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โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๑ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยาได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน  และมีการสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดท าค่าเป้าหมายการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาได้จัดท าประกาศค่าเป้าหมายการจัดการศึกษาไว้ 
 3) ด าเนินการตามโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาจากรายงานผลการประเมินโครงการก่อน
ด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและหลังด าเนินโครงการ 
 5) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษาและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง
ภายในสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 6) โรงเรียนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยโรงเรียนได้ประชุมครูผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีมาเสนอเพื่อน ามาวิเคราะห์หา
จุดเด่นปัญหาอุปสรรคจุดท่ีควรพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  ดี 
2. หลักฐำนกำรสนับสนุน  

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได้แบบโครงงาน  มีการสอนโดยmind mapping  มีการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริง  ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้แบบร่วมมือ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้
ปัญหาเป็นฐานตามโครงการโครงงานกับการเรียนรู้ เน้นเรื่องการอ่าน สรุปประเด็นและบันทึกการอ่านโดยให้
ส าคัญและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ันภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รักการเรียน และ
พัฒนาตนเอง และโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ส่ือเทคโนโลยีจากโครงการประชารัฐ 
ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านการคิด นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และ
รณรงค์ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยตามวัฒนธรรมไทย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะตามโครงการส่งเสริมทักษะ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และสุนทรียภาพ 

สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาโดยการใช้ SWOT Analysis ผลการจัดการศึกษาท่ี
ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ



ข 
 

ปฏิรูปการศึกษา ข้อมูล SAR ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจาก สมศ. การวิเคราะห์ผลการทดสอบต่างๆ เช่น  
 o-net PISA การใช้ข้อสอบกลางและข้อมูลเกี่ยวข้องต่าง ๆ และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ  พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน  
โรงเรียนท่าอุแทพิทยาได้ด าเนินการการประกันภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  
            สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน โครงการ
โครงงานกับการเรียนรู้  โครงการเศรษฐกิจพอพียงเล้ียงชีพได้แบบโครงงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการภาระงาน 
ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ตลอดจนการวัดผลประเมินตามสภาพจริง 
 
3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
 1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
     2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาครูด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
     3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ค ำน ำ 

 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒” ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพื่อรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในปีการศึกษา๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะ
เป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

       
 

  
 
                                                  
     ลงช่ือ 
              (นายอู๊ต     ตรีอุดม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
                 30 เมษายน 2563 
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สำรบัญ 

 
ส่วนที่                     หน้ำ 

บทสรุปผู้บริหาร          ก 
ค าน า           ค 
สารบัญ           ง 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     จ 

๑        ข้อมูลพื้นฐำน                                                                                             1 
 ข้อมูลท่ัวไป                                                                                               1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร                                                                                     2 
 ข้อมูลนักเรียน                                                                                               6 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                                                     7 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน                                                                9 
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา                                                 15 
 ข้อมูลงบประมาณ                                                                           17 
 สภาพชุมชนโดยรวม                                                                                    17 

ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา                                                                1๘ 
 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ                                           20 
๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ                                                                 22 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                27 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                     35 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            37 
          สรุปผลการประเมินในภาพรวม                                                                              38
                                                                        
 

๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ                                       39 
 จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา                                                                 39                     
 แนวทางพัฒนาในอนาคต                                                                                     39   
 ความต้องการการช่วยเหลือ                                                                                   39   
 

๔ ภำคผนวก  

 
 
 
 
 
 



จ 
 

 
กำรให้ควำมเห็นชอบ 

 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ครั้งท่ี 2 / 2563 เมื่อ
วันท่ี  30  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา แล้ว     

 
            เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
 
 
 
 
 

               ลงช่ือ 
                   (นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

                       โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 



๑ 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
     ตรำสัญลักษณ์โรงเรียน 
       
   
 
                            

 
  เครื่องหมาย  พระพิฆเนศวร์  พระหัตถ์ขวาถือคบเพลิงหมายถึง  การส่องแสงสว่างก่อให้เกิดปัญญา 
พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวหมายถึงค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า  คือ  อริยสัจส่ี  เปรียบมนุษย์เป็นดอกบัวส่ีเหล่า     

 
    ค ำขวัญ/ปรัชญำ 
       ค ำขวัญ     เรียนเด่น   เล่นดี   รู้หน้าท่ี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม 
       ปรัชญำของโรงเรียน   นตฺถ ิปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี   
 
    วิสัยทัศน์ 
       โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี กรีฑาเป็นเลิศ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 
    อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ   “ มีน้ าใจนักกีฬา ” 
 
    เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ   “ กีฬาเด่น ” 
 
    พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา  
       ใช้ 
๔. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
๕. พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผล O-NET เพิ่มขึ้น 
2. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 
4. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครูน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
6. ครูพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒. ข้อมูลครูและบุคลำกรปีกำรศึกษำ ๒๕๖2  
2.1 ข้อมูล 

 ข้าราชการครูสายบริหาร    จ านวน  ๒ คน 
 ข้าราชการครู   มีจ านวน ๒3 คน 
 บุคลากรทางการศึกษา  มีจ านวน 7 คน 

2.2 จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ  
 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ (คน) 

