กระบวนการในขั้นพัฒนาตามข้ันตอน Process 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
Process 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เริ่มจากการวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าอะไรคือ กระบวนการสำคัญ (Key process ) หรือ
กระบวนการท่ีสร้างคุณค่าให้กับผู้รับผลงาน (Value creation process) ทำความเข้าใจว่าเป้าหมายของ
กระบวนการนั้นคืออะไร (Purpose of the process) เพราะนี่คือเป้าหมายย่อยๆ ในแต่ละขั้นตอนของการ
ทำงาน กำหนดให้ชัดว่าคุณลักษณะท่ีคาดหวังของกระบวนการคืออะไร เพราะถ้าเรากำหนดคุณลักษณะท่ี
คาดหวังได้ดี ได้ชัด ย่อมแสดงว่าเราสามารถวิเคราะห์ ประเด็นสำคัญ ความต้องการของผู้รับผลงานและความ
เส่ียงในกระบวนการได้ตรงจุด ออกแบบกระบวนการ (Process design) เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อปฏิบัติแล้ว
สามารถบรรลุคุณลักษณะท่ีคาดหวัง และเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยนำความคิดสร้างสรรค์ บทเรียนท้ังของตนเอง
หรือผู้อื่น และหลักฐานทางวิชาการ มาใช้ในการออกแบบให้มากท่ีสุด การกำหนดตัวชี้วัดท่ีใช้ควบคุมกำกับใน
แต่ละขั้นตอนการปฏิบัตินั้นเป็นการสร้างความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีวางไว้ ซึ้งการกำหนดนั้นควร
กำหนดท้ังส่วน Process indicator ท่ีวิเคราะห์จากเป้าหมายของกระบวนการ และ Outcome indicator ท่ี
วิเคราะหจ์ากเป้าหมายของงานท้ังหมดในภาพรวม 
 
ขั้นที่ 3 ใช้ประสบการณ์ มาเป็นบทเรียน: เรียนรู้จากการปฏิบัติ (P3:Performance) 

 การเรียนรู้จากข้อมูลท่ีเกิดจากการปฏิบัติ ตอบคำถามท่ีว่าทำได้ดีหรือไม่ โดยเทียบกับเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดท่ีเราวางไว้ว่าเป็นอย่างไร ถ้าดีขึ้นคือสามารถลดปัญหา หรือความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้ ก็นำมาสู่การปฏิบัติ 

งานสำคญั/งานที่
สร้างคุณค่าคืออะไร 

ทำไปเพื่ออะไร ต้องการผลงาน
แบบไหน ออกแบบการทำงาน

อย่างไร 

จะประเมิน/กำกับการ
ทำงานอยา่งไร 

Process Indicator 

Purpose Process 
 

Performance 
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แต่ถ้าไม่สามารถลดปัญหาได้แสดงว่าเราต้องพัฒนาใหม่ กำหนดกระบวนการใหม่ และพัฒนาต่อไป จะเป็นการ
ตอบคำถามท่ีว่า จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร  ขั้นตอน Performance  มีกระบวนการ ดังนี ้

Performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การรับรู้ Performance มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้น การรับรู้เราสามารถรับรู้ได้จาก
ข้อมูลเชิงพรรณนา เช่น เสียงสะท้อนของผู้รับผลงาน การทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน การทบทวนรายงานความ
เส่ียง 12 กิจกรรมทบทวน การทบทวนคุณภาพต่างๆเป็นต้นและข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงปริมาณ คือผล
ของตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน หรือตัวชี้วัดคุณภาพ นำข้อมูลท้ังสองมาทบทวนและวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อนำมาสู่
การจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุง โดยแนวทางในการปรับปรุงนั้นใช้หลักการเดียวกับการออกแบบ
กระบวนการ หรือการออกแบบกระบวนการใหม ่การปรับปรุงอาจมีช่ือเรียกต่างๆ กัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน
แตกต่างกันในรายละเอียด และวิธีการ ซึ่งการวิจัย และพัฒนาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรงุ 
       สรุป  3P Model ท่ีโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก นำมาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เหมือนว่า
จะเป็นเครื่องมือท่ีแสนธรรมดา ไม่สำคัญ ไม่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็น Purpose Process Performance แต่กลับ
สัมพันธ์ เช่ือมโยงกับการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ และเป็นเครื่องมือท่ีแทรกอยู่ในทุกข้ันตอนของการพัฒนา
คุณภาพ ขั้นตอนของการทำงานทุกระดับ จึงเรียกได้ว่า “ง่ายแต่กลับสร้างความสำเร็จ และความยิ่งใหญ่ในการ
พัฒนาคุณภาพ” นวัตกรรมนี้จึงมีความมั่นใจท่ีจะทำให้โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ก้าวสู่โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลท่ียั่งยืนต่อไป  

