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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    
   ด้วยโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมได้จัดท้ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ เพื่อเป็นกำร
รำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2563 ที่สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน 
ปัญหำ และควำมต้องกำรจ้ำเป็นของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภำพควำมส้ำเร็จอย่ำงชัดเจน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ซึ่งมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และเพื่อให้กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   จำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครั้งที่ 2 /2564  วันที่ 24 เดือน  
พฤษภำคม พ.ศ.2564  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ร่วมกันพิจำรณำและมีควำมเห็นชอบในกำร
รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้  ของโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ที่สะท้อนกำรด้ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และผลกำรด้ำเนินงำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน ที่เป็นผลส้ำเร็จของกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้อง เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน  และจะได้น้ำผลกำร
ประเมินในประเด็นต่ำงๆ ไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไป  
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                                                                           24  พฤษภำคม  2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

  
 รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self - Assessment Report : SAR) ประจ้ำ 
ปีกำรศึกษำ 2563  โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม สังกัด ส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย 
จังหวัดเชียงรำย  เป็นกำรสรุปผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2563  ได้แก่  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  และมำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้ำคัญ ที่น้ำเสนอถึงระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมบริบทของโรงเรียน 
ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
จุดเด่น จุดพัฒนำ และแผนงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ดีขึ้น ตลอดจนควำมโดดเด่น  จุดเน้นของ
สถำนศึกษำ  โดยรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำได้ผ่ำนกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเรียบร้อยแล้วในครำวประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ครั้งที่ 
2 / 2564  วันที่ 24  พฤษภำคม  2564 
 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู บุคลำกร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนต้นสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ควำมส้ำคัญ และให้ควำมร่วมมือทุกขั้นตอนของกำรเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  สำมำรถ
น้ำผลกำรประเมินมำจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 ให้มีควำมสมบูรณ์ 
และน้ำไปเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด ผู้ที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสำธำรณชนต่อไป จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2563 ของสถำนศึกษำฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 
หน่วยงำนต้นสังกัดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 
 
 
                                                                           คณะผู้จัดท้ำ  
                                                                                          พฤษภำคม  2564 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
  โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 5 ต้ำบลโป่งงำม อ้ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 
สังกัดส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร  จัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 6 มีจ้ำนวนนักเรียน 278 คน บุคลำกรสำยงำนบริหำร จ้ำนวน 2 คน ครูผู้สอนจ้ำนวน 24 คน บุคลำกร
สนับสนุน จ้ำนวน 3 คน ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนคือ นำงสำวปทุมรัตน์ ค้ำแสน ด้ำรงต้ำแหน่งผู้อ้ำนวยกำร
สถำนศึกษำ วิทยฐำนะ ผู้อ้ำนวยกำรช้ำนำญกำรพิเศษ หมำยเลขโทรศัพท์ 081-7249327 

      จำกกำรด้ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประจ้ำปี
กำรศึกษำ 2563  ในภำพรวมผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม  ในมำตรฐำนที่  1 คุณภำพผู้เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มีกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร 
ผ่ำนโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรรู้หนังสือโดยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจำกคุรุสภำ ปี
กำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2563 กำรพัฒนำทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพผ่ำนกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร โดยวิทยำกรที่มีควำมช้ำนำญกำรเฉพำะด้ำน นอกจำกนั้นยังมีกำรส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงำนคุณธรรม กิจกรรม
กีฬำสีสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลสุขภำพและอนำมัย เป็นต้น   มำตรฐำนที่ 2 
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีกำรบริหำรและกำรจัดกำรโดยกำรร่วมกันก้ำหนด
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน จำกกำรวิเครำะห์บริบทและจำกข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน มี
กำรทบทวนและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 ซึ่งมีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระ
ภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มีกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรส่งเสริมให้ได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทั้งในสถำนศึกษำและนอก
สถำนศึกษำ กำรอบรมทำงระบบออนไลน์  กำรให้ขวัญและก้ำลังใจ และกำรด้ำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) อย่ำงเป็นระบบ  รวมทั้งกำรจัดบรรยำกำศและ
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภำยในอำคำรและนอกอำคำร  สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ตำมโครงกำร โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ของส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
36 ด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำง
เคร่งครัด เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ครูและนักเรียน  โดยด้ำเนินกำรภำยใต้รูปแบบกำรท้ำงำนตำมวัฒนธรรม
องค์กรที่ร่วมกันก้ำหนดตำมอักษรย่อของโรงเรียนคือ  TPWS Model  เป็นกำรท้ำงำนเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมด้วย
ควำมมุ่งมั่นสู่ควำมส้ำเร็จโดยบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนกระบวนกำรท้ำงำน
ตำมระบบวงจรคุณภำพ (PDCA Cycle) และมำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้ำคัญ  อยู่ในระดับยอดเยี่ย  มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยครูผู้สอนมีกำรวิเครำะห์หลักสูตรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล และออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนกำรคิด กำรปฏิบัติจริง และสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้ำวันได้ ตลอดจนส่งเ สริมให้ครูใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียนในกำรจัดกำรเรียนรู้ เช่น กำรเชิญวิทยำกร
ท้องถิ่นให้ควำมรู้ในกำรประกอบอำหำร งำนช่ำง กำรจักสำน เป็นต้น  กำรส่งเสริมกำรสร้ำงวินัยเชิงบวก กำร
วัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบและหลำกหลำย รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรม
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้ครูทุกคนมี
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กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของตนเองได้
เป็นอย่ำงดี  

  กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมีจุดเด่น คือ เป็นกำรจัดกำรศึกษำส้ำหรับนักเรียนในชุมชนที่มีควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ นักเรียนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ครูต้องมีควำมรักควำมเอำใจใส่ต่อศิษย์ ต้องรู้จัก
นักเรียน ต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต้องจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้นักเรียนได้
ค้นพบควำมถนัดและควำมสำมำรถของตนเอง ส่งเสริมให้มีโอกำสเรียนรู้และได้รับประสบกำรณ์อย่ำงหลำกหลำย 
เพื่อให้นักเรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับหรือกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน แล้วมีโอกำสสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับตนเอง
และครอบครัวด้วยกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพสุจริต เมื่อเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  มีกำรแสวงหำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียนให้มำกที่สุด เช่น
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ในลักษณะ Online On-Air On-demand และกำรปรับเวลำเรียน เป็นต้น  
   จุดที่ควรพัฒนำ คือ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน กำรพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ.และมีแผนงำนหรือแนวทำงพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้สูงขึ้น คือ กำรส่งเสริมประสิทธิภำพของกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้วยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ กำรพัฒนำครูด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ กำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำยและเป็นระบบ กำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพให้สำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
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1. ข้อมูลพื้นฐำน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

- ที่ตั้งของโรงเรียน  
  โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม เลขที่ 2 หมู่ 5 บ้ำนห้วยปูแกง ต้ำบลโป่งงำม อ้ำเภอแม่สำย  
      จังหวัดเชียงรำย  57130 

- ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมจัดตั้งจำกมติกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำต้ำบลโป่งงำม  
เมื่อวันพุธที่  5  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2535  ณ  สถำนีอนำมัยต้ำบลโป่งงำม  โดยผู้ได้รับมอบหมำยให้ด้ำเนินกำรหำ
วิธีกำรจัดตั้ง ประกอบด้วย  พระครูสมำนธรรมคุณ เจ้ำคณะต้ำบลโป่งงำม นำยสมเจตน์  รัตนสุวรรณ  ผู้ช่วย
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนแม่สำยประสิทธิ์ศำสตร์ นำยแก้ว  เครือปัญญำ ก้ำนันต้ำบลโป่งงำม  นำยหล้ำ ยำมี 
ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 3 และนำยค้ำ กันทะวัง  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่  5 โรงเรียนได้รับอนุญำตจำกพระรำชรัตนำกร เจ้ำคณะ
จังหวัดเชียงรำย  ให้ใช้เขตธรณีสงฆ์ของวัดถ้้ำปลำ จ้ำนวน 45 ไร่ 3 งำน  เป็นสถำนที่ตั้งโรงเรียน   โดย
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศจัดตั้งโรงเรียนถ้้ำปลำวิทยำคม เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  18  กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2536  
และอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจำก “โรงเรียนถ้้ำปลำวิทยำคม” เป็น “โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม” ตั้งแต่ วันอังคำร  ที่  
14  มิถุนำยน พ.ศ. 2537 เป็นต้นมำ 
   โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมได้ท้ำกำรเปิดรับสมัครและเปิดสอนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 
1 จ้ำนวน 2 ห้องเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ที่  17  พฤษภำคม พ.ศ.  2536  โดยอำศัยโรงเรียนสอนภำษำจีนบ้ำนถ้้ำ
สันติสุข หมู่ 4 ต้ำบลโป่งงำม เป็นกำรชั่วครำว  มีนำยประเสริฐ สุวรรณจิตต์ ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนแม่สำย
ประสิทธิ์ศำสตร์ ในขณะนั้น ปฏิบัติหน้ำที่ผู้บริหำรโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ระหว่ำงวันที่ 5 พฤษภำคม – 27 
มิถุนำยน พ.ศ. 2536 ต่อมำกรมสำมัญศึกษำ ได้แต่งตั้ง นำยศรีวรรณ ปินใจ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน 
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้ท้ำพิธีวำงศิลำฤกษ์ อำคำรเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก ข  และ  ค 
(อำคำร 1 อำคำร 2 และอำคำรฝึกงำน)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 สิงหำคม พ.ศ. 2536  โดยนำยอุดมศักดิ์  มุนิกำ
นนท์  ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนแม่จันวิทยำคม  ในฐำนะประธำนกลุ่มโรงเรียนกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเชียงรำย กลุ่ม
ย่อยที่ 4 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ้ำนวยกำรสำมัญศึกษำจังหวัดเชียงรำย เป็นประธำนในพิธี   
   โรงเรียนได้เริ่มใช้อำคำรสถำนที่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ  เลขที่ 2 หมู่ 5 บ้ำนห้วยปูแกง ต้ำบลโป่ง
งำม  อ้ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2537 เป็นต้นมำ ทั้งนี้ หลังจำกเปิดรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ในปีกำรศึกษำ 2536 แล้ว โรงเรียนได้รับอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำร  ให้เปิดสอนระดับ

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
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มัธยมศึกษำตอนปลำย  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2540  ตำมค้ำสั่งกรมสำมัญศึกษำ ที่ 468/2540  ลง วันที่ 29 
มกรำคม พ.ศ. 2540  โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จ้ำนวน 1 ห้องเรียน  

โทรศัพท์ 088-2585400  โทรสำร  053 – 709610   
- E-mail:  tpw_tpw@live.com  Website : www.thumpla.ac.th   

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้ำประสงค ์

   วิสัยทัศน์  
     โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ที่พฒันำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ทักษะตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีน้้ำใจ ภำยใต้บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    พันธกิจ 
                    1) พัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มคีวำมพร้อม เพื่อเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู ้
    2) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรวมทั้ง
บริบท ของโรงเรียนและชุมชน  
   3) ปลูกฝังผู้เรยีนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีน้้ำใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและ
อบำยมุข 
   4) ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนำศักยภำพตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
   5) พัฒนำครูให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้ำคัญ โดยใช้สือ่และเทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำย 
   6) พัฒนำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
   7) ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรียน ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำน้อมน้ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด้ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม 
   8)  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพโดยเน้นกำรมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้อง 

    เป้ำประสงค ์
   1)  ผู้เรียนมีคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
   2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีน้้ำใจ 
   3) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
   4) ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถด้ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่ำงเหมำะสม 
   5) โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

   6) โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ระบบคุณภำพ 
   7) ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

 

mailto:tpw_tpw@live.com
http://www.thumpla.ac.th/
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กำรเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมตำมนโยบำยหน่วยงำนต้นสังกัด  
    1. โรงเรียนสีขำว 
     2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
    3. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    4. โรงเรียนสุจริต 
     5 โรงเรียนจัดกำรศึกษำพิเศษเรียนรวม 
    6. โครงกำร To Be Number One (สพฐ.) 
    7. โครงกำรขบัเคลื่อนสะเต็มศึกษำ (สสวท.) 
    8. สถำนศึกษำพอเพียง 
     1.2 ข้อมูลครูและบคุลำกรของสถำนศึกษำ 
        1.2.1 จ ำนวนครูและบุคลำกร 
ตำรำง 1  จ้ำนวนครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ประเภท ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมำยเหต ุ
1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 1 1 2  
2 ข้ำรำชกำรคร ู 3 16 19  
3 พนักงำนรำชกำร 1 3 4  
4 ครูอัตรำจ้ำง 1 - 1  
5 บุคลำกรสนับสนุน 1 1 2 1. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

2. พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 
6. อื่นๆ  1 - 1 ช่ำงไม้ 

รวม 8 21 29  
  
 1.2.2 จ ำนวนครูผู้สอนตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ตำรำง 2  จ้ำนวนครูจ้ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2563 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ข้ำรำชกำร 

(คน)  
พนักงำนรำชกำร 

(คน) 
ครูอัตรำจ้ำง 

(คน) 
รวม (คน) 

1. ภำษำไทย 3 - - 3 
2.คณิตศำสตร ์ 3 - - 3 
3.วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลย ี
   - วิทยำศำสตร์ทั่วไป 
   - ฟิสิกส ์
   - เคม ี
   - ชีววิทยำ 
   - คอมพิวเตอร ์

 
 
1 
- 
- 
1 
1 

 
 
- 
1 
1 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
1 

6 

4. สังคมศึกษำ 3 - - 3 
5. สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 1 - 2 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ข้ำรำชกำร 

(คน)  
พนักงำนรำชกำร 

(คน) 
ครูอัตรำจ้ำง 

(คน) 
รวม (คน) 

6. ศิลปะ  
  - ดนตร ี

 
1 

 
- 

 
- 

1 

7. กำรงำนอำชีพ 
   - เกษตรกรรม 
   - อุตสำหกรรม 

 
1 
1 

  2 

8. ภำษำต่ำงประเทศ 
   - ภำษำอังกฤษ 
   - ภำษำจีน 

 
2 
1 

 
1 
- 

 
- 
- 

4 

รวม 19 4 1 24 
    1.2.3 อัตรำส่วนครูต่อนักเรียน  
        ครู : นักเรียน 1:12  
   
       1.3 ข้อมูลนักเรียน 
ตำรำง 3  จ้ำนวนนักเรียนจ้ำแนกรำยชั้น 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวน
ห้อง 

จ ำนวนนักเรียน 
รวม (คน) 

เฉลี่ยต่อ
ห้อง 

ชำย (คน) หญิง (ห้อง) 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 2 44 38 82 41 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 2 41 29 70 35 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 2 30 60 90 45 
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 6 115 127 242  
มัธยมศึกษำปีที่ 4 1 3 15 18 18 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 1 4 7 11 11 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 1 1 6 7 7 
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 3 8 28 36  

รวม 9 123 155 278  
              1.4 ข้อมูลอำคำรสถำนที ่
  1.4.1 จ ำนวนหอ้งเรียนและห้องประกอบ 
ตำรำง 4  จ้ำนวนห้องเรียนและห้องประกอบ 

อำคำร ห้องเรียน/ห้องประกอบ จ ำนวนห้อง 

อำคำร 1 กำสะลองค ำ ห้องกิจกำรนักเรียน 1 
ห้องภำษำไทย 3 
ห้องพยำบำล 1 
รวม 4 
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อำคำร ห้องเรียน/ห้องประกอบ จ ำนวนห้อง 

อำคำร 2 ดอกเสี้ยวขำว ห้องโสตทัศนศึกษำ 1 
ห้องประชุมเล็ก 1 
ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
ห้องสืบค้นด้วยระบบ Internet 1 
ห้องเคมี 1 
ห้องวิทยำศำสตร์ทั่วไป 1 
ห้องชีววิทยำ 1 
ห้องธุรกำร 1 
ห้องวิชำกำร 1 
ห้องประชุมดอกเสี้ยวขำว 1 
ห้องสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน และ
ธนำคำรโรงเรียน 

1 

รวม 11 
อำคำร 3 สิบสองปันนำ ห้องสมุดภำวนำโกศลเถร 1 

ห้องเรียนรวม 1 
ห้องคณิตศำสตร ์ 3 
ห้องฟิสิกส์ 1 
ห้องภำษำจีน 1 
ห้องภำษำอังกฤษ 3 
ห้องสังคมศึกษำ  3 
รวม 13 

โรงฝึกงำนวิษณุกรรมประสทิธิ ์ ห้องปฏิบัติกำรงำนช่ำง 2 
อำคำรพลศึกษำ (ชั่วครำว) ห้องพลศึกษำ 1 