รวม 
ระดับกำรศึกษำ (คน) 

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผู้อ ำนวยกำร ๑ - ๑ - - ๑ - 

รองผู้อ ำนวยกำร - ๑ ๑ - - ๑ - 
ข้ำรำชกำรครู  3 20 23 - 20 ๓ - 

ครูผู้ทรงคุณค่ำและครูอัตรำ
จ้ำง 

๒ 3 5 - 5 - - 

ครูพี่เลี้ยง - ๑ ๑ - ๑ - - 
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร - ๑ ๑ -      ๑ - - 

คนขับรถ ๑ - ๑ ๑ - - - 
อื่น ๆ(แม่บ้ำน) - ๑ ๑ ๑ - - - 

 
- จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ..................28............. คน คิดเป็นร้อยละ ........100............  
- จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ...............28........... คน คิดเป็นร้อยละ ..........100.......... 
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2.3  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมอำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง  วิทยฐำนะ วุฒิ และวิชำเอก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ วุฒ ิ วิชำ เอก 

๑.  นายอู๊ต   ตรีอุดม ๕๘ ๒๔ ปี ผู้อ านวยการ  ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

๒.  นางมนัสชนก   ทองชล ๔3 ๒๐ ปี รอง
ผู้อ านวยการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. บริหารการศึกษา 

๓.  นางวัลชุลี    สุวรรณโชติ ๕๘ ๓๗ ปี ครูค.ศ.2 ช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา 
๔.  นางสุดารัตน์    สุขเขียว ๕๖ ๓๓ ปี ครูค.ศ.2 ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 
๕.  น.ส.จิราวรรณ    ศรีวรกร ๕๑ ๒๒ ปี ครูค.ศ.2 ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย 
๖.  น.ส. นลัทพร    มีแก้ว ๔๗ ๒๒ ปี ครูค.ศ.2 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
๗.  น.ส.พัชราพรรณ   เพชรอาวุธ ๔๖ ๒๒ ปี ครูค.ศ.2 ช านาญการ กศ.บ. อังกฤษ 
๘.  นายธีระวฒัน์    ศรีภักดี ๔๖ ๙ ปี ครู ค.ศ.๒ ช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
๙.  นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ ๔๒ ๙ ปี ครู ค.ศ.๒ ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา 
๑๐.  นางจารุพร    ณ  นคร ๓๗ 10 ปี ครูค.ศ.2 ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๑๑.  นางสุชิลา    พงษ์พุ่ม ๓6 7 ปี ครู ค.ศ.๒ ช านาญการ ศ.บ. ศิลปบัณฑิต 
๑๒.  นายรอสือลี    สาเม๊าะ 38 7 ปี ครู ค.ศ.๑ - วท.บ ฟิสิกส์ 
๑๓.  น.ส.ภัชรพร   มีคล้าย ๓3 ๓ ปี ครู ค.ศ.๑ - คศ.บ. ภูมิภาคศึกษา 
๑๔.  น.ส.ชฎาทิพย์    พูนนาผล ๓๒ ๘ ปี ครู ค.ศ.๑ - ค.บ. ภาษาไทย 
๑๕.  น.ส.เนตรชนก   มีนวลช่ืน 30 ๓ ปี ครู ค.ศ.๑ - กศ.บ สังคมศึกษา 
๑๖.  นางสาวนันทวดี    ใจห้าว ๒๙ 5 ปี ครู ค.ศ.๑ - ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
๑๗.  น.ส.อรณิช   สีเต้ง ๒๗ ๒ ปี ครู ค.ศ.1 - ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย 
๑๘.  นางณัฐณิชา    ปราบนคร ๓7 2 ปี ครู ค.ศ.1 - ค.บ. ภาษาไทย 

๑๙.  น.ส.จันทนา    ฮั่นสกุล ๓๖ ๑ ปี ครูผู้ช่วย - วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพ 
๒๐.  น.ส.โสรดา   เพชรย้อย ๒๗ ๑ ปี ครูผู้ช่วย - ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๒๑.  นางสาวพรนิภา  วงษ์ถวิล ๒๗ ๗ เดือน ครูผู้ช่วย - ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
๒๒.  นางสาวจริยา  ชุมกลัด 28 10 เดือน ครูผู้ช่วย - ค.บ. สังคมศึกษา 
๒๓.  นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร 28 10 เดือน ครูผู้ช่วย - วท.บ. คณิตศาสตร์ 
๒๔.  นางสาวโรสนานี  ทิพย์หมัด 25 ๙ เดือน ครูผู้ช่วย - วท.บ. เคมี 
๒๕.  นางสาวศุภานิช  อินตา 25 4 เดือน ครูผู้ช่วย - กศ.บ. ชีววิทยา 
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ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
ประสบกำรณ์ 

กำรสอน/
ท ำงำน (ปี) 

วุฒ ิ วิชำ เอก 

๑ นายจ าเริญ    ราชสุข ๖๓ ๔๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
๒ นายฉลาด สุขเขียว ๖๑ ๓๕ ค.บ. สังคมศึกษาฯ 
๓ น.ส.สุจิตรา  ศรีคง 39 11 คศ.บ. คหกรรม(ผ้าและเครื่อง

