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คำนำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการ
จัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อนำเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  

 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาขอขอบคุณคณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ให้ข้อมูลและร่วมจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕64 ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์  
 
        
        ว่าที่ร้อยตรี 
             (ชัยนิตย์  พรรณาวร) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทย
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19) 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564  มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 1 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง 
พนักงานราชการ พนักงานธุรการ และลูกจ้าง จำนวน 28 คน นักเรียนจำนวน 391 คน 

คุณภาพของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ด ี
 หลักฐานสนับสนุน 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน ได้แก่ “พัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย โดยมีกระบวนการพัฒนาและดำเนินการ ดังนี้ 

ส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยจัดทำโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาการสอนภาษา ต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  กิจกรรมรักการอ่านที่
เน้นเรื่องการอ่านหรือการฟัง สรุปประเด็น และบันทึกการอ่านหรือการฟัง โดยให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ , ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยจัดจัดการ
เรียนรู้แบบการระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเองและกิจกรรมนำเสนอผลงาน, ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดทำโครงการ
พัฒนาทักษะงานช่างอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
จัดกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองที ่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนสร้างนวัตกรรมที่สนใจตามความถนัด , ส่งเสริม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดทำโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัย เหมาะกับการจัดการ
เรียนรู้ มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณ wifi ทั่วบริเวณโรงเรียน อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร กิจกรรมอบรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ สามารถรับข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับครูได้อย่างรวดเร็ว ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19), ส่งเสริมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทำตามโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบ online และ onsite ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
มีแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องจริยธรรม ห้องลูกเสือ ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องอุตสาหกรรม เป็นต้น ครูร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ     
วัดและประเมินผล ตามสภาพจริง, ส่งเสริมการมคีวามรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยจัดทำ
โครงการพัฒนาทักษะงานช่างอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 อย่างสม่ำเสมอ 

ส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รณรงค์ให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีกิริยา มารยาทงดงาม 
โครงการกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น
ให้นักเรียนมีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ, ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย โดยจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทยและเพลงพื้นบ้าน โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สถาบันหลักของชาติ และวิถีของชุมชุนเพื่อให้ผู้เรียนมีความความรักในความเป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเอง, ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยจัดทำโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและกิจกรรม ม.ปลาย โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  โครงการส่งเสริมสุขภาพและแข่งขันกีฬา , ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยจัดทำ
โครงการโครงการสภานักเรียนใส่ใจ สานสัมพันธ์น้องใหม่ในรั้วฟ้า -ดำ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และดำเนินมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด 

 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
  แผนปฏิบัติงานที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
หลักฐานสนับสนุน 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยา มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school Base Management : SBM) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา มีการจัด
ประชุม ระดมความคิดเห็นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองชุมชน และศิษย์เก่า เพื่อวางแผนร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการ
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ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม, มีระบบ 
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบประเมินผล และนำผลไปปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง บริหารอัตรากำลัง จัดทำโครงสร้างการบริหาร กำหนดอัตรากำลังครูและบุคลากร กำหนดขอบเขต
และมอบหมายงานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีการนิเทศกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย บริหารทรัพยากรทางการศึกษา วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ จัดทำหลักฐานทางการเงิน บัญชี ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามขั้นตอน
ถูกระเบียบ ตรวจสอบควบคุมการรับจ่ายเงิน ตรวจสอบพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รายงานผลการควบคุม
ภายใน ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน จัดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้บริการชุมชนด้านวิชาการ 
สถานที่ บุคลากร และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ สถานที่ บุคลากร จากชุมชน ประชุมวางแผนการจัด
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง 
ประชาสัมพันธ์ บริการ ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน จัดทำรายงานประจำปี รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน, มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการอย่างชัดเจน มีแผนงาน โครงการ 
งานวิชาการที่มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ใน
ระดับชั้นเรียน ติดตามผลการใช้หลักสูตร จัดรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการปฏิบัติที่แสดงออกซึ่งศักยภาพของผู้เรียน เชื่อมโยงชีวิตจริง 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง นิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง นำผลมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้มีการปรับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเปิดทำการเรียน
การสอนระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 8 ต.ค. 2564 จัดการเรียนการสอนรูปแบบ online ทั้งภาคเรียน 
นับเป็นเวลาเรียนทั้งหมด 90 วัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 11 มีนาคม 2565 โดยจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 16 ม.ค. 2565, 22 ก.พ. 2565 - 11 มี.ค. 2565 
และจัดการเรียนการสอนรูปแบบ onsite ในระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 2565 - 21 ก.พ. 2564 นับเป็นเวลา
เรียนทั้งหมด 90 วัน โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ onsite มีการแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
เลขที่คี่ กลุ่มที่ 2 เลขที่คู่ สลับกลุ่มกันมาเรียนที่โรงเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ครูและบุคลากรช่วยกันดูแล
นักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเข้มงวด มีการ
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นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เน้นให้ครูผู้สอนกำหนดภาระงาน/ชิ้นงานให้เหมาะสม วัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ครูผู้สอนติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษาอยู่ตลอด
เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดในขึ้นในการจัดการเรียนการสอน Online เพื่อที่ครูที่ปรึกษาจะได้ติดตามนักเรียนและ
ติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1, 
2, 4 และ 5 ที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ติด 0, ร ในวันที่ 18 เมษายน 2565 และเปิดให้นักเรียนติดต่อ
ครูผู้สอนเพื่อแก้ตัวระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีผลการเรียนที่สมบูรณ์มาก
ที่สุด, มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีแผนงาน โครงการพัฒนาครูบุคลากร 
ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan) จัดอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียน ส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามต้องการ และส่งเสริมให้ครูเข้า
ร่วมอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom, Google Meet, OBEC channel เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การสร้างและการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอน Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร วิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาพัฒนาครูและบุคลากร, มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ บริเวณโรงเรียนร่มรื่น สะอาด เอื้อต่อการ
เรียนรู ้ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา จัด
บรรยากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีป้ายนิเทศ มุมความรู้ 
มีโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ประจำห้องเพียงพอต่อการใช้งาน มีห้องสมุด ห้องพยาบาล หอประชุม โรงอาหาร ที่
สะอาดปลอดภัย ห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม มีการประสานงาน
ระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย การเข้าแถว การแสดง
ความเคารพ การดำเนินการห้องเรียนสีขาว จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสั งคม ดูแลเขต
พื้นที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน จัดกิจกรรมยกย่องให้กำลังใจ
ผู้เรียน ประกาศมอบรางวัลหน้าเสาธง  

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) โรงเรียนท่าข้ามวิทยามีมาตรการโดยกำหนดการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน 
คือ 1) นักเรียนทุกคนต้องคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน 2) สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 3) ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ 4) เว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) 4) ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย ๆ 5) ลดการแออัด ลดระยะเวลา
การทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น ภายในห้องเรียนจัดห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน 6) ให้นักเรียนนำอาหาร
มารับประทานเอง งดใช้ของใช้ร่วมกัน  

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  พัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสัญญาณ wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบ online มีการ
ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  

จากการที่โรงเรียนท่าข้ามวิทยามีระบบการบริหารและการจัดการ มีการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นระบบ มีการพัฒนาครูและบุคลากร และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
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และการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
มีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
          แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
 
2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 หลักฐานสนับสนุน 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ พัฒนาหลักสูตรและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการสร้างสื่อ ผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน การสอนสาระการเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับชั้น 
ม.3 และ ม.4 พัฒนาการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยส่งเสริมให้ครูใช้แอปพลิเคชัน
ในการสร้างห้องเรียนและการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น Google Classroom, Google 
Meet, Zoon, Facebook Group, Line Group การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื ่องมือและ
วิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ภายใต้ข้อจำกัดของการเรียนรูปแบบ online 
สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และจัดทำ
โครงการโครงการนิเทศครู เพื่อพัฒนาครูให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ, จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องตามศักยภาพ ความแตกต่าง และความพร้อมในการเรียน Online ของแต่ละ 
บุคคล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ ฝึกทักษะการแสดงออก 
การนำเสนองาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกตารางเรียน
สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและ
ทำงานในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน, การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้     
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนรู้รูปแบบ Online โดยใช้แอปพลิเคชันและสื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อ
สิ ่งพิมพ์และสื ่อมัลติมีเดีย โดยจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Meet โดยใช้ Google Classroom, 
Facebook Group และ Line Group ในการจัดการชั้นเรียน, มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริม
ให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก โดยการเสริมแรง มอบรางวัล 
ยกย่อง ชมเชย สร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่ว ไป, ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรยีน
อย่างเป็นระบบ โดยการวัดและประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ครูผู้สอนติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษาเพ่ือแจ้ง
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ข้อมูลในกรณีที่นักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ติด 0, ร, มส เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา ติดต่อผู้ปกครอง และจัดประชุมผู้ปกครอง ขอความร่วมมือในการดูแล แก้ไขให้นักเรียนมีผลการเรียน
ที่สมบูรณ์, มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และการ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน การให้คำปรึกษาเก่ียวกับ
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีการนิเทศติดตามจากเพื่อนครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ Online และ Onsite 
ครูการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป้าหมายอยู่ที ่ของการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีการปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
  แผนปฏิบัติงานที่ 1  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จุดเด่น 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 จุดเด่นในด้านคุณภาพของผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมี
ความมุ ่งมั ่นตั ้งใจในการเรียน สามารถเขียนเพื ่อการสื ่อสารได้ทุกคน สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา กล้าคิดกล้าแสดงออก รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นที่
ยอมรับของชุมชน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยามีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบ
วงจรคุณภาพ (PDCA) ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา มีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นบุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชน และศิษย์เก่า เพ่ือวางแผน
ร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการ
บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในเพื่อนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและ
นอกห้องเรียนทีป่ลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
  ครูและบุคลากรโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ และสอนตรงวิชาเอกและความ
ถนัด มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อ สร้างนวัตกรรม โดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น และมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปเป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน  

การแก้ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สมบูรณ์ ติด 0, ร, มส 
การพัฒนาความเป็นเลิศในทักษะต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ตามความถนัดและความ

ต้องการของผู้เรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหาร

จัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นเป็นวิจัย ๕ บท และผ่าน

การตรวจสอบความถูกต้องและนำผลการวิจัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 โครงงาน CCS เรื่อง “จิตอาสาวิสามัญ
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ส่วนที่ ๑ 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา รหัสสถานศึกษา 1086110290 ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม 
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๔๐ โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๔-๗๑๑๔ โทรสาร ๐-๗๗๕๔-๗๑๑๓  
e-mail : thakham2012@gmail.com  website : thakham.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6 
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๖ ไร่  ๒๐๐ ตารางวา มีเขตพ้ืนที่บริการ 4 ตำบล คือ  ๑. ตำบลท่าข้าม  ๒. ตำบลรับร่อ  ๓. 
ตำบลหินแก้ว  และ  ๔. ตำบลนากระตาม 
 

 โรงเรียนเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒  ณ โรงมะพร้าวของนายเรือง 
เพชรศรี และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒ มีครู -อาจารย์ 
จำนวน ๔ คน มีนายสุชาติ เอกวรรณัง เป็นครูใหญ่คนแรก 
 

• ปีการศึกษา ๒๕60 
จัดห้องเรียน ๓ : ๓ : ๓ : ๓ : 2 : 3  มีนักเรียน 383 คน ครู 27 คน อัตราจ้าง 3 คน พนักงานราชการ 1 คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยง ๑ คน นักศึกษาฝึกสอนจากจีน ๑ คน ลูกจ้างประจำ 3 คน, โรงเรียนได้รับ
รางวัล MOE AWARDS ประเภทบุคคลสาขาอนุรักษ์มรดกไทย จากกระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนได้รับรางวัล
สถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560 จากกระทรวง
วัฒนธรรม, โรงเรียนได้รับโล่ “โรงเรียนต้นแบบลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติ “การประกวดระเบียบแถวเนตรนารีวิสามัญ” จาก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนสร้างคุณลักษณะของนักเรียน ส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 11   
มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ “รายการกะเทาะเปลือกคอรัปชั่น”  
 

• ปีการศึกษา ๒๕6๑ 
จัดห้องเรียน ๒ : ๓ : ๓ : ๒ : 2 : ๒  มีนักเรียน 328 คน ครู 25 คน อัตราจ้าง 4 คน พนักงานราชการ 1 คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้าง 3 คน, โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกระทรวงศึกษาธิการ, นางยุพดี  สัตยธีรานนท์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารโรงเรียนที่สามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและสมควร 
ได้รับการยกย่อง ประจำปี 2561 จากมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ม.บ.ม.ท.), 
นางสาวอนิสา ตะโกพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวศศิวิมล สังข์กล่ำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับโล่รางวัล เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
ประจำปี 2561 จากกระทรวงวัฒนธรรม 
 

• ปีการศึกษา ๒๕6๒ 
จัดห้องเรียน ๓ : ๒ : ๓ : ๒ : 2 : ๒  มีนักเรียน 327 คน ครู 19 คน อัตราจ้าง 5 คน พนักงานราชการ 1 คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้าง 3 คน, โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชยระดับภาค “การประกวดระเบียบแถวเนตรนารี
วิสามัญ” ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนโรงเรียนได้รับ
รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.), โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
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โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โรงเรียนสมัครเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศรร.)  
 

• ปีการศึกษา ๒๕63 
จัดห้องเรียน 3 : 3 : 2 : ๒ : 2 : ๒  มีนักเรียน 337 คน ครู 18 คน อัตราจ้าง 6 คน พนักงานราชการ 1 คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้าง 3 คน, โรงเรียนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัล “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2563” จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนโรงเรียนผ่าน
การประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
จากกระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
ประจำปีพุทธศักราช 2563, ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้รับคัดเลือก
เป็น “คนดีศรีปักษ์ใต้” ปี 2563 โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค จากมูลนิธิสร้างสรรค์ 
สังคมไทยร่วมกับสมัชชานักจัดรายการข่าว วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เพ่ือสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
ดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชา ทำดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากองค์กรสโมสรส่งเสริมพ่อแห่งประเทศไทย , 
นางสาวฟ้าใส ผาสุก นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 12 (ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12)  
 

• ปีการศึกษา ๒๕64 
จัดห้องเรียน 3 : 2 : 3 : ๒ : 2 : ๒  มีนักเรียน 391 คน ครู 16 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน พนักงานราชการ 1 คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้าง 3 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 1 คน นักศึกษาฝึกงาน 2 คน, โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนร้อยละ 90 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในรูปแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19), โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
โรงเรียนได้รับรางวัลรางวัลชมเชย โครงงาน CCS เรื่อง “จิตอาสาวิสามัญ”การประกวดโครงการนวัตกรรม
ระดับภาคใต้ตอนบนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จากสถาบันการสร้างชาติ, ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้รับรางวัล TOP Volunteer Award 2021 (การแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ คือ การ
ให้ที่ไม่สิ้นสุด) จากศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม 
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ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

   

 

 

 

 

ปรัชญา 
สัจเจนะ กิตติ ปํปเปติ  “คนมีเกียรติ  เพราะความสัตย์” 

 
คำขวัญ 

สะอาด สามัคคี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น 
 

สีประจำโรงเรียน 

              สีฟ้า   เป็นสีที่แสดงถึง ความสดชื่น สดใส อ่อนโยน 
                   สีดำ   เป็นสีที่แสดงถึง ความเพียรพยายาม เข้มแข็ง อดทน  
 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
พันธกิจ 

 ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 ๒.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ๓.    พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕64 
 ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์  พรรณาวร โทรศัพท์ ๐๘๑๐๘๐๕๕๔๑       
e-mail : punaworn.2505@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕61 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 
3 ปี 6 เดือน 
 ๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  -  คน 
 3) จำนวนบุคลากร 
 

 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง พนักงานธุรการ 
ปีการศึกษา 

2564 

 

1 
 

15 
 

1 
 

7 
 

3 
 

1 

 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 4) สาขาวิชาที่จบและภาระงานสอน 

 

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

 บริหารการศึกษา 1 - 
 คณิตศาสตร์ 3 18 
 วิทยาศาสตร์ 3 22 
 ภาษาไทย 3 18 
 ภาษาอังกฤษ 4 18 
 สังคมศึกษา 1 22 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 18 
 คอมพิวเตอร์ 3 18 
 ศิลปะ (ดนตรี) 2 18 
 สุขศึกษาและพละศึกษา 2 18 

รวม 24 17.92 

19 คน , 68%

6 คน , 21%

3 คน , 11%

ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี ต่่ากว่า ป.ตรี
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อายุเฉลี่ยและประสบการณ์ทำงาน 
 

 
  
3. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕64  (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษา ๒๕65) 

 1) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕64 รวมทั้งสิ้น 391 คน 
 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน) 

เฉลี่ยต่อห้อง (คน) 
ชาย หญิง รวม 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 54 36 90 30 
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 37 36 73 37 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 34 50 84 28 

รวม ม.ต้น 8 125 122 247 31 
 มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 23 33 56 28 
 มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 20 32 52 26 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 14 36 18 

รวม ม.ปลาย 6 65 79 144 24 
รวมทั้งหมด 14 190 201 391 28 

 
 

 2) ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด (คน) นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (คน) คิดเป็นร้อยละ 
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 84 70 83.33 
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 36 32 88.89 

๖๐

๔๔

๓๕

๓๐

๓๖

๑๘

๔

๑

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐

ฝ่ายบริหาร

ครูประจ าการ

ครูอัตราจ้าง

พนักงานราชการ

ประสบการณ์ท างานเฉลี่ย อายุเฉลี่ย
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4. การใช้แหล่งเรียนรู้ 

1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับชั้น, จำนวนครั้ง/ ปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
๑. ห้องสมุด 5 5 5 5 5 5 
22. ห้องโสตทัศนศึกษา - - - - - - 
3. ห้องแนะแนว - - - - - - 
4. ห้องคณิตศาสตร์ - - - - - - 
5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 10 10 10 10 10 10 
6. ห้องปฏิบัติการเคมี - - - 10 10 10 
7. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ - - - 10 10 10 
8. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา - - - 10 10 10 
9. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 10 10 10 10 10 10 
๑0. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 10 10 10 10 10 10 
11 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 10 10 10 10 10 
12. ห้องจริยธรรม - - - - - - 
13. ห้องคหกรรม 10 10 10 10 10 10 
๑4. ห้องอุตสาหกรรม 10 10 10 10 10 10 
15. ห้องอัจฉริยภาพ - - - - - - 
16. ห้องลูกเสือ - - - - - - 
17. สวนธรรมะ - - - - - - 

 
 2) แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

 

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียนสำหรับนักเรียน คือ การใช้สื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น Google Meet, Google Classroom, Facebook Group, Line 
Group  

  สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่าข้ามวิทยาในปีการศึกษา 2564 ไม่มีการนำ
นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) และโรงเรียนจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90 ของเวลาเรียนทั้งหมด) เป็น
รูปแบบ Online  
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5. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 

    การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 

 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ   จำนวน  1,527,520 บาท  คิดเป็นร้อยละ  49.92 
 2. ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร จำนวน  557,000 บาท     คิดเป็นร้อยละ  18.20 
 3. ฝ่ายกิจการนักเรียน   จำนวน  61,900 บาท       คิดเป็นร้อยละ  2.02 

4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   จำนวน  607,400 บาท     คิดเป็นร้อยละ  19.85
  สำรองจ่าย   จำนวน   306,000 บาท    คิดเป็นร้อยละ  10.00  
 

6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นท้องถิ่นชนบท สภาพพ้ืนที่และบริเวณรอบๆ ส่วนใหญ่
เป็นสวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา มีประชากรประมาณ 3,0๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ วัดภูพางพัฒนาราม โรงเรียนบ้านเขาพาง ห้องอาหารคุณสาหร่าย บริษัทศิริมงคลโลจิสติกส์ อาชีพหลัก
ของประชากรในชุมชน คือ ทำสวน และรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีข้ึนถ้ำรับร่อ ปิดทองพ่อปู่หลักเมือง 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ ทำสวน ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑5๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 5 คน 

๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในด้านการระดมทรัพยากรอยู่เสมอช่วยให้โรงเรียนสามารถดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการ
จัดการศึกษา แต่ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างน้อย ประกอบอาชีพทำสวนและ
รับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ทำให้ผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพไม่ค่อยมีเวลาในการ
ดูแล อบรม เอาใจใส่บุตรหลาน ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง อีกท้ังปัจจุบันการคมนาคมสะดวกผู้ปกครองจึงมี
ค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงในเมือง 
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7. โครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ระดับมัธยมศึกษา  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

⚫กลุ่มสาระการเรียนรู ้     
ภาษาไทย 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 (3 นก) 

40 (1 นก) 
120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

120 (3 นก) 
40 (1 นก) 

240 (6 นก) 
 

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
    ๐ ประวัติศาสตร์ 
    ๐ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
๐ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
       การดำเนินชีวิตในสังคม 
    ๐ เศรษฐศาสตร์ 
    ๐ ภูมิศาสตร ์

160 (4 นก) 
40 (1 นก) 

 
 

120 (3 นก) 

160 (4 นก) 
40 (1 นก) 

 
 

120 (3 นก) 

160 (4 นก) 
40 (1 นก) 

 
 

120 (3 นก) 

320 (8 นก) 
80 (2 นก) 