ห้องแนะแนว 1 
ห้องนำฏศิลป์ 1 
รวม 3 

อำคำรศิลปะ  ห้องศิลปะ 1 
   

1.4.2  ห้องปฏบิัติกำรตำ่งๆ  
ตำรำง 5  จ้ำนวนห้องปฏิบัติกำรในโรงเรียน 

ที่ ประเภทห้องปฏิบัติกำร จ้ำนวน (ห้อง) 
1 วิทยำศำสตร์ทั่วไป 1 
2 เคมี 1 
3 ชีววิทยำ 1 
4 ฟิสิกส ์ 1 
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ที่ ประเภทห้องปฏิบัติกำร จ้ำนวน (ห้อง) 
5 คอมพิวเตอร์ 1 
6 ห้องปฏิบัติกำรงำนช่ำง 2 

รวมทั้งสิ้น 7 
  1.4.3 โรงอำหำร 300 ที่นั่ง จ้ำนวน 1 หลัง 
  1.4.4 โรงอำหำร 84 ที่นั่ง จ้ำนวน 1 หลัง 
  1.4.5 สนำมกฬีำ ประกอบด้วย สนำมฟุตบอล สนำมฟุตซอล สนำมบำสเกตบอล สนำมเปตอง 
 1.5 ข้อมลูงบประมำณ  
  1.5.1 ข้อมลูเงนิงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2563 
ตำรำง 6 รำยกำรเงินงบประมำณ 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) 
1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 1,312,350 
2 ค่ำหนังสือเรียน 270,380 
3 ค่ำอุปกรณก์ำรเรียน 122,960 
4 ค่ำเครื่องแบบนกัเรียน 134,350 
5 ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรยีน 257,085 
6 ค่ำเช่ำสัญญำณอินเทอรเ์น็ต เดือนละ 2,000 บำท 24,000 
7 งบปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรยีนแบบ 108ล/30และโรงฝึกงำน 533,000 
8 งบก่อสร้ำงโรงออำหำร 84 ที่นั่ง 1,104,000 
9 งบก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ สปช.201/26 1,070,000 
10 เงินบ้ำรุงกำรศกึษำ 330,000 
11 เงินท้ำบุญผ้ำปำ่เพื่อกำรศกึษำเพื่อก่อสร้ำงรั้วโรงเรียน 86,140 
11 อื่นๆ  เช่น เงินบริจำค เงินทุนกำรศกึษำ  53,100 

รวมทัง้สิ้น 5,297,365 
 
 1.5.2 รำยกำรสิ่งของที่ไดร้ับบริจำค 
ตำรำง 7 รำยกำรบริจำคสิ่งของ วัสด ุอุปกรณ ์และทุนกำรศกึษำ ปกีำรศกึษำ 2563 

ที ่ ชื่อ-สกุลผู้บริจำค รำยกำร จ ำนวน มูลค่ำ 
1 นำยบุญประกอบ  จองพิศำล เก้ำอ้ีพลำสติก 300 ตัว 50,100 
2 พระมหำจรินทร์ กันทอง เจลแอลกอฮอลล์ล้ำงมือ  

หน้ำกำกอนำมัย   
8 ขวด 

165  ชิ้น 
2,000 

3 นำยณัฏฐดนัย  วำฤทธิ ์ เจลแอลกอฮอลล์ล้ำงมือ  10 ขวด 2,500  
4 บริษัท ที.เอ็น.พี. วัสดุภัณฑ์จ้ำกัด ทำสีโรงฝึกงำน 1 หลัง 12,000 
5 พระภำวนำโกศลเถร   

เจ้ำอำวำสวัดมงคลธรรมกำยำรำม 
หน้ำกำกผ้ำ 
หน้ำกำกกันละอองน้้ำลำย  
(face  shield)   

350 ชิ้น 
350 ชิ้น 

24,500 

6 นำงสมสุข  ใจมีสุขมำกล้น ผ้ำอนำมัย (ไต้หวัน)   95 ห่อ 2,850 
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ที ่ ชื่อ-สกุลผู้บริจำค รำยกำร จ ำนวน มูลค่ำ 
7 คุณกิตติพงศ์  คชเพชร 

คุณภรรษธภร  ตำธิกำ 
อุปกรณ์กีฬำ  1 ชุด 10,000 

8 คณะสงฆ์ต้ำบลโป่งงำม 1. ผ้ำคลุมเก้ำอี้พลำสติก 
2. ผ้ำคลุมโต๊ะขำพับ  
3. โต๊ะพับหน้ำโฟเมก้ำขำว   