แต่งกาย) 
๔ น.ส.นงลักษณ์ หอมหวล ๓๗ ๑  วท.บ พืชศาสตร์ 
5. น.ส.จุฑามาศ คุณรัตน์ 38 ๑๐ บธ.บ บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6. น.ส.จินดานุช  ยวนเกิด 36 9 บธ.บ. บัญช ี
7. นางสาวบุษกร  อุทัยรัตน์ 25 2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

 
ลูกจ้ำงประจ ำ  
 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
อำย ุ ต ำแหน่ง 

 
วุฒ ิ งำนที่ปฏิบัติ 

จริง รำชกำร 
๑. นายบุญเลิศ   จินต์บุตร ๕๔ ๒๐ ช่างปูน ๓ ป.๔ พนักงานขับรถ 

 
แม่บ้ำน 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล อำยุ
จริง 

ประสบกำรณ์
กำรท ำงำน 

ต ำแหน่ง วุฒ ิ งำนที่ปฏิบัติ 

๑. นางจิตติมา ข้องจ่ัน ๓๕ ๑ แม่บ้าน ม.๓ แม่บ้าน 
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๒.4 ภำระงำนสอน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน(คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

คณิตศาสตร์ 4 22.25 
วิทยาศาสตร์ 5 23.20 
ภาษาไทย 3 22.00 
ภาษาต่างประเทศ 3 24.33 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 22.80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 22.80 
ศิลปะ 2 23.00 
สุขศึกษาและพละศึกษา 1 22.00 

รวม 28 22.80 

กราฟแสดงช่ัวโมงสอนเฉล่ียจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ

สุขศึกษาและพละศึกษา
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๓.ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม 408 คน ( ข้อมูล 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ ) 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
รวม

ทั้งหมด 

เพศ 
ชำย 44 47 45 136 24 22 20 66 202 
หญิง 45 32 47 124 22 28 32 82 206 

รวม 89 79 92 260 46 50 52 148 408 
เฉลี่ยต่อห้อง 22 26 31 26 23 25 26 25   

กราฟแสดงจ านวนนักเรียน(คน) จ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2562 

 

กราฟแสดงจ านวนนักเรียน (คน) จ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2560 - 2562 
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จ านวนนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ในปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 14 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 13 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 10 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 2 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 0 

รวม 40 

กราฟแสดง จ านวนนักเรียน(คน) ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ในปีการศึกษา 2562 
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๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 ๔.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระในระดับ ๓ ขึ้นไป 
                ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

 ๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่กลุ่มสำระในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕60 – ๒๕๖2 

 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ

ม.1 36.47 20.65 36.36 39.26 71.75 39.29 56.90 41.84

ม.2 33.53 19.57 49.47 47.85 49.72 34.69 40.95 20.41

ม.3 39.41 41.85 22.73 33.20 53.11 51.02 42.38 33.67

ม.4 14.71 25.00 35.83 30.86 44.63 25.51 15.71 23.98

ม.5 32.35 25.54 48.13 34.77 45.76 22.96 33.57 39.29

ม.6 40.00 41.85 40.37 31.84 44.07 33.67 61.19 47.45
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษาและ
พละศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ

ปี 2560 29.62 26.16 67.31 54.19 74.58 55.90 55.04 45.17

ปี 2561 31.83 36.75 58.29 56.79 73.49 56.31 65.82 44.66

ปี 2562 32.75 29.08 38.81 36.30 51.51 34.52 41.79 34.44
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๙ 
 

 ๔.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

๕๕.๑๔

33.25
26.73 30.07

๕๐.๗๗

๒๗.๑๙
20.19

27.92
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๑๐ 
 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

43.97
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

วิชำ 

เปรียบเทียบ 2560  
กับ 2561 

เปรียบเทียบ 2561  
กับ 2562 

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ ร.ร. 
ปี 2560 

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ ร.ร. 
ปี 2561 

ผลต่ำง + 
/- 

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ ร.ร. 
ปี 2561 

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ ร.ร. 
ปี 2562 

 
ผลต่ำง + 

/- 

ภาษาไทย 43.97 54.72 +10.75 54.72 50.77 -3.95 

คณิตศาสตร์ 21.85 27.94 +6.09 27.94 20.19 -7.75 

วิทยาศาสตร์ 29.28 34.78 +5.5 34.78 27.92 -7.49 

ภาษาอังกฤษ 25.23 26.09 +0.86 26.09 27.19 +1.1 



๑๑ 
 

เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 – ๒๕๖2 

วิชำ 

เปรียบเทียบ 2560 กับ 2561 เปรียบเทียบ 2561 กับ 2562 
คะแนน

เฉลี่ยระดับ 
ร.ร. 