 
 

240 (6 นก) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 
ศิลปะ 80 (2 นก) 80 (2 นก) 80 (2 นก) 120 (3 นก) 
การงานอาชีพ 40 (1 นก) 40 (1 นก) 40 (1 นก) 120 (3 นก) 
ภาษาตา่งประเทศ 120 (3 นก) 120 (3 นก) 120 (3 นก) 240 (6 นก) 
รวมเวลาเรียน (สาระพื้นฐาน) 880 (22 นก) 880 (22 นก) 880 (22 นก) 1,640 (41 นก) 
⚫รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา 
    จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

200 ชั่วโมง 200 ชั่วโมง 200 ชั่วโมง 1,600 (40 นก) 

⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
    กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
    กิจกรรมนักเรียน     
-ลูกเสือ/เนตรนาร/ีผูบ้ำเพ็ญประโยชน ์ 40 40 40 120 
-ชุมนุมชมรม 40 40 40 120 
  *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ (15) (15) (15) (60) 
**วิชาหน้าที่พลเมือง (40) (40) (40) (80) 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ***     

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 

1,200 
ชั่วโมง/ป ี

ไม่น้อยกว่า 
1,200 

ชั่วโมง/ป ี

ไม่น้อยกว่า 
1,200 

ชั่วโมง/ป ี

ไม่น้อยกว่า 
3,600 
ชั่วโมง 
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7.2 โครงสร้างช้ันปี 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1 (14.5 นก) ภาคเรียนที่ 2 (14.5 นก) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

⚫รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) ⚫รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60) 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค 21102 คณิตศาสตร์2 1.5 (60) 
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว 21102 วิทยาศาสตร์2 1.5 (60) 
ว 21181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว 21182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20) 
ส 21101 สังคมศึกษาฯ 1 1.5 (60) ส 21102 สังคมศึกษาฯ 2 1.5 (60) 
ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ 21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1.0 (40) พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.0 (40) 
ศ 21101 ศิลปะ 1 1.0 (40) ศ 21102 ศิลปะ 2 1.0 (40) 
ง 21101 การงานอาชพี 1 0.5 (20) ง 21102 การงานอาชพี 2 0.5 (20) 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60) 
⚫รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) ⚫รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) 
ส 21231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส 21232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
ส 21241 การป้องกันการทุจริต 1 0.5 (20) ส 21242 การป้องกันการทุจริต 2 0.5 (20) 
ง 20208 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1 1.0 (40) อ 20203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 (40) 
พ 20211 วอลเลย์บอล 1 0.5 (20) พ 20212 วอลเลย์บอล 2 0.5 (20) 
ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
ว 21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
ศ 20201 ดนตรีไทยปฏิบตัิ 1 
ง 20241 การปลูกผักสวนครัว 
ง 20270 เขียนแบบ 1 
ง 20280 ช่างไฟฟ้าในบ้าน 
อ 20201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 

1.0 (40) 

ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
ว 21202 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา 
ศ 20201 ดนตรีไทยปฏิบตัิ 1 
ว 20209 การออกแบบและนำเสนอฯ 
ง 20241 การปลูกผักสวนครัว 
ง 20280 ช่างไฟฟ้าในบ้าน 
อ 20201 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 

1.0 (40) 

⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนาร/ีผูบ้ำเพ็ญประโยชน ์
- ชุมนุมชมรม 

 
20 
20 

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ผูบ้ำเพ็ญประโยชน ์
- ชุมนุมชมรม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (15) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (15) 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  ⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  

รวมเวลาเรียน 640 รวมเวลาเรียน 640 
 

หมายเหตุ     * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม ๕ ส,   
                    กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจดัให้  รวม ๓ ปี  จำนวน  ๔๕  ชั่วโมง 
      ** กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ผู้เรียนปฏิบัติตามความสนใจ 



10 
 

 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ภาคเรียนที่ 1 (14.5 นก) ภาคเรียนที่ 2 (14.5 นก) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

⚫รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) ⚫รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท 22101 ภาษาไทย3 1.5 (60) ท 22102 ภาษาไทย4 1.5 (60) 
ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60) 
ว 22181 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) ว 22182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 
ส 22101 สังคมศึกษาฯ3 1.5 (60) ส 22102 สังคมศึกษาฯ4 1.5 (60) 
ส 22103 ประวัติศาสตร์3 0.5 (20) ส 22104 ประวัติศาสตร์4 0.5 (20) 
พ 22101 สุขศึกษาและพลศึกษา3 1.0 (40) พ 22102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 1.0 (40) 
ศ 22101 ศิลปะ3 1.0 (40) ศ 22102 ศิลปะ4 1.0 (40) 
ง 22101 การงานอาชพี3 0.5 (20) ง 22102 การงานอาชพี4 0.5 (20) 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60) 
⚫รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) ⚫รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) 
ส 22233 หน้าที่พลเมือง3 0.5 (20) ส 22234 หน้าที่พลเมือง4 0.5 (20) 
ส 22243 การป้องกันการทุจริต 3 0.5 (20) ส 22244 การป้องกันการทุจริต 4 0.5 (20) 
พ 20206 เทเบิลเทนนิส 1 0.5 (20) พ 20207 เทเบิลเทนนิส 2 0.5 (20) 
ง 20242 การปลูกผักทั่วไป 1.0 (40) ง 20244 การปลูกไม้ประดบั 1.0 (40) 
ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 
ว 22201 เร่ิมต้นกับโครงงานวทิยาฯ 
พ 20203 ฟุตบอล 
ง 20205 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ง 20276 ช่างส ี
ง 20281 ช่างโลหะแผ่นเบื้องต้น 
ง 20291 ธุรกิจทั่วไป 
อ 20203 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 

1.0 (40) 

ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
ว 22201 เร่ิมต้นกับโครงงานวทิยาศาสตร์ 
พ 20203 ฟุตบอล 
ง 20205 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ง 20276 ช่างส ี
ง 20281 ช่างโลหะแผ่นเบื้องต้น 
ง 20291 ธุรกิจทั่วไป 
อ 20205 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 

1.0 (40) 

⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนาร/ีผูบ้ำเพ็ญประโยชน ์
- ชุมนุมชมรม 

 
20 
20 

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ผูบ้ำเพ็ญประโยชน ์
- ชุมนุมชมรม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (15) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (15) 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  ⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  

รวมเวลาเรียน 640 รวมเวลาเรียน 640 
 

หมายเหตุ     * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม ๕ ส,  
                    กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจดัให้  รวม ๓ ปี  จำนวน  ๔๕  ชั่วโมง 
      ** กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ผู้เรียนปฏิบัติตามความสนใจ 
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โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1 (14.5 นก) ภาคเรียนที่ 2 (14.5 นก) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

⚫รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) ⚫รายวิชาพื้นฐาน 11.0 (440) 
ท 23101 ภาษาไทย5 1.5 (60) ท 23102 ภาษาไทย6 1.5 (60) 
ค 23101 คณิตศาสตร์5 1.5 (60) ค 23102 คณิตศาสตร์6 1.5 (60) 
ว 23101 วิทยาศาสตร์5 1.5 (60) ว 23102 วิทยาศาสตร์6 1.5 (60) 
ว 23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว 23182 วิทยาการคำนวณ 3 0.5 (20) 
ส 23101 สังคมศึกษาฯ5 1.5 (60) ส 23102 สังคมศึกษาฯ6 1.5 (60) 
ส 23103 ประวัติศาสตร์5 0.5 (20) ส 23104 ประวัติศาสตร์6 0.5 (20) 
พ 23101 สุขศึกษาและพลศึกษา5 1.0 (40) พ 23102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 1.0 (40) 
ศ 23101 ศิลปะ5 1.0 (40) ศ 23102 ศิลปะ6 1.0 (40) 
ง 23101 การงานอาชพี5 0.5 (20) ง 23102 การงานอาชพี6 0.5 (20) 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60) 
⚫รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) ⚫รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) 
ส 23235 หน้าที่พลเมือง5 0.5 (20) ส 23236 หน้าที่พลเมือง6 0.5 (20) 
ส 23245 การป้องกันการทุจริต 5 0.5 (20) ส 23246 การป้องกันการทุจริต 6 0.5 (20) 
พ 20204 แบดมินตัน 1 0.5 (20) พ 20205 แบดมินตัน 2 0.5 (20) 
I 20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 (40) I 20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 
ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 
ว 23204 วิทยาศาสตร์กับความงาม 
ง 20207 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
ง 20271 ช่างปนู 
ง 20282 ช่างเหล็กดัด  
ง 20292 หลักการขายเบื้องต้น 
อ 20205 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 

1.0 (40) 

ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 
ว 23205 พลังงานทดแทนฯ 
ง 20210 ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน 
ง 20271 ช่างปนู 
ง 20282 ช่างเหล็กดัด  
ง 20292 หลักการขายเบื้องต้น 
อ 20206 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 2 

1.0 (40) 

⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนาร/ีผูบ้ำเพ็ญประโยชน ์
- ชุมนุมชมรม 

 
20 
20 

 กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี/ผูบ้ำเพ็ญประโยชน ์
- ชุมนุมชมรม 

 
20 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (15) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (15) 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  ⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  

รวมเวลาเรียน 640 รวมเวลาเรียน 640 
 

หมายเหตุ     * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม ๕ ส,  
                    กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจดัให้  รวม ๓ ปี  จำนวน  ๔๕  ชั่วโมง 
      ** กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ผู้เรียนปฏิบัติตามความสนใจ 
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โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 (16.5 นก) ภาคเรียนที่ 2 (16.5 นก) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

⚫รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) ⚫รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค 31102 คณิตศาสตร์2 1.0 (40) 
ว 31101 วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 1.0 (40)   
ว 31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว 31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20) 
ส 31101สังคมศึกษาฯ 1 1.0 (40) ส 31102 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 (40) 
ส 31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ 31101สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ 31101ศิลปะ 1 0.5 (20) ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
ง 31101การงานอาชพี 1(งานช่าง) 0.5 (20) ง 31102 การงานอาชพี 2(งานบ้าน) 0.5 (20) 
อ 31101ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
⚫รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) ⚫รายวิชาเพิ่มเติม 10.0 (400) 
ส 31241 การป้องกันการทุจริต 1 0.5 (20) ส 31242 การป้องกันการทุจริต 2 0.5 (20) 
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส 30232 หน้าที่พลเมือง2 0.5 (20) 
ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 (60) ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 (60) 
ว 31201 ฟิสิกส์ 1 2.0 (80) ว 31202 ฟิสิกส์ 2 2.0 (80) 
ว 31221 เคมี 1 1.5 (60) ว 31222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว 31241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว 31242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
พ 30210 แฮนด์บอล 1 0.5 (20) ว 31261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1 1.5 (60) 
I 30201 Iการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 (40) I 30202  การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 
    
    
⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  ⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  