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.1 ผลที่เกิดกับผูเ้รียน  
  นักเรียนมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 ประการ มีจิตสำนึกสุจริต 5 ประการตามคุณลักษณะนักเรียนมีค่านิยมพื้นฐาน 
12 ประการ มีทักษะด้านอาชีพ 
 

ข้อมลูเชิงพรรณา 

Purpose Process 
 

Performance 

การวัดผลตัวชี้วัด 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การจัดลำดับ
ความสำคัญ 

การปรบัปรงุกระบวนการ 
การปรบัปรงุผลงาน/นวตักรรม 

 
 



๖ 
 
 4.2 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  
  โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีบรรยากาศท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
ปลอดภัยและเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด มีการพัฒนาระบบบริหาร ระบบประกนัคุณภาพภายใน สร้างและ
พัฒนานวัตกรรม สร้างภาคีเครือข่ายร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีหลากหลายจากทุกภาคส่วน การ
บริหารจัดการสู่การสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
 4.3 ผลที่เกิดกับชุมชน  
   ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักเรียนและประชาชน สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา 
ทุกสถานท่ีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาชีพ วิถีชีวิตความเป็นไทย การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 4.4 ประโยชน์ที่ได้จากการนำนวัตกรรมไปใช้  
  กระบวนการพฒันาผลงานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรู้ร่วมกนัท้ังสถานศึกษา/หน่วยงาน โดยประโยชน์จากการนำนวัตกรรมไปใช้ สรุปได้ดังนี้ 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความต้ังใจท่ีนําประสบการณ์การทำงานมาพัฒนาปรับปรุงระบบการ

ทํางานอย่างต่อเนื่อง 
4. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ให้การสนับสนุนช้ีแนะ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
  ๑. การดําเนินการตามแนว 3P Model  ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในสถานศึกษา กลุ่มงาน และผู้
ปฏิบัติ  โดยบุคลากรมีการปรับเปล่ียนมาให้ความสําคัญกับวิธีการใช้คำถาม 5 คำถาม ท่ีจะทำให้การทำงาน
บรรลุเป้าหมาย อย่างมีคุณภาพ และใช้ในพัฒนางานเพิ่มมากขึ้น 
 2. การปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งาน
บรรลุผล สําเร็จตามเป้าหมาย 

ความท้าทาย ความคิดใหม่ๆ 
การทบทวนในงานประจำ 
อุบติัการณ์ 

จุดประกายความ
ต้องการพัฒนา ต้ังเป้าหมาย 

บริบท 

ความรู้/นวัตกรรม 

Learn During 

Learn Before 

Learn After 

ผลงาน 

คลังความรู้ 
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 3. การพัฒนางานร่วมกัน ความจริงจังในการปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม การมีส่วนรับผิดชอบ
ร่วมกันในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจการเอาใจใส่ เสียสละ การอุทิศตนของบุคลากร ส่งผลให้งาน
ประสบผลสําเร็จได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ 
 4. เมื่อความสําเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจก็คือ การท่ีได้ทําหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์
สามารถพัฒนางานได้ตามเป้าหมายและการนําองค์กรสู่เป้าหมายได้ เป็นทีย่อมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
สถานศึกษาในสังกัด สพม.33  และหน่วยงานภายนอก 

3 P กบั 5 ค าถาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยกย่อง/รางวัลที่ได้รับ 
 1. การเผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์โรงเรียนรามวทิยา รัชมังคลาภิเษก 
http://www.ramwittaya.ac.th 
 2. เผยแพร่ผลงานให้กับเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นําไปใช้ 
 รางวัลที่ได้รับ 
  ด้านสถานศึกษา 

1) ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
2) โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม สพฐ. 
3) โรงเรียนในโครงการพัฒนาสมรรถนะนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม 

KKU SMART LEARNING โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทักษะอาชีพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

  ด้านบุคลากร 
1) ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก 
2) ครูดีศรีสุรินทร์ 

  ด้านผู้เรียน 
1) รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสวดมนต์หมูส่รภัญญะ จากมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 

1. ทำไมต้องมีเรา 

Purpose Process 
 

Performance 

2. เราทำอะไรบ้าง 
3. ทำไปเพื่ออะไร 

4. ทำได้ดีหรือไม ่

5. จะทำให้ดีขึ้นได้อยา่งไร 
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2) รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

3) เหรียญทองการแข่งขัน Science Project มหกรรมวิชาการ EP/MEP Open 
House 2019 ท่ีจังหวัดนครพนม 

  ด้านชุมชน 
1) เครือข่ายผู้ปกครอง 
2) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ รายงานขอ้ 1-7 ไม่เกิน 10 หน้า หากมีภาคผนวกหรือรูปภาพ ให้เอาเฉพาะท่ีเกี่ยวขอ้ง เพิ่มไม่เกิน 
10 หน้า 