ปี 2560 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 

ร.ร. 
ปี 2561 

ผลต่ำง + 
/- 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 

ร.ร. 
ปี 2561 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 

ร.ร. 
ปี 2562 

ผลต่ำง + 
/- 

ภาษาไทย 38.08 41.14 +3.06 41.14 34.15 -6.99 
คณิตศาสตร์ 17.14 25.64 +8.5 25.64 18.60 -7.04 
วิทยาศาสตร์ 24.90 28.73 +3.83 28.73 24.47 -4.26 
สังคมศึกษาฯ 30.67 33.31 +2.64 33.31 32.24 -1.07 
ภาษาอังกฤษ 20.13 23.18 +3.05 23.18 22.10 -1.08 
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๑๒ 
 

๔.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรำยคุณลักษณะ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 
             กราฟแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

กราฟแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ จ าแนกตามระดับช้ัน 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

ซื่อสัตย์  สุจริต

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

อยู่อย่างพอเพียง

มุ่งมั่นในการท างาน

รักความเป็นไทย

มีจิตสาธารณะ
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๑๓ 
 

๔.5  เปรียบเทยีบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรำยคุณลักษณะ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖0 - 2562 
 

 

๔.6 กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
             กราฟแสดงการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จ าแนกตามประเด็นและระดับช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
                  

 

 

รักชาติ  ศาสน์ 
กษัตริย์

ซื่อสัตย์  
สุจริต

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่าง
พอเพียง

มุ่งมั่นในการ
ท างาน

รักความเป็น
ไทย

มีจิตสาธารณะ

ปี 2560 79.67 62 54.33 51.67 62 53.33 73 61

ปี 2561 87.56 81.46 76.06 66.9 81.92 64.08 85.68 82.39

ปี 2562 96.33 78.67 71 68.33 78.67 70 89.67 77.67
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สามารถอ่านเพื่อการศึกษา  ค้นคว้า  เพิ่มพูนความรู้
และ
ประสบการณ์และการประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวัน

สามารถจับประเด็นส าคญั  ล าดับเหตุการณ์จากการ
อ่านส่ือที่มีความซับซ้อน

สามารถวิเคราะห์ส่ิงที่ผู้เขียนตอ้งการสือสารกับผู้อ่าน  
และสามารถวิพากษ์ให้ขอ้เสนอแนะในแงมุ่มต่างๆ

สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ  คุณค่า  แนวคิดที่ได้
จากส่ิงที่อ่าน
อย่างหลากหลาย

สามารถเขียนแสดงความคดิเหน็  โต้แย้ง  สรุปโดยมี
ข้อมูลอธิบายสนับสนุน
อย่างเพียงพอและสมเหตสุมผล

ค่าเฉล่ียรวม



๑๔ 
 

กราฟแสดงการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนจ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

4.7 เปรียบเทียบกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖0 – ๒๕๖๒ 
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๑๕ 
 

๔.8 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ๕ ด้ำนรำยคุณลักษณะ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 
 

๕. กำรใช้แหล่งเรียนรู้ 
 ๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
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ม.4

ม.5

ม.6

ค่าเฉลี่ย

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
ระดับชั้น/จ ำนวนคร้ัง 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 365 80 372 84 86 150 1137 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 2 0 120 0 80 80 40 320 
3. ห้องศิลปะ 3,282 3,000 3,525 921 860 1,008 12596 
4. ห้องจริยธรรม 40 36 48 24 24 16 188 
5. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 1 40 80 240 100 160 80 700 
6. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 2 20 40 120 50 80 40 350 
7. ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 0 0 20 0 0 0 20 
8. ห้องสมุด 80 120 240 120 120 80 760 
9. โรงฝึกงำน 40 100 40 60 40 80 360 
10. ห้องนำฏศิลป ์ 3,282 3,000 3,525 921 860 1,008 12596 
11. ห้องพยำบำล 170 128 174 42 78 36 628 
12. ห้องปฏฺบัติกำรคณิตศำสตร์ 0 0 88 0 0 50 138 
13. ห้องธนำคำรโรงเรียน 96 0 48 0 0 144 288 
14. เรือนเศรษฐกิจพอเพยีง 40 20 40 0 40 0 140 



๑๖ 
 

กราฟแสดงจ านวน (ครั้ง) การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

  ๕.๒ แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนคร้ัง/ป ี

1. วัดเขาถ้ าธรรมอุทัย ๓ 
2. วัดอุทยาราม ๘ 

          กราฟแสดงจ านวน (ครั้ง) การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๑๗ 
 

๖. ข้อมูลงบประมำณ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
     กำรจัดสรรงบประมำณภำยในหน่วยงำน 

กำรจัดสรรงบประมำณภำยในหน่วยงำน ร้อยละ 
งบวิชาการ 70.00 

งบบริหารท่ัวไป 20.00 
งบส ารองจ่าย 10.00 

รวม 100.00 
 

แผนภูมิวงกลมแสดง ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณในหน่วย ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 

๗. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
         ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนชนบทอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันมีประชากร
ประมาณ  ๖,๔๘๘  ครัวเรือน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ 

-  วัดเขาถ้ าธรรมอุทัย    
-  วัดอุทยาราม 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าอุแท 
-  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 
-  โรงเรียนวัดอุทยาราม  
-  บริษัทกาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม 
อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าการเกษตรกรรม คือ ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ ามัน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ๙๘.๕% อิสลาม ๑% และอื่นๆ ๐.๕% ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป   คือ ร ามโนราห์และหนังตะลุง    
 
 
 
 