300 ผืน 
20 ผืน 
20 ตัว 

57,000 

9 นำยอภินันท์  พรสมบูรณ์ศิร ิ มอบทุนกำรศกึษำ   1,700 1,700 
10 นำยอภินันท์  พรสมบูรณ์ศิร ิ มอบทุนกำรศกึษำ   2,550 2,550 
11 นำยเฉลิม  ทวพีงษ์ไพศำล เจลแอลกอฮอลล์ล้ำงมือขนำด  

500 มล   
60 ขวด 6, 000  

12 นำยชนินทร์  นิลประภำ บริจำคเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ
ขนำด 50 ml  

600  หลอด 18,000 

 
1.6 ข้อมลูสภำพชุมชนโดยรวม 

   โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำนห้วยปูแกง ต้ำบลโป่งงำม อ้ำเภอแม่สำย จังหวัด
เชียงรำย  โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมชนของชำวจีนฮ่อ  มีโรงเรียนสอนภำษำจีน ที่เปิดท้ำกำรสอนต้ังแต่ระดับอนุบำล 
จนถึงระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ เขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียนในต้ำบลโป่งงำมมีทั้งหมด 12 หมู่บ้ำน ซึ่งที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โดย หมู่ 1 – 9 และ หมู่ที ่12 เป็นพ้ืนที่รำบและ หมู่ที่ 10 และ 11 เป็นคนไทย
ภูเขำ (เผ่ำอำข่ำ และเผ่ำลำหู)่  มีจ้ำนวนประชำกรทั้งหมด  4,694 หลังคำเรือน จ้ำนวน 11,451 คน (ข้อมูล ณ 
เดือน พฤษภำคม 2563) 
  อำชีพหลักของประชำกรในชุมชน คือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 โดยประกอบอำชีพ ท้ำนำ 
ท้ำไร่ ท้ำสวน  เลี้ยงสัตว์ เพำะเลี้ยงสัตว์น้้ำ ที่เหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง ส่วนใหญ่นับถือศำสนำ
ศำสนำพุทธ  นอกจำกนั้นนับถือศำสนำคริสต์ อิสลำม และอื่นๆ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีตำนก๋วยสลำก ประเพณียี่เป็ง ประเพณีรดน้้ำด้ำหัว  ประเพณีสรงน้้ำ พระธำตุ 
  แหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญในพื้นที่ต้ำบลโป่งงำม ได้แก่ วัดถ้้ำปลำ วัดถ้้ำเสำหินพญำนำค อ่ำงเก็บน้้ำวัดถ้้ำ
เสำหินพญำนำค จุดชมวิวดอยช้ำงมูบ ชุมชนท่องเที่ยวบ้ำนอำข่ำผำฮี ้
  
     1.7 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
  1.7.1 แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 
ตำรำง 8 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ อำคำร 
1. ห้องภำษำไทย 1 - 3 อำคำรกำสะลองค้ำ 
2. ห้องพยำบำล อำคำรกำสะลองค้ำ 
3 ห้องโสตทัศนศึกษำ อำคำรดอกเสี้ยวขำว 
4 ห้องคอมพิวเตอร์ อำคำรดอกเสี้ยวขำว 
5 ห้องสืบค้นด้วยระบบ Internet อำคำรดอกเสี้ยวขำว 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ อำคำร 
7 ห้องเคมี อำคำรดอกเสี้ยวขำว 
8 ห้องวิทยำศำสตร์ทั่วไป อำคำรดอกเสี้ยวขำว 
9 ห้องชีววิทยำ อำคำรดอกเสี้ยวขำว 
10 ห้องประชุมดอกเสี้ยวขำว อำคำรดอกเสี้ยวขำว 
11 ห้องสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน  อำคำรดอกเสี้ยวขำว 
13 ธนำคำรโรงเรียน อำคำรดอกเสี้ยวขำว 
14 ห้องสมุดภำวนำโกศลเถร อำคำรสิบสองปันนำ 
15 ห้องเรียนรวม อำคำรสิบสองปันนำ 
16 ห้องคณิตศำสตร์ 1 -3  อำคำรสิบสองปันนำ 
17 ห้องฟิสิกส์ อำคำรสิบสองปันนำ 
18 ห้องภำษำจีน อำคำรสิบสองปันนำ 
19 ห้องภำษำอังกฤษ 1- 3 อำคำรสิบสองปันนำ 
20 ห้องสังคมศึกษำ 1-3 อำคำรสิบสองปันนำ 
21 