รวมเวลาเรียน 720 รวมเวลาเรียน 720 
 

หมายเหตุ    * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม ๕ ส,  
                  กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจัดให้  รวม ๓ ปี  จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
       ** กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ผู้เรียนปฏิบัติตามความสนใจ 
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โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 (16.5 นก) ภาคเรียนที่ 2 (16.5 นก) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

⚫รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) ⚫รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท 32102 ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
ค 32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 1.0 (40) ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 (40) 
ว 32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว 32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 
ส 32101สังคมศึกษาฯ 3 1.0 (40) ส 32102 สังคมศึกษาฯ 4 1.0 (40) 

ส 32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส 32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20) 
พ 32101สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 (20) 
ศ 32101ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ 32102 ศิลปะ4 0.5 (20) 
ง 32101การงานอาชพี 3 (คอมพิวเตอร์) 0.5 (20) ง 32102 การงานอาชพี 4 (งานธุรกิจ) 0.5 (20) 
อ 32101ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
⚫รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) ⚫รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 (360) 
ส 32243 การป้องกันการทุจริต 3 0.5 (20) ส 32244 การป้องกันการทุจริต 4 0.5 (20) 
ส 30233 หน้าที่พลเมือง3 0.5 (20) ส 30234 หน้าที่พลเมือง4 0.5 (20) 
ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 (60) ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 (60) 
ว 30203 ฟิสิกส์ 3 2.0 (80) ว 30204 ฟิสิกส์ 4 2.0 (80) 
ว 30223 เคมี 3 1.5 (60) ว 30224 เคมี 4 1.5 (60) 
ว 30243 ชีววิทยา 3 1.5 (60) ว 30244 ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
อ 21101 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 (40) ว 32262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2 1.5 (60) 
พ 30201 แบดมินตัน 1 0.5 (20)   
    
    
⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  ⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  

รวมเวลาเรียน 720 รวมเวลาเรียน 720 
 

หมายเหตุ    * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม ๕ ส,  
                  กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจัดให้  รวม ๓ ปี  จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
       ** กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ผู้เรียนปฏิบัติตามความสนใจ 
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โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 (16.0 นก) ภาคเรียนที่ 2 (16.0 นก) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

⚫รายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) ⚫รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท 33102 ภาษาไทย6 1.0 (40) 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
  ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40) 
ส 33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 (40) ส 33102 สังคมศึกษาฯ6 1.0 (40) 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6 0.5 (20) 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 (20) ศ 33102 ศิลปะ6 0.5 (20) 
ง 33101 การงานอาชพี 5 (งานเกษตร) 0.5 (20) ง 33102 การงานอาชีพ 6 (งานประดิษฐ์) 0.5 (20) 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
⚫รายวิชาเพิ่มเติม 10.5 (420) ⚫รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (340) 
ส 33245 การป้องกันการทุจริต 5 0.5 (20) ส 33246 การป้องกันการทุจริต 6 0.5 (20) 
ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 (60) ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.5 (60) 
ว 30205 ฟิสิกส์ 5 2.0 (80) ว 30206 ฟิสิกส์ 6 2.0 (80) 
ว 30225 เคมี 5 1.5 (60) ว 30226 เคมี 6 1.5 (60) 
ว 30245 ชีววิทยา 5 1.5 (60) ว 30246 ชีววิทยา 6 1.5 (60) 
ว 33263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 3 1.5 (60) ง 30211 การตัดต่อวีดิโอเบื้องต้น 1.0 (40) 
อ 30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ 30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
ง 30209 การพัฒนาเว็บไซตด์้วยโปรแกรมฯ 1.0 (40) พ 30203 เปตอง 1 0.5 (20) 
    
    
⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  ⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  

รวมเวลาเรียน 700 รวมเวลาเรียน 700 
 

หมายเหตุ    * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม ๕ ส,  
                  กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจัดให้  รวม ๓ ปี  จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
       ** กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ผู้เรียนปฏิบัติตามความสนใจ 
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โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 (15.5 นก) ภาคเรียนที่ 2 (15.0 นก) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

⚫รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) ⚫รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท 31101 ภาษาไทย 1 1.0 (40) ท 31102 ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
ค 31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) ค 31102 คณิตศาสตร์2 1.0 (40) 
ว 31101 วิทยาศาสตรช์ีวภาพ 1.0 (40)   
ว 31181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว 31182 วิทยาการคำนวณ 1 0.5 (20) 
ส 31101สังคมศึกษาฯ 1 1.0 (40) ส 31102 สังคมศึกษาฯ 2 1.0 (40) 
ส 31103 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ส 31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 
พ 31101สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 (20) พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 (20) 
ศ 31101ศิลปะ 1 0.5 (20) ศ 31102 ศิลปะ 2 0.5 (20) 
ง 31101การงานอาชพี 1(งานช่าง) 0.5 (20) ง 31102 การงานอาชพี 2(งานบ้าน) 0.5 (20) 
อ 31101ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 
⚫รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) ⚫รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) 
ส 31241 การป้องกันการทุจริต 1 0.5 (20) ส 31242 การป้องกันการทุจริต 2 0.5 (20) 
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1 0.5 (20) ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2 0.5 (20) 
I 30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1.0 (40) I 30202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 (40) 
ท 30204 การเขียน 1.0 (40) ส 30209 อาเซียนศึกษา 1.0 (40) 
ส 30206 โลกศึกษา 1.0 (40) ศ 30219 ขลุ่ยเรคคอเดอร์ 1.0 (40) 
ศ 30203 เพลงพื้นบ้าน 1.0 (40) ง 30205 หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ 1.0 (40) 
ง 30241 การปลูกผักทั่วไป 1.0 (40) ง 30242 การปลูกผักสวนครัว 1.0 (40) 
ง 30294 เอกสารธุรกิจ 1.0 (40) ง 30269 ช่างทำเหล็กดัด 1.0 (40) 
อ 30201 ภาษาอังกฤษฟังพูด 1 1.0 (40) อ 30202 ภาษาอังกฤษฟังพูด 2 1.0 (40) 
  พ 30210 แฮนด์บอล 1 0.5 (20) 
    
⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  ⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  

รวมเวลาเรียน 680 รวมเวลาเรียน 660 
 

หมายเหตุ    * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม ๕ ส,  
                  กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจัดให้  รวม ๓ ปี  จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
        ** กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ผู้เรียนปฏิบัติตามความสนใจ 
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โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 (15.5 นก) ภาคเรียนที่ 2 (15.5 นก) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

⚫รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) ⚫รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 
ท 32101 ภาษาไทย 3 1.0 (40) ท 31102 ภาษาไทย4 1.0 (40) 
ค 32101 คณิตศาสตร3์ 1.0 (40) ค 31102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 
ว 32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 1.0 (40) ว 32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 (40) 
ว 32181 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 (20) ว 32182 วิทยาการคำนวณ 2 0.5 (20) 
ส 32101 สังคมศึกษาฯ 3 1.0 (40) ส 31102 สังคมศึกษาฯ4 1.0 (40) 
ส 32103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส 31104 ประวัติศาสตร์4 0.5 (20) 
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 (20) พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา4 0.5 (20) 
ศ 32101 ศิลปะ 3 0.5 (20) ศ 31102 ศิลปะ4 0.5 (20) 
ง 32101 การงานอาชพี 3 (คอมพิวเตอร์) 0.5 (20) ง 31102 การงานอาชพี4 (งานธุรกิจ) 0.5 (20) 
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) อ 31102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 
⚫รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) ⚫รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) 
ส 32243 การป้องกันการทุจริต 3 0.5 (20) ส 32244 การป้องกันการทุจริต 4 0.5 (20) 
ส 30233 หน้าที่พลเมือง3 0.5 (20) ส 30234 หน้าที่พลเมือง4 0.5 (20) 
ท 30209 ประวัติวรรณคดี 1 1.0 (40) ท 30213 วรรณกรรมพื้นบ้าน 1.0 (40) 
ศ 30204 สังคีตนิยม 1.0 (40) ศ 30218 ขับร้องเพลงไทยสากล 1.0 (40) 
ง 30210 การใช้โปรแกรมProdestop 1.0 (40) ง 30202 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.0 (40) 
ง 30251 การผลิตพันธุไ์ม ้ 1.0 (40) ง 30259 การผลิตพืชผัก 1.0 (40) 
ง 30282 ช่างเชื่อมโลหะ 1.0 (40) ง 30272 ช่างไฟฟ้าในบ้าน 1.0 (40) 
ง 30292 หลักการขายเบื้องต้น 1.0 (40) ง 30294 เอกสารธุรกิจ 1.0 (40) 
อ 21101 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 1 1.0 (40) อ 21102 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน2 1.0 (40) 
    
⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  ⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  

รวมเวลาเรียน 680 รวมเวลาเรียน 680 
 

หมายเหตุ    * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม ๕ ส,  
                  กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจัดให้  รวม ๓ ปี  จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
       ** กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ผู้เรียนปฏิบัติตามความสนใจ 
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โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

รายวิชา/ กิจกรรม 
หน่วยกิต
(ชั่วโมง) 

⚫รายวิชาพื้นฐาน 5.5 (220) ⚫รายวิชาพื้นฐาน 6.5 (260) 
ท 33101 ภาษาไทย 5 1.0 (40) ท 33102 ภาษาไทย 6 1.0 (40) 
ค 33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) ค 33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 (40) 
  ว 33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40) 
ส 33101 สังคมศึกษาฯ 5 1.0 (40) ส 33102 สังคมศึกษาฯ 6 1.0 (40) 
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 (20) พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5 (20) 
ศ 33101 ศิลปะ 5 0.5 (20) ศ 33102 ศิลปะ 6 0.5 (20) 
ง 33101 การงานอาชพี 5 (งานเกษตร) 0.5 (20) ง 33102 การงานอาชีพ 6 (งานประดิษฐ์) 0.5 (20) 
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 (40) 
⚫รายวิชาเพิ่มเติม 9.5 (380) ⚫รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) 
ส 33245 การป้องกันการทุจริต 5 0.5 (20) ส 33246 การป้องกันการทุจริต 6 0.5 (20) 
ท 30208 หลักภาษาไทย 1.0 (40) ท 30207 การพูดต่อหน้าประชุมชน 1.0 (40) 
ส 30207 ประชากรกับสิง่แวดล้อม 1.0 (40) ส 30203 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1.0 (40) 
ศ 30210 ขับร้องเพลงไทย 1.0 (40) ศ 30220 การรวมวงดนตรีสากล 1.0 (40) 
ง 30206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิก 1.0 (40) ง 30201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 (40) 
ง 30209 การพัฒนาเว็บไซตด์้วยโปรแกรมฯ 1.0 (40) ง 30211 การตัดต่อซีดีเบื้องต้น 1.0 (40) 
ง 30247 การผลิตเชื้อเห็ด 1.0 (40) ง 30248 การเพาะเห็ดด้วยวัสดุท้องถิ่น 1.0 (40) 
ง 30297 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1.0 (40)   
อ 30206 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 1.0 (40) อ 30206 ภาษาอังกฤษโครงงาน 2 1.0 (40) 
อ 30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 1.0 (40) อ 30210 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 1.0 (40) 
    
⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 ⚫กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
 กิจกรรมแนะแนว 20  กิจกรรมแนะแนว 20 
 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรม 5 ส 

 
40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์* (10) 
⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  ⚫กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ **  

รวมเวลาเรียน 660 รวมเวลาเรียน 660 
 

หมายเหตุ    * ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรม ๕ ส,  
                  กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาจัดให้  รวม ๓ ปี  จำนวน  ๖๐  ชั่วโมง 
       ** กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”ผู้เรียนปฏิบัติตามความสนใจ 
 
 



18 
 

 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

8. ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 

    โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ (ประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19)  
    วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น มีวินัย ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
√ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

o  พอใช้ (4 ข้อ) 
√    ดี (5 ข้อ) 

√ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
    ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

√ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
√ 4. มีการนำผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนา 

    ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สงูขึ้น 
√ 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ที่ 

    เกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลการประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR ปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในประเด็นวิธีการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการส่งเสริมตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ควรอธิบายการ
กำหนดวิธีการที่จะใช้พัฒนาที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงขึ้นได้อย่างไรในแต่ละระดับชั้น กำหนดวิธีการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผลด้วยวิธีอะไร ใช้เครื่องมืออะไรบ้างเป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานในการพัฒนาสู่การเป็น
แบบอย่างที่ดีในอนาคตได้ อีกทั้งจัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมและผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยการแจ้งในที่
ประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผ่านช่องทางอื่น เช่น แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ 
เฟซบุ๊กของสถานศึกษา เป็นต้น 
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โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
√ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

o  พอใช้ (4 ข้อ) 
√    ดี (5 ข้อ) 

√ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
√ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
√ 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 

    การศึกษาถัดไป 
√ 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้ 

    มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลการประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในประเด็นการนำแผนการ
ดำเนินการไปใช้ในการดำเนินงานในด้านการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสตูร
ของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น และด้านการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง เน้นการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โครงการนิเทศภายใน โครงการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้สถานศึกษาควรระบุวิธีดำเนินงานที่นำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่สูงขึ้นได้
อย่างไรในแต่ละระดับชั้น และนำไปสู่การเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน/ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา กำหนด
วิธีการกำกับ ติดตาม วิธีการประเมินผล และผลการดำเนินงานให้ชัดเจนว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร 
รวมถึงมีการรายงานผลตามแผนการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปี แล้วเสนอให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ทั้งในที่ประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊กของสถานศึกษา เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
√ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  

    ทุกชั้นปี 
o  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
o  พอใช้ (4 ข้อ) 
√    ดี (5 ข้อ) √ 2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ 

    จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

√ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
    อย่างเป็นระบบ 

√ 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการ 
    สอนของครูอย่างเป็นระบบ 

√ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ 
    พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลการประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลใน SAR ปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ ่งขึ้น โดยมีการนำเสนอข้อมูลการ
จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมผู้เรียนด้านมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
ด้วยวิธีไหน ใช้เครื่องมืออะไร หรือให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินว่าเหมาะสมหรือไม่ นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนอย่างไร มี การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนครูในเรื่องอะไร และนำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 
พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ทั้งในที่ประชุมคณะครู ผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผ่านช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊กของสถานศึกษา เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ครั้งต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและ
ข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา การจำแนกงาน การ
จำแนกตัวบุคคลที่รับผิดชอบงาน ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยสังเขป ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ข้อมูลร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนแรกเข้า ข้อมูลวันที่จัดการเรียนการสอนเทียบกับจำนวน 
200 วัน ควรระบุข้อเสนอแนะในทุกรายมาตรฐาน ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา โครงการหรือกิจกรรม ควรระบุจำนวนโครงการและกิจกรรมทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการ 
ว่าได้ดำเนินการครบถ้วนหรือไม่ประการใด พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สรุปผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ข้อมูลสรุปผลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ของการ
ประกันคุณภาพภายใน ควรระบุแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) (ถ้ามี) ว่าใคร
เป็นผู้คิดค้น ดำเนินการ ใครเป็นผู้ให้ความร่วมมือสนับสนุน ผู้รับผลประโยชน์โดยตรงคือใคร ที่ทำให้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หรือการได้รับการยอมรับจากชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 
รวมถึงความชัดเจน ว่า ได้เผยแพร่ SAR ให้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ต้น
สังกัด หรือผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบทั้งในรูปแบบออนไลน์ และเอกสาร รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้อ่านหรือผู้ที่
สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานอื่น ๆ ที่สถานศึกษาจัดทำได้ง่ายขึ้น เช่น 
การจัดทำลิงก์ หรือ QR code ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสรุปการปฏิบัติงานแต่ละโครงการที่นำมาอ้างอิง
ในแตล่ะมาตรฐาน เป็นต้น
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ส่วนที่ ๒ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
๑. ระดับคุณภาพ : ดี 

๒. กระบวนการพัฒนา 

 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน ได้แก่ “พัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการตามเป้าหมาย โดยมีกระบวนการพัฒนาและดำเนินการ ดังนี้ 

ส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยจัดทำโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาการสอนภาษา ต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมรักการอ่านที่
เน้นเรื่องการอ่านหรือการฟัง สรุปประเด็น และบันทึกการอ่านหรือการฟัง โดยให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา โดยจัดจัดการเรียนรู้แบบการระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและกิจกรรมนำเสนอผลงาน 

ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดทำโครงการพัฒนาทักษะงานช่างอุตสาหกรรม 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมที่สนใจตามความถนัด  
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ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดทำโครงการปรับปรุง
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัย เหมาะ
กับการจัดการเรียนรู้ มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณ wifi ทั่วบริเวณโรงเรียน อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมอบรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สามารถรับข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับครูได้อย่างรวดเร็ว ในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  

ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทำตามโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้ เรียนและเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์ 
ปัจจุบัน โดยจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ online และ onsite ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID 19) มีแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องจริยธรรม ห้องอินเตอร์เน็ต 
ห้องลูกเสือ ห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องอุตสาหกรรม เป็นต้น ครูร่วมกันจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วัดและประเมินผล ตามสภาพจริง 

ส่งเสริมการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ โดยจัดทำโครงการพัฒนาทักษะงาน
ช่างอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมแนะแนว เพ่ือจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 อย่างสม่ำเสมอ 
 1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โรงเรียน ได้แก่ “พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามเป้าหมาย โดยมีกระบวนการพัฒนาและดำเนินการ ดังนี้ 

ส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รณรงค์ให้นักเรียนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีกิริยา มารยาทงดงาม 
โครงการกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้น
ให้นักเรียนมีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ   

ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี
ไทยและเพลงพื้นบ้าน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และวิถีของชุมชุน เพื่อให้ผู้เรียนมีความความรัก
ในความเป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยจัดทำโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและกิจกรรม ม.ปลาย โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  โครงการส่งเสริมสุขภาพและแข่งขันกีฬา  

ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยจัดทำโครงการโครงการสภานักเรียนใส่ใจ สาน
สัมพันธ์น้องใหม่ในรั้วฟ้า-ดำ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) และดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
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3. ผลการประเมิน 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     

ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
               ประเด็นพิจารณาที่  1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นการพิจารณา ที่ 1)  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ            

70.00 71.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย 
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

70.00 77.74 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

70.00 72.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การนำเสนอ 
ผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70.00 73.91 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

70.00 69.08 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

70.00 65.69 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

70.00 72.25 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
ในระดับ ดี 

70.00 72.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการคิด ในระดับดี 

70.00 71.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70.00 75.45 สูงกว่าเป้าหมาย 
     3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

70.00 76.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์  
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

70.00 76.73 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 70.00 74.17 สูงกว่าเป้าหมาย 
     3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม 
ไปใช้ และมีการเผยแพร่ 

70.00 74.17 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นการพิจารณา ที่ 1)  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 70.00 79.77 สูงกว่าเป้าหมาย 

     4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง 
แหล่ง ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

70.00 85.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

     4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

70.00 79.51 สูงกว่าเป้าหมาย 

     4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

70.00 74.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 50.00 47.76 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
     5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

50.00 44.27 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

45.00 34.34 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

45.00 43.64 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 

50.00 55.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

     5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ระดับ 3 ขึ้นไป 

50.00 64.98 สูงกว่าเป้าหมาย 

     5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

50.00 53.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

     5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

50.00 40.33 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

     5.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป    

45.00 45.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80.00 87.97 สูงกว่าเป้าหมาย 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่องาน
อาชีพ 

80.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

80.00 83.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

80.00 88.89 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นการพิจารณา ที่ 1)  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมในการ
ทำงาน และประกอบอาชีพ 

80.00 83.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อมในการ
ทำงาน และประกอบอาชีพ 

80.00 88.89 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1) 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

  

จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา และต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ประเด็น
พิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
               ประเด็นพิจารณาที่  2) ด้านคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นการพิจารณา ที่ 2)  
ด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 
     1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ในระดับดีขึ้นไปทั้ง 8 ประการ 

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ และมี 
จิตอาสา  

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

     1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 
     2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และ
ท้องถิ่น 

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ 

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

     2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ
ในความเป็นไทย  

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นการพิจารณา ที่ 2)  
ด้านคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผล 

การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

      2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ
ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.2 นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม 

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80.00 94.24 สูงกว่าเป้าหมาย 

     4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

90.00 97.10 สูงกว่าเป้าหมาย 

     4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กลมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

90.00 97.10 สูงกว่าเป้าหมาย 

     4.3 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การ
ทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

90.00 92.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

     4.4 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 

90.00 92.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

     4.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

90.00 92.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1) 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่าเป้าหมาย 

 จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 2) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการดำเนิน 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน 

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ด ี
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ           สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา ดเีลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ดี 
  

จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 9 ประเด็นพิจารณา และ ต่ำกว่า
เป้าหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็น
ส่วนใหญ่ 

4. จุดเด่น 
 จุดเด่นในด้านคุณภาพของผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมี
ความมุ ่งมั ่นตั ้งใจในการเรียน สามารถเขียนเพื ่อการสื ่อสารได้ทุกคน สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา กล้าคิดกล้าแสดงออก รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นที่
ยอมรับของชุมชน 
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 นายอิทธิพงศ์ กานนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง ประเภทฆ้องวงเล็ก 
การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและการขับร้องระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษา“เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีต
ศิลป์ไทย” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 นายจักริน  ขาวสุวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง ประเภทขับร้อง 
การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและการขับร้องระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษา“เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีต
ศิลป์ไทย” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 นักเรียนได้รับรางวัลรางวัลชมเชย โครงงาน CCS เรื่อง “จิตอาสาวิสามัญ” การประกวดโครงการ
นวัตกรรมระดับภาคใต้ตอนบนเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จากสถาบันการสร้างชาติ 