งบวิชาการ
70%

งบบริหารทั่วไป
20%

งบส ารองจ่าย
10%



๑๘ 
 

  ๒) ผู้ปกครอง จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  ถึงระดับช้ันปริญญาตรี ประกอบอาชีพ   คือ 
เกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ)   ๙๙.๙๙% ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๔๒,๘๕๘ 
บาท    จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๓   คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก  ประชากรมีฐานะยากจน  ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นดั้งเดิม  อยู่กัน

มานาน  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  รับจ้าง  ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ อาชีพส่วนใหญ่คือท าสวนยางพารา  
ผลไม้ ผักตามฤดูกาล  สวนปาล์มน้ ามันขนาดเล็กของเกษตรกรรายย่อย สวนปาล์มน้ ามันขนาดใหญ่ของนัก
ลงทุนจากต่างถิ่น นากุ้งของนักลงทุนจากต่างถิ่น รวมถึงมีวัดเขาถ้ าธรรมอุทัย  ซึ่งสถานท่ีเหล่านี้สามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  และการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาได้เป็นอย่างดี 
 เกษตรกรไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง  เนื่องจากขายให้กับนายทุนต่างถิ่นไปหมด  จึงต้องออกท างาน
รับจ้างหรือไม่ก็อพยพไปอยู่ต่างอ าเภอ  ต่างจังหวัด  หาท่ีดินท ากินในป่าหรือบนเขา  ท าให้นักเรียนบางส่วน
เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก  ไม่มีผู้น าครอบครัว  นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายายหรือญาติพี่น้อง  
มากกว่าได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่  นักเรียนจึงมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  การพนันและการชู้สาว  ส่งผล
กระทบต่อการเรียน นอกจากนี้ยังมีแรงงานท่ีอพยพมาจากภาคอีสาน ภาคเหนือ  รวมถึงแรงงานต่างด้าว
จ านวนหนึ่ง  มาท างานสวนปาล์ม  นากุ้งของนักลงทุน  ท าให้เกิดปัญหาท่ีส าคัญในท้องถิ่นคือ ยาเสพติด   

 
๘. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 ๘.๑ ผลงำนดีเด่น 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถำนศึกษำ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจเคารพสิทธิ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงยุติธรรม 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 
ระดับโรงเรียนมธัยมศึกษา โครงการประกวด
และแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้บริหำร รองผู้อ านวยการดีเด่น สมาคมรองผู้อ านวยการแห่งประเทศไทย 
ครู ครูดีไม่มีอบายมุขจ านวน 19 คน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดีด้าน
การปฏิบัติตน การปฏิบัติงานเป็นท่ีประจักษ์
ต่อสาธารณชน 2 คน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ผลงำนนักเรียน 
ผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ คร้ังที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัด
นครศรีธรรมรำชระหว่ำงวันที่ ๖ – ๘ มกรำคม ๒๕๖๓ 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล 
ระดับเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหารระดับช้ัน ม.1 – ม.3 

ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 
ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 
ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 

ผลงำนด้ำนกีฬำ 

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล 
รำงวัลชนะเลิศคะแนนรวมรุ่น อายุ 14 ปีหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรยีนส่วน 
ภูมิภาค ประจ าปีการศึกษา 2562 
เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 40 
เหรียญทองแดง ประเภทวิ่งผลัด 3 x 800 เมตร ชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย์เกมส์ 
อันดับที่ 3 ประเภทเดิน 10,0000 เมตร ในการแข่งขันกรีฑาชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว ครั้งท่ี 65 ประจ าปี 2562 
 

 
 ๘.๒ งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประสบผลส ำเร็จ 
 

ท่ี ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม รำงวัลที่ได้รับ 
๑ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด

และอบำยมุข   
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข 

2 โครงกำรโรงเรียนสุจริต โล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
เคารพสิทธิ 

3 โครงกำรพัฒนำทักษะทำงกำรเรียนส ำหรับ
นักเรียนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ  

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม
สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โครงการประกวดและแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(LD) 

 

 



๒๐ 
 

๙. สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดย  ส านักงานรับรองคุณภาพและประเมิน

มาตรฐานการศึกษา ( สมศ. )  เมื่อวันท่ี  ๒ – ๔ มกราคม ๒๕๕๖   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน ๔ มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานท่ีว่า

ด้วยผลการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๘ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๒ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๕ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๐๕ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  ๘พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๒๔ ดี 

 
 
 
 



๒๑ 
 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่     ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ีจากท้ังหมด๑๒ ตัวบ่งช้ี  ใช่     ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
 
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
 สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 

ผลกำรประเมิน 
เชิงปริมำณ 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 70 76.47 ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 64 72.86 ดี 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
     การส่ือสารและการคิดค านวณ 65 68.88 ดี 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด   
     อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย   
     แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

65 
 

72.08 
 

ดี 
 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65 84.70 ยอดเยี่ยม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ  และการส่ือสาร 

65 79.00 ดีเลิศ 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา 

48 49.68 ปำนกลำง 

๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ 
     งานอาชีพ 

75 82.83 ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ๗๕ 80.07 ดี 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
     สถานศึกษาก าหนด 

๗๐ 78.75 ดี 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ 89.76 ดี 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ   
     แตกต่างและหลากหลาย 

๘๐ 84.50 ดี 

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๗๐ 67.28 ก ำลังพัฒนำ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

เชิงคุณภำพ 
ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพ 

  ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี 
        สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
       รอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก 
       กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทาง 
       วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ 
       ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   
       และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
       กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงคุณภำพ 

ผลกำรประเมิน
เชิงคุณภำพ 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ ดีเลิศ ดี ดี 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
       ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
       ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
 

ปานกลาง 
 

 
ปำนกลำง 

 
๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ี 
       เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดี ดี 

๓.๓   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดี ดี 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
       และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
       เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดี ดี 

 



๒๔ 
 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
หลักฐำนสนันสนุน 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน     
     การส่ือสารและการคิดค านวณ 

1. ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562 
2. ผลการเรียนรายวิชาโครงงาน ปีการศึกษา 2562 
3. ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
4. ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ปีการศึกษา 2562 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ปีการศึกษา 2562 
6. ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
7. เกรดเฉล่ียสะสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
8. ผลการด าเนินโครงการดังต่อไปนี ้
   - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได้แบบโครงงาน 
   - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้ 
  - โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
9.   ผลงานนักเรียน 
10. รางวัล เกียรติบัตร 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด 
     อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย   
     แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ  และการส่ือสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
     สถานศึกษา 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ 
     งานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี   
    สถานศึกษาก าหนด 

1. ผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ 
    ปีการศึกษา 2562 
2. ผลการด าเนินโครงการดังต่อไปนี ้
   - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   - โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล 
   - โครงการโรงเรียนสุจริต 
   - โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   - โครงการวันส าคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   - โครงการวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
   - โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในด้านการคิด 
   - โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
   - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา (กรีฑา)  

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ  
    แตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 
 
 



๒๕ 
 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ หลักฐำนสนันสนุน 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 
      ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
2. แผนพัฒนาสถานศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 
2565) 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. รายงานการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. รายงานโครงการ/กิจกรรม 
6. รายงานการวางแผนอัตราก าลัง 
7. รายงานระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
8. หลักสูตรสถานศึกษา 
9. รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
11. ผลการด าเนินโครงการดังต่อไปนี ้
      - โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
      - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษา 
      - โครงการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
      - โครงการสนับสนุนการท างานภายในองค์กร 
      - โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
      - โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทหน้าท่ีของ 
        คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
      - โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
      - โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
      - โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
      - โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู  ผู้บริหารและ 
        บุคลากรทางการศึกษา 
      - โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
      - โครงการพัฒนาบ้านพักนักกีฬา 
      - โครงการสวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียน 
      - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
      - โครงการประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์โลกทัศน์ 
      - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
        บริหาร และการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ 
       สถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
       ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน 
       ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ 
       เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
       สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อ 
       สนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
       จัดการเรียนรู้ 



๒๖ 
 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ หลักฐำนสนันสนุน 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
      ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป 
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. ผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลของครูจาก 
    ผู้บริหาร 
2. ผลการด าเนินโครงการดังต่อไปนี ้
    - โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
    - โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ 
      อบายมุข 
    - โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ 
      สุนทรียภาพ   
    - โครงการโครงงานกับการเรียนรู ้และจัดการเรียนการ 
      สอนแบบโครงงานฐานวิจัย 
    - โครงการโครงการพฒันาและส่งเสริมความสามารถ 
      ด้านการคิด 
    - โครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
    - โครงการโครงการพฒันาทักษะทางการเรียนรู้ส าหรับ 
      นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
    - โครงการอนุรกัษ์มรดกไทย 
    - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม 
      สาระการเรียนรู้ 
    - โครงการวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
    - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได้แบบโครงงาน 
    - โครงการ1 ครู 1 ทักษะ 1 กลุ่มสาระฯ หนึ่งตัวแทน  
    - โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    - โครงการห้องเรียนกรีฑา 
    - โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
    - โครงการโรงเรียนสุจริต   
    - โครงการโครงการปลอด 0 ร. มผ.  อย่างมี        
      ประสิทธิภาพ 
    - โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 
      ตามหลักสูตร 
    - โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
       แหล่ง เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง   
      เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล   
       สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง   
       การจัดการ เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
   



๒๗ 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

ระดับคุณภำพ : ดี 
๑. กระบวนกำรพัฒนำ  

    สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักตามโครงการโครงงาน
กับการเรียนรู้ เน้นเรื่องการอ่าน สรุปประเด็นและบันทึกการอ่านโดยให้ส าคัญและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ันภายใต้
โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ รักการเรียน และพัฒนาตนเอง และโครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอน
ให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ส่ือเทคโนโลยีจากโครงการประชารัฐ ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนตามโครงการพัฒนา
และส่งเสริมความสามารถด้านการคิด นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ตาม โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล และรณรงค์ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยตาม
วัฒนธรรมไทย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะตามโครงการส่งเสริมทักษะศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และสุนทรียภาพ 