5. จุดควรพัฒนา 
 5.1 การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปเป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน  

5.2 การแก้ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่สมบูรณ์ ติด 0, ร, มส 
5.3 การพัฒนาความเป็นเลิศในทักษะต่าง ๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ตามความถนัดและความ

ต้องการของผู้เรียนทุกคน 

6. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 6.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

6.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยา มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school Base Management : SBM) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา มีการจัด
ประชุม ระดมความคิดเห็นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองชุมชน และศิษย์เก่า เพื่อวางแผนร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบประเมินผล และนำผลไปปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง บริหารอัตรากำลัง จัดทำโครงสร้างการบริหาร กำหนดอัตรากำลังครูและบุคลากร กำหนด
ขอบเขตและมอบหมายงานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีการนิเทศกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย บริหารทรัพยากรทางการศึกษา วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบ จัดทำหลักฐานทางการเงิน บัญชี ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามขั้นตอน
ถูกระเบียบ ตรวจสอบควบคุมการรับจ่ายเงิน ตรวจสอบพัสดุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ รายงานผลการควบคุม
ภายใน ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน จัดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้บริการชุมชนด้านวิชาการ 
สถานที่ บุคลากร และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ สถานที่ บุคลากร จากชุมชน ประชุมวางแผนการจัด
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครอง 
ประชาสัมพันธ์ บริการ ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน จัดทำรายงานประจำปี รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  

มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ขอบข่ายงานวิชาการอย่างชัดเจน มีแผนงาน โครงการ งาน
วิชาการที่มีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
เป้าหมาย และจุดเน้นของสถานศึกษาและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน นำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ใน
ระดับชั้นเรียน ติดตามผลการใช้หลักสูตร จัดรายวิชาเพ่ิมเติมอย่างหลากหลายตามความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นการปฏิบัติที่แสดงออกซึ่งศักยภาพของผู้เรียน เชื่อมโยงชีวิตจริง 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง นิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง นำผลมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ 
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เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้มีการปรับการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเปิดทำการเรียน
การสอนระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 8 ต.ค. 2564 จัดการเรียนการสอนรูปแบบ online ทั้งภาคเรียน 
นับเป็นเวลาเรียนทั้งหมด 90 วัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน
ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 11 มีนาคม 2565 โดยจัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 16 ม.ค. 2565, 22 ก.พ. 2565 - 11 มี.ค. 2565 
และจัดการเรียนการสอนรูปแบบ onsite ในระหว่างวันที่ 17 ม.ค. 2565 - 21 ก.พ. 2564 นับเป็นเวลา
เรียนทั้งหมด 90 วัน โดยการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ onsite มีการแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
เลขที่คี่ กลุ่มที่ 2 เลขที่คู่ สลับกลุ่มกันมาเรียนที่โรงเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ครูและบุคลากรช่วยกันดูแล
นักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเข้มงวด มีการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู เน้นให้ครูผู้สอนกำหนดภาระงาน/ชิ้นงานให้เหมาะสม วัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ครูผู้สอนติดต่อประสานงานกับครูที่ปรึกษาอยู่ตลอด
เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดในขึ้นในการจัดการเรียนการสอน Online เพ่ือที่ครูที่ปรึกษาจะได้ติดตามนักเรียนและ
ติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม. 1, 
2, 4 และ 5 ที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ติด 0, ร ในวันที่ 18 เมษายน 2565 และเปิดให้นักเรียนติดต่อ
ครูผู้สอนเพื่อแก้ตัวระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีผลการเรียนที่สมบูรณ์มาก
ที่สุด 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ มีแผนงาน โครงการพัฒนาครูบุคลากร 
ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan) จัดอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใน
โรงเรียน ส่งครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามต้องการ และส่งเสริมให้ครูเข้า
ร่วมอบรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom, Google Meet, OBEC channel เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การสร้างและการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอน Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรประพฤติ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร วิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาพัฒนาครูและบุคลากร 

มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ บริเวณโรงเรียนร่มรื่น 
สะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา จัดบรรยากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีป้าย
นิเทศ มุมความรู้ มีโต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ประจำห้องเพียงพอต่อการใช้งาน มีห้องสมุด ห้องพยาบาล หอประชุม 
โรงอาหาร ที่สะอาดปลอดภัย ห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม มีการ
ประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย การเข้าแถว 
การแสดงความเคารพ การดำเนินการห้องเรียนสีขาว จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลเขต
พื้นที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน จัดกิจกรรมยกย่องให้กำลังใจ
ผู้เรียน ประกาศมอบรางวัลหน้าเสาธง  
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สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) โรงเรียนท่าข้ามวิทยามีมาตรการโดยกำหนดการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน 
คือ 1) นักเรียนทุกคนต้องคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน 2) สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 3) ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ 4) เว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) 4) ทำความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย ๆ 5) ลดการแออัด ลดระยะเวลา
การทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น ภายในห้องเรียนจัดห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน 6) ให้นักเรียนนำอาหาร
มารับประทานเอง งดใช้ของใช้ร่วมกัน  

มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  พัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสัญญาณ wifi ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบ online มีการ
ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  
จากการที่โรงเรียนท่าข้ามวิทยามีระบบการบริหารและการจัดการ มีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ มี
การพัฒนาครูและบุคลากร และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
ที่ทันสมัย รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนท่าข้ามวิทยามีกระบวนการ
บริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. ผลการประเมิน 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ระดับคุณภาพ การสรุปผล 

การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๓ มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๔ มีการพัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
ระดับคุณภาพ การสรุปผล 

การประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

๒.๕ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

๒.๖ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

สรุปการประเมิน มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและจัดการ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

    

จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 
2564 พบว่า ผลการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 6 ประเด็น
พิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย  

4. จุดเด่น 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยามีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีการ

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบ
วงจรคุณภาพ (PDCA) ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา มีการจัดประชุม ระดมความคิดเห็นบุคลากร
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชน และศิษย์เก่า เพ่ือวางแผน
ร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการ
บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในเพื่อนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและ
นอกห้องเรียนทีป่ลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

5. จุดควรพัฒนา 
5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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5.2 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการ
บริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มีความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน
ของงาน 

6. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 6.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
 6.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 

๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ พัฒนาหลักสูตรและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนินผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการสร้างสื่อ ผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย การสอนแบบโครงงาน การสอนสาระการเรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับชั้น 
ม.3 และ ม.4 พัฒนาการใช้สื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยส่งเสริมให้ครูใช้แอปพลิเคชัน
ในการสร้างห้องเรียนและการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น Google Classroom, Google 
Meet, Zoon, Facebook Group, Line Group การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื ่องมือและ
วิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ภายใต้ข้อจำกัดของการเรียนรูปแบบ online 
สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และจัดทำ
โครงการโครงการนิเทศครู เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดำเนินการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องตามศักยภาพ ความแตกต่าง 
และความพร้อมในการเรียน Online ของแต่ละบุคคล ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สรุปองค์ความรู ้ ฝึกทักษะการแสดงออก การนำเสนองาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมสอนเสริมนอกตารางเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียน  

การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้รูปแบบ Online โดยใช้แอปพลิเคชันและสื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมีเดีย โดย
จัดการเร ียนการสอนผ่าน Google Meet โดยใช ้ Google Classroom, Facebook Group และ Line 
Group ในการจัดการชั้นเรียน  

มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนทุกคนบริหารจัดการชั้น
เรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไป 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีกระบวนการตรวจสอบ
และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดและประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ครผูู้สอนติดต่อประสานงานกับ
ครูที่ปรึกษาเพ่ือแจ้งข้อมูลในกรณีท่ีนักเรียนมีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ติด 0, ร, มส เพ่ือร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหา ติดต่อผู้ปกครอง และจัดประชุมผู้ปกครอง ขอความร่วมมือในการดูแล แก้ไขให้
นักเรียนมีผลการเรียนที่สมบูรณ์ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และการให้
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ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน มีการแลก เปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน การให้คำปรึกษาเก่ียวกับ
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีการนิเทศติดตามจากเพื่อนครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จัดการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ Online และ Onsite 
ครูการจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากจากแหล่งเรียนรู้อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป้าหมายอยู่ที่ของการเรีย นรู้ของ
นักเรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีการปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

 

3. ผลการประเมิน 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ 
               สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80.00 86.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80.00 86.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

  2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active  
Learning 

80.00 86.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

80.00 89.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

  1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 80.00 86.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

   2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ ใช้ application     

80.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

   3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

80.00 82.61 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80.00 95.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

   ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

80.00 95.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

80.00 91.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

   1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

   2. คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

80.00 82.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80.00 82.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

   ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80.00 82.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปการประเมิน มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

จากตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย 

4. จุดเด่น 
  ครูและบุคลากรโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ และสอนตรงวิชาเอกและความ
ถนัด มีความรู้ความสามารถและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อ สร้างนวัตกรรม โดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 นางสาวนิชวรรณ  นิลสุข  ได้รับโล่ ครูผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นของศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จาก สพม.สฎชพ 
 นางสาวสุภาวิณี  สีหาพงษ์, นางสาวดุสิดา  ศรีสุวรรณ และนายพีรศักดิ์  ประสงค์เวช  ได้รับเกียรติบัตร
ครูผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นของศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จาก สพม.สฎชพ 
           นางสาววชรวรรณ  อังโชติพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณ (Coding) จาก สพม.สฎชพ 
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 นางอมรศรี  สามารถ และนางสาวเยาวดี  ทองมาก  ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน จาก สพม.สฎชพ 

5. จุดควรพัฒนา 
5.1 การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
5.2 การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นเป็นวิจัย ๕ บท และ

ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและนำผลการวิจัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง 

6. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 6.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน



โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินใน
ภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ : ระดับ ดีเลิศ 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา   
               ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล          
การประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดี ดี ด ี
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  ด ี

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ           

70.00 71.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

70.00 72.25 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70.00 75.45 สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

70.00 89.77 
สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 50.00 47.76 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80.00 87.97 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา 

  ดีเลิศ 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุปผล          
การประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

90.00 95.40 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม    80.00 94.24 สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80.00 86.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

80.00 89.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80.00 95.65 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