น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้า
ไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ และนวัตกรรม  
โครงงานฐานวิจัย และโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงด ำรงชีพได้แบบโครงงำน เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบแนวทางใน
การประกอบอาชีพท่ีตนถนัดส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามท่ีสนใจในกิจกรรมชุมนุม ส่งเสริมการออก
ก าลังกายและนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา (กรีฑา) จัดแข่งขัน
กีฬาภายใน นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ท้ังระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศและมี
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 
 

๒. ผลกำรด ำเนินงำน  

     ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและ
การคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รู้จักการวางแผน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้
อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมท้ังสามารถวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดีส าคัญจ าเป็น  รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้
และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์  รักการ
ออกก าลังกาย  นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  มีนักเรียนในโรงเรียนเป็นนักกรีฑา 
เป็นตัวแทนนักกีฬาอ าเภอ จังหวัด ภาค และระดับประเทศยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของ
สังคม  มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย   
จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

๑.๑ ความสามารถในการอ่าน   
      การเขียน การส่ือสารและการคิด  
      ค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน   

การส่ือสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 68.88  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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๒๙ 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิด 
      อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
      แลกเปล่ียนความคิดเห็น   
      และแก้ปัญหา 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหาร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 72.08 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
๑.๓ ความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ท่ีมีผลการประเมินความสามารในการสร้างนวัตกรรม  

 ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 84.70 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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๓๐ 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    
      สารสนเทศ  และการส่ือสาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
ท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ

ส่ือสารร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 79.00 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
      สถานศึกษา 

 

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562  
จ าแนกตามระดับช้ัน 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติ  ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ  49.68 
อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง 

 
๑.๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ี 
      ดีต่องานอาชีพ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 ท่ีมีผลการประเมินความรู้  

ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 82.83 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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๓๒ 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี 
      ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

ร้อยละของคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
8 ประการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 78.75 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 

๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น 
      ไทย 

 

ร้อยละของผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 89.76 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
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๓๓ 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 

๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ 
      แตกต่างและหลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของผลการประเมินด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 84.50 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

 
๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต 
      สังคม 

 

ร้อยละของผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ ร้อยละ 67.28 
อยู่ในระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
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๓๔ 
 

๓. จุดเด่น  
  ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีมและมีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการเรียนรายวิชาโครงงานกับการเรียนรู้ 
โครงงานฐานวิจัยและเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได้แบบโครงงาน    

๔. จุดควรพัฒนำ  

 ผู้เรียนทุกระดับช้ันต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศในหลายวิชา และต้องมีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคมท่ีดีควบคู่กัน เพื่อสร้างนักเรียนท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
 สถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม นโยบายการจัดการศึกษา  และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากร
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการจัดการศึกษา พร้อมท้ังจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ และสรุปผล
การด าเนินงานโดยใช้หลักการของวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA  

การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพโดยครูปฏิบัติงานโดยใช้
หลัก การมีส่วนร่วม เสียสละ และมีความส าเร็จ และครูท างานด้วยความเต็มใจ เต็มก าลัง เต็มเวลา ภายใต้
กรอบงานบริหารงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

  ๒. ผลกำรพัฒนำ   
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องครู
มีกำรอบรมออนไลน์  และอบรมพัฒนำในหนว่ยงำนรำชกำรท่ีจัดขึ้น  
พบว่ำครูได้รับกำรอบรมพัฒนำเฉล่ียจ ำนวน  20 ช่ัวโมงต่อภำคเรียน  
 

กรำฟแสดงจ ำนวนช่ัวโมงอบรมของครูในปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนก 
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

 
 
 

สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา     มีกำรนิเทศก ำกับ ติดตำม 
และประเมินกำรสอนครู  ร้อยละ 84.62   
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คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ
สุขศึกษาและพละศึกษา
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การจัดหาทรัพยากร สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
ผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลให้สถานศึกษามีการพัฒนานักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดหาครูให้เพียงพอ  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ จัดหาส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

๓. จุดเด่น   
    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

๔. จุดควรพัฒนำ  
           ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
            ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ: ดี 

1. กระบวนกำรพัฒนำ   
 

            โรงเรียนด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน  
โครงการโครงงานกับการเรียนรู้  โครงการโครงงานฐานวิจัย โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียงด ำรงชีพได้แบบ
โครงงำน โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการบูรณาการภาระงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ี
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

๒. ผลกำรพัฒนำ  
ร้อยละของจ านวนครูท่ีมีผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ท้ัง ๕ ประเด็นพิจารณาจ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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๓. จุดเด่น   

     ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 

๔. จุดควรพัฒนำ   

     ครูควรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง และครูควรจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการให้
ครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝึกให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานหรือสรุปองค์ความรู้ 
  
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

มำตรฐำน 
ผลกำรประเมิน 

ระดับ
คุณภำพ 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน สูงกว่า 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 6.47 

ดี ดี 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร - ดีเลิศ ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส ำคัญ 

-  
ดี ดี 
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ส่วนที่ 3 
               สรปุผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

    ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการรวบรวมความรู้
ด้วยตนเอง มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและมี
ความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

      ผู้เรียนทุกระดับช้ัน ต้อง เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งต่ ากว่าระดับประเทศ
ในหลายวิชา และต้องมีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคมท่ีดีควบคู่กัน  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มี
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการพฒันาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

   สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ครูมีความ
ต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
     ครูควรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง และครู
ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการให้
ครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ฝึกให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานหรือสรุปองค์ความรู้ 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

     แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 2.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) 
     2.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 พัฒนาครูด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
     2.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ  ส่ือเทคโนโลยใีนการจัดการเรียนรู้ 



 

 
 

ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ 
ท่ี 077 / ๒๕62             

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

           
  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ด าเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

          1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี อ านวยการ ให้ค าปรึกษา และประสานงาน ให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  2. คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำน และค่ำเป้ำหมำย มีหน้าท่ี ประชุมก าหนดมาตรฐาน  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผล และรายงานต่อคณะท างาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
รองประธานกรรมการ 

นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 กรรมการ 



นางสาวภัชรพร มีคล้าย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมกำรจัดท ำและก ำกับติดตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  มีหน้าท่ี จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ติดตาม นิเทศ และรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา    
  ประกอบด้วย 

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
   ๔. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีหน้าท่ี ก ากับ ติดตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 2562 และการจัดท าข้อมูลเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก ประกอบด้วย  

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นำงณัฐติกำ หอมประกอบ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

สพม.11 (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
กรรมการ 

นำงสำวด ำหริ จันทชูโต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำกแพรก
วิทยำคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

กรรมกำร 

นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 



นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
           ๕. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าท่ี จัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน สรุปผล และรายงานต่อคณะท างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการด าเนินการจ าแนกเป็นมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
                1.1) ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
                       1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 

นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 
นางสาวศุภานิช อินตา ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

                      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
                           ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และ 
                       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร 

นางสาวโสรดา โรมา ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
นางสาวจริยา ชุมกลัด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวบุษกร อุทัยรัตน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวศุภานิช อินตา ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ และตามหลักสูตรสถานศึกษา 
นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวศุภานิช อินตา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวอรณิช สีเต้ง ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
นางสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
นางสาวโสรดา โรมา ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศุภานิช อินตา ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
                           ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
                           ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                           ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และ 
                      ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

นางสาวภัชรพร มีคล้าย ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 



นางสาวจริยา ชุมกลัด ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุจิตรา ศรีคง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวศุภานิช อินตา ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 
            มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
               ๒.๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 

               ๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 

           ๒.๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 

               ๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 

               ๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ 
               ๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้



นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวโสรดา โรมา ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวบุษกร อุทัยรัตน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 

             
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
                ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
                ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
                ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และ 
        ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางจารุพร ณ นคร ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     ขอให้ข้าราชการและบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง จงปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับคณะท างานในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความวิริยะ อุตสาหะประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
โรงเรียนต่อไป 
 
           ส่ัง ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. ๒562 

 
                                             
                                       ลงช่ือ 

                             ( นายอู๊ต       ตรีอุดม ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา



 

 
ประกำศโรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ 

เร่ือง กำรใช้มำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 

 

 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จึงด าเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 

ลงช่ือ 
        (นายอู๊ต       ตรีอุดม)  
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
  
 
 ลงนามเห็นชอบ 
 (นายธเนศร ์ ศรีรุ่งเรือง) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
     มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

แนบท้ำยประกำศโรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
______________________________________________________________ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕61 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

                         ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

          ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 



๓ 
 

ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 

............................................................. 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับคุณภำพเป้ำหมำย ระดับดี 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยเชิงปริมำณ (ร้อยละ) 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 70 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 64 
๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิด  
     ค านวณ 

65 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด  อย่างมีวิจารณญาณ   
      อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

65 

๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ  และการส่ือสาร 65 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร สถานศึกษา 48 
๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 75 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ๗๕ 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๗๐ 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ 
๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐ 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๗๐ 

  
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ระดับคุณภำพเป้ำหมำย ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน รอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
       คุณภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
      จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
 
 



๔ 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ระดับคุณภำพเป้ำหมำย  
                  ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
       ในชีวิตได้ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ดีเลิศ 
๓.๓   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
       จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
เกณฑ์กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 ก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี ้

   ระดับ 5 ยอดเย่ียม  
   ระดับ 4 ดีเลิศ 
   ระดับ 3 ดี  
   ระดับ 2 ปานกลาง 
   ระดับ 1  ก าลังพัฒนา 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น       
 ยอดเยี่ยม       หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๑๕ 
 ดีเลิศ            หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๑๐ 
 ดี              หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๕ 
 ปานกลาง      หมำยถึง   บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
 ก าลังพัฒนา   หมำยถึง   ไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
 



 
 

กำรเผยแพร่/ประชำสัมพนัธ ์
เพจโรงเรียนท่าอุแทพิทยา : https://www.facebook.com/thautae.school/ 

 
 
เว็ปไซด์โรงเรียนท่าอุแทพิทยา : http://www.tpy.ac.th/ 

 
 
 

https://www.facebook.com/thautae.school/
http://www.tpy.ac.th/


๒ 
 

QR Code ภำพกิจกรรม 
 

 
 

QR Code วิดิทัศน์ประมวลกิจกรรมในปีกำรศึกษำ 2562 
 



 
 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  