80.00 91.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80.00 82.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวม สถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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         จากตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     นักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้รับการพัฒนาอย่าง
รอบด้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน สามารถเขียนเพ่ือ
การสื่อสารได้ทุกคน สามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
     ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  
มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา กล้าคิดกล้าแสดงออก รัก
ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
     นายอิทธิพงศ์ กานนอก นักเรียนชั้น ม. 6 ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญทอง ประเภทฆ้องวงเล็ก การประกวดเดี่ยว
เครื่องดนตรีไทยและการขับร้องระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษา
“เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     นายจักริน  ขาวสุวรรณ์ นักเรียนชั้น ม. 6 ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญทอง ประเภทขับร้อง การประกวดเดี่ยวเครื่อง
ดนตรีไทยและการขับร้องระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษา  
“เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
     นักเรียนได้รับรางวัลรางวัลชมเชย โครงงาน CCS เรื่อง 
“จิตอาสาวิสามัญ” การประกวดโครงการนวัตกรรมระดับ
ภาคใต้ตอนบนเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จากสถาบันการ
สร้างชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
     การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงขึ้น และมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
เป็นไปตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน  
     การแก้ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
สมบูรณ์ ติด 0, ร, มส 
     การพัฒนาความเป็นเลิศในทักษะต่าง ๆ ทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตามความถนัดและความต้องการ
ของผู้เรียนทุกคน 



42 
 

 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยามีกระบวนการบริหารและการ

จัดการอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยระบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
นิเทศติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา มีการจัดประชุม 
ระดมความคิดเห็นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรใน
สถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชน และ
ศิษย์เก่า เพ่ือวางแผนร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายในเพ่ือนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง ครูทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งในและนอกห้องเรียนที่
ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้รับการประกันคุณภาพ
ภายนอก (พ.ศ. 2564 - 2568) ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายใน
โรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการ
บริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้มี
ความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความ
ซ้ำซ้อนของงาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
     เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ครแูละบุคลากรโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาชีพ และสอนตรงวิชาเอกและความถนัด มีความรู้
ความสามารถและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียน  
 
 
 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
     เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     การส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูและบุคลากรมีการ
รวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน       
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 

การสอน ผลิตสื่อ สร้างนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ 
ศึกษาที่หลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
     ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรัก
การเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
     นางสาวนิชวรรณ  นิลสุข  ได้รับโล่ ครูผู้ปฏิบัติงานและมี
ผลงานดีเด่นของศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จาก สพม.สฎชพ 
     นางสาวสุภาวิณี  สีหาพงษ์, นางสาวดุสิดา  ศรีสุวรรณ 
และนายพีรศักดิ์  ประสงค์เวช  ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ปฏิบัติ 
งานและมีผลงานดีเด่นของศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จาก 
สพม.สฎชพ 
     นางสาววชรวรรณ  อังโชติพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณ (Coding) 
จาก สพม.สฎชพ 
     นางอมรศรี  สามารถ และนางสาวเยาวดี  ทองมาก  
ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น
ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีใน
ด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน จาก สพม.สฎชพ 
 

 

     การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน โดยเน้นเป็นวิจัย ๕ บท และผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องและนำผลการวิจัยมาใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

 

แผนงาน/แนวทางพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

แผนปฏิบัติงานที่ 4  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
  แผนปฏิบัติงานที่ 5  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และครู 
2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือนำมาพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนและพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ 
4. ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการรายงานข้อมูล
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ส่วนที่ 4 
 

ภาคผนวก 
 

1. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-

2568) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สมศ. 

รางวัลชมเชย โครงงาน CCS เรื่อง “จิตอาสา
วิสามัญ” การประกวดโครงการนวัตกรรมระดับ
ภาคใต้ตอนบนเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  

สถาบันการสร้างชาติ 

ผู้บริหาร TOP Volunteer Award 2021 (การแบ่งปันที่
ยิ่งใหญ่ คือ การให้ที่ไม่สิ้นสุด) 

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล สมควรได้รับ
ยกย่องเป็น “ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม” 

สภาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม 

ครู 
 

ครูผู้ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นของศูนย์กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
     นางสาวนิชวรรณ  นิลสุข        (โล่) 
     นางสาวสุภาวิณี  สีหาพงษ์      (เกียรติบัตร) 
     นางสาวดุสิดา  ศรีสุวรรณ        (เกียรติบัตร) 

     นายพีรศักดิ์  ประสงค์เวช       (เกียรติบัตร) 

สพม.สฎชพ 

มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณ (Coding) 
     นางสาววชรวรรณ  อังโชติพันธ์ 

สพม.สฎชพ 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการ
ปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน 
     นางอมรศรี  สามารถ 
     นางสาวเยาวดี  ทองมาก 

สพม.สฎชพ 

นักเรียน การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและการขับร้อง
ระดับชาติ ระดับมัธยมศึกษา“เสริมประสบการณ์ 
สืบสานสังคีตศิลป์ไทย”  
รางวัลเหรียญทอง ประเภทขับร้อง  
     นายจักริน  ขาวสุวรรณ์ 
รางวัลเหรียญทอง ประเภทฆ้องวงเล็ก 
     นายอิทธิพงศ์  กานนอก 
 

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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2. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1-6) ปีการศึกษา 2564 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 90 6 26 10 14 9 11 9 5 25 27.78 
2. คณิตศาสตร ์ 90 3 48 8 7 8 7 1 8 16 17.78 
3.1 วิทยาศาสตร์  90 11 51 12 9 4 3 0 0 3 3.33 
3.2 การออกแบบและ 
   เทคโนโลย ี

90 14 44 6 2 2 5 6 11 22 24.44 

4.1 สังคมศึกษา 90 12 31 3 6 5 13 15 5 33 36.67 
4.2 ประวัติศาสตร ์ 90 16 35 8 7 5 8 3 8 19 21.11 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 90 12 2 2 14 8 21 12 19 52 57.78 
6. ศิลปะ  90 16 33 15 5 1 2 7 11 20 22.22 
7. การงานอาชพี 90 8 25 3 15 4 6 11 18 35 38.89 
8. ภาษาอังกฤษ 90 5 13 3 7 8 15 17 22 54 60.00 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 90 22 22 8 9 9 8 7 5 20 22.22 
2. คณิตศาสตร ์ 90 5 36 21 10 4 4 8 2 14 15.56 
3.1 วิทยาศาสตร ์ 90 10 36 9 9 6 12 3 5 20 22.22 
3.2 วิทยาการคำนวณ 90 18 43 3 5 2 5 1 13 19 21.11 
4.1 สังคมศึกษา 90 19 15 4 2 5 13 6 26 45 50.00 
4.2 ประวัติศาสตร ์ 90 17 20 0 3 4 12 14 20 46 51.11 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 90 12 0 0 6 5 14 15 38 67 74.44 
6. ศิลปะ  90 11 5 11 12 8 6 6 31 43 47.78 
7. การงานอาชพี 90 21 16 2 17 12 9 8 5 22 24.44 
8. ภาษาอังกฤษ 90 9 7 13 15 15 14 10 7 31 34.44 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 73 4 28 7 5 8 10 9 2 21 28.77 
2. คณิตศาสตร ์ 73 7 19 10 7 10 8 6 6 20 27.40 
3.1 วิทยาศาสตร ์ 73 12 18 6 15 12 10 0 0 10 13.70 
3.2 การออกแบบและ   
   เทคโนโลย ี

73 10 13 6 4 5 6 8 21 35 47.95 

4.1 สังคมศึกษา 73 10 20 3 10 6 5 5 14 24 32.88 
4.2 ประวิติศาสตร ์ 73 5 3 3 10 18 10 16 8 34 46.58 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 73 12 2 0 5 25 10 1 18 29 39.73 
6. ศิลปะ  73 14 16 2 6 7 10 3 15 28 38.36 
7. การงานอาชพี 73 23 34 3 2 1 4 4 2 10 13.70 
8. ภาษาอังกฤษ 73 18 3 16 5 3 6 5 17 28 38.36 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 73 6 13 12 9 15 9 6 3 18 24.66 
2. คณิตศาสตร ์ 73 10 11 4 12 11 13 5 7 25 34.25 
3.1 วิทยาศาสตร ์ 73 17 18 10 15 8 5 0 0 5 6.85 
3.2 วิทยาการคำนวณ 73 9 3 9 3 6 10 11 22 43 58.90 
4.1 สังคมศึกษา 73 16 7 4 8 4 10 9 15 34 46.58 
4.2 ประวัติศาสตร ์ 73 20 5 6 8 1 3 2 28 33 45.21 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 73 17 7 3 3 2 7 2 32 41 56.16 
6. ศิลปะ  73 14 7 1 12 6 3 6 24 33 45.21 
7. การงานอาชพี 73 27 18 4 1 1 2 2 12 16 21.92 
8. ภาษาอังกฤษ 73 29 14 4 6 5 3 0 12 15 20.55 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 84 4 18 8 8 9 7 17 13 37 44.05 
2. คณิตศาสตร ์ 84 4 49 6 4 6 10 2 3 15 17.86 
3.1 วิทยาศาสตร ์ 84 4 21 16 7 4 5 9 18 32 38.10 
3.2 การออกแบบและ 
   เทคโนโลย ี

84 10 34 7 6 1 4 5 17 26 30.95 

4.1 สังคมศึกษา 84 6 5 0 9 6 6 16 36 58 69.05 
4.2 ประวิติศาสตร ์ 84 8 21 10 8 9 6 7 15 28 33.33 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 84 7 4 0 2 30 2 6 33 41 48.81 
6. ศิลปะ  84 5 27 13 6 7 3 4 19 26 30.95 
7. การงานอาชพี 84 4 18 3 6 6 6 2 39 47 55.95 
8. ภาษาอังกฤษ 84 5 19 13 10 7 10 10 10 30 35.71 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 84 5 2 9 10 11 10 10 27 47 55.95 
2. คณิตศาสตร ์ 84 7 34 17 12 3 7 3 1 11 13.10 
3.1 วิทยาศาสตร ์ 84 8 8 11 11 13 10 7 16 33 39.29 
3.2 วิทยาการคำนวณ 84 12 21 2 4 3 3 6 33 42 50.00 
4.1 สังคมศึกษา 84 5 5 5 7 8 14 9 31 54 64.29 
4.2 ประวัติศาสตร ์ 84 9 11 9 12 5 7 9 22 38 45.24 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 84 10 10 2 6 3 5 7 41 53 63.10 
6. ศิลปะ  84 5 10 2 7 0 10 16 34 60 71.43 
7. การงานอาชพี 84 10 20 4 7 7 5 8 23 36 42.86 
8. ภาษาอังกฤษ 84 10 8 8 7 10 8 9 24 41 48.81 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 56 3 13 2 5 2 5 16 10 31 55.36 
2. คณิตศาสตร ์ 56 4 25 2 6 2 3 7 7 17 30.36 
3.1 วิทยาศาสตร ์
   ชีวภาพ 

56 9 11 3 9 8 7 5 4 16 28.57 

3.2 การออกแบบและ 
   เทคโนโลย ี

56 7 9 0 4 5 4 7 20 31 55.36 

4.1 สังคมศึกษา 56 6 9 3 5 3 6 1 23 30 53.57 
4.2 ประวัติศาสตร ์ 56 9 9 4 8 5 3 6 12 21 37.50 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 56 7 1 0 9 3 7 2 27 36 64.29 
6. ศิลปะ  56 6 12 3 3 5 11 7 9 27 48.21 
7. การงานอาชพี 56 10 14 6 2 6 2 7 9 18 32.14 
8. ภาษาอังกฤษ 56 7 3 3 2 15 10 8 8 26 46.43 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 56 7 0 7 8 8 4 9 13 26 46.43 
2. คณิตศาสตร ์ 56 6 6 4 6 12 5 5 12 22 39.29 
3. วิทยาการคำนวณ 56 3 7 0 5 5 8 10 18 36 64.29 
4.1 สังคมศึกษา 56 9 6 2 6 4 9 6 14 29 51.79 
4.2 ประวัติศาสตร ์ 56 9 3 5 2 4 7 11 15 33 58.93 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 56 9 0 0 2 0 4 5 36 45 80.36 
6. ศิลปะ  56 6 3 6 0 1 3 10 27 40 71.43 
7. การงานอาชพี 56 10 3 3 2 8 3 4 23 30 53.57 
8. ภาษาอังกฤษ 56 8 6 8 8 8 7 4 7 18 32.14 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 52 1 3 6 3 7 3 13 16 32 61.54 
2. คณิตศาสตร ์ 52 4 8 6 3 3 12 8 8 28 53.85 
3.1 วิทยาศาสตร ์
   กายภาพ 

52 4 9 1 5 0 5 5 23 33 63.46 

3.2 การออกแบบและ 
   เทคโนโลย ี

52 3 10 0 2 3 2 7 25 34 65.38 

4.1 สังคมศึกษา 52 1 2 0 0 0 0 1 48 49 94.23 
4.2 ประวัติศาสตร ์ 52 3 7 1 5 3 5 6 22 33 63.46 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 52 2 0 0 1 12 0 4 33 37 71.15 
6. ศิลปะ  52 3 12 3 1 1 4 5 23 32 61.54 
7. การงานอาชพี 52 8 15 2 0 1 5 5 16 26 50.00 
8. ภาษาอังกฤษ 52 2 7 6 5 4 14 3 11 28 53.85 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 52 2 1 2 7 5 6 8 21 35 67.31 
2. คณิตศาสตร ์ 52 6 8 3 4 10 6 4 11 21 40.38 
3.1 วิทยาศาสตร ์
   กายภาพ 

52 5 3 2 7 3 7 6 19 32 61.54 

3.2 วิทยาการคำนวณ 52 5 10 0 1 0 2 5 29 36 69.23 
4.1 สังคมศึกษา 52 3 3 1 0 2 7 6 30 43 82.69 
4.2 ประวัติศาสตร ์ 52 3 6 4 1 1 2 4 31 37 71.15 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 52 7 0 0 3 5 6 4 27 37 71.15 
6. ศิลปะ  52 4 4 0 1 0 2 3 38 43 82.69 
7. การงานอาชพี 52 5 3 1 4 7 8 2 22 32 61.54 
8. ภาษาอังกฤษ 52 5 0 8 10 5 5 8 11 24 46.15 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 36 2 8 2 1 3 3 6 11 20 55.56 
2. คณิตศาสตร ์ 36 2 9 2 1 2 4 5 11 20 55.56 
3. วิทยาศาสตร์ โลก  
   และอวกาศ 

36 2 7 0 1 1 6 3 16 25 69.44 

4. สังคมศึกษา 36 2 10 1 1 0 2 2 18 22 61.11 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 36 3 0 0 8 2 2 2 19 23 63.89 
6. ศิลปะ  36 2 8 1 4 1 4 5 11 20 55.56 
7. การงานอาชพี 36 2 9 0 2 3 0 2 18 20 55.56 
8. ภาษาอังกฤษ 36 2 7 4 0 1 2 4 16 22 61.11 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จำนวนที่
เข้าสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

 ขึ้นไป 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 36 3 3 2 3 10 3 3 9 15 41.67 
2. คณิตศาสตร ์ 36 3 4 0 3 2 5 5 14 24 66.67 
3. การตัดต่อวิดีโอ 
   เบื้องต้น 

36 3 5 0 0 2 4 2 20 26 72.22 

4. สังคมศึกษา 36 3 7 0 2 0 1 5 18 24 66.67 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 36 4 0 0 0 0 2 0 30 32 88.89 
6. ศิลปะ  36 4 5 1 1 1 1 0 23 24 66.67 
7. การงานอาชพี 36 3 8 2 4 7 4 1 7 12 33.33 
8. ภาษาอังกฤษ 36 3 1 4 1 4 5 3 15 23 63.89 
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน   

ผู้เข้าสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

จำนวน/ร้อยละของผู้เรียน        
ที่มีผลการทดสอบฯตั้งแต่              

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
คณิตศาสตร์ 38 20.72 9.24 

31.48 

0 0.00 
ภาษาไทย 38 48.68 15.72 19 50.00 
วิทยาศาสตร์ 38 29.94 7.26 0 0.00 
ภาษาต่างประเทศ 38 26.56 8.71 0 0.00 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน   

ผู้เข้าสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อย
ละ 

จำนวน/ร้อยละของผู้เรียน        
ที่มีผลการทดสอบฯตั้งแต่              

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
คณิตศาสตร์ 2 22.50 0 

35.89 

0 0.00 
ภาษาไทย 1 65.30 0 1 100.00 
วิทยาศาสตร์ 1 27.40 0 0 0.00 
ภาษาต่างประเทศ 2 17.52 0.82 0 0.00 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 46.75 6.25 1 50.00 
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3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 90 64 20 2 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 73 32 39 1 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 84 53 23 3 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 56 40 12 1 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 52 35 13 2 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36 24 6 3 3 

รวม 391 248 113 12 18 
เฉลี่ยร้อยละ  63.43 28.90 3.07 4.60 

 

4) ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และ เขียน 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน  คิด  วิเคราะห์และ เขียน) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 90 24 38 24 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 73 30 11 31 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 84 39 22 18 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 56 31 17 5 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 52 33 12 5 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36 16 12 5 3 

รวม 391 173 112 88 18 
เฉลี่ยร้อยละ  44.25 28.64 22.51 4.60 

   

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยา  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

5) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 90 86 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 73 72 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 84 79 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 56 53 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 52 50 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 36 33 3 

รวม 391 373 18 
เฉลี่ยร้อยละ  95.40 4.60 
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6) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5  ด้าน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 
ที่ประเมิน 

จำนวน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
ที่เข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้เรียนไม่จบ
หลักสูตร 

ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

รวมผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมิน 

ในระดับ 
ผ่าน, ดี, ดีเย่ียม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

84 14 16.67 5 5.95 26 30.95 39 46.43 70 83.33 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

84 14 16.67 9 10.71 22 26.19 39 46.43 70 83.33 

3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

84 14 16.67 9 10.71 22 26.19 39 46.43 70 83.33 

4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

84 14 16.67 5 5.95 26 30.95 39 46.43 70 83.33 

5. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลย ี

84 14 16.67 5 5.95 26 30.95 39 46.43 70 83.33 

รวม   16.67  7.87  29.05  46.43 70 83.33 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะ 
ที่ประเมิน 

จำนวน 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
ที่เข้ารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ผู้เรียนไม่จบ
หลักสูตร 

ผู้เรียนที่จบหลักสูตร 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม 

รวมผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมิน 

ในระดับ 
ผ่าน, ดี, ดีเย่ียม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

36 4 11.11 2 5.56 8 22.22 22 61.11 32 88.89 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

36 4 11.11 4 11.11 12 33.33 16 44.45 32 88.89 

3. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

36 4 11.11 4 11.11 12 33.33 16 44.45 32 88.89 

4. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

36 4 11.11 2 5.56 8 22.22 22 61.11 32 88.89 

5. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลย ี

36 4 11.11 0 0.00 10 27.78 22 61.11 32 88.89 

รวม   11.11  6.67  27.78  54.44  88.89 
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7) จำนวนผู้จบการศึกษาและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป 
 

     ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จำนวนนักเรียนที่เรียนจบ 
ตามหลักสูตรฯ (คน) 

ศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น จำนวนนักเรียนที่เรียน
จบ ตามหลักสตูรฯ 

(คน) 

ศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

70 70 100.00 32 25 78.13 

                
8) นักเรียนที่จบการศึกษามีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

ระดับ 3 ขึ้นไป  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
ผู้เรียนที่จบ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตรฯ 

ผลการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

ผู้เรียนที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน     
ในการประกอบอาชีพเหมาะสม         

กับช่วงวัย   

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

84 70 42 50.00 79 94.05 79 94.05 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

จำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด 

จำนวน 
ผู้เรียนที่จบ 
การศึกษา 

ตาม 
หลักสูตรฯ 

ผลการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

ผู้เรียนที่มีความรู้ทักษะพื้นฐาน     
ในการประกอบอาชีพเหมาะสม         

กับช่วงวัย   

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

36 32 22 61.11 33 91.67 33 91.67 
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9) นักเรียนที่จบการศึกษาและศึกษาต่อในสายอาชีพ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

นักเรียนที่จบการศึกษา 
ตามหลักสูตรฯ (คน) 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ศึกษาต่อในสายอาชีพ (คน) รวม ร้อยละ 

สถาบันอาชีวะ สายสามัญ
หลักสูตรทวิศึกษา รัฐบาล เอกชน อื่น ๆ 

70 16 - - - 16 22.86 

            

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

นักเรียนที่จบการศึกษา 
ตามหลักสูตรฯ (คน) 

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่ศึกษาต่อในสายอาชีพ (คน) รวม ร้อยละ 

สถาบันอาชีวะ สายสามัญ
หลักสูตรทวิศึกษา รัฐบาล เอกชน อื่น ๆ 

32 5 - - - 5 15.63 
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แผ่นพับเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
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                  ภาพกิจกรรมโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ปีการศกึษา 2564 
 
 

 
 

 
 
 

  

กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ วันวชิราวุธ 

สาธารณสุขชุมพรเข้าเยีย่มตดิตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของ covid 19 ของสถานศึกษา 

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในพ่อแห่งชาติ 

กิจกรรมอยูค่่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรม ม. ปลาย 
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                  ภาพกิจกรรมโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ปีการศกึษา 2564 
 

 
 
 
 

 
 

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา และกจิกรรมคณุธรรม 

กิจกรรมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือจราจร  
กับโรงเรยีนเครือข่ายลูกเสือจราจรจังหวัดชุมพร  

คณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
พัฒนาหลักสตูรกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
เข้าร่วมจดันิทรรศการประวัติศาสตร์ชาตไิทย  


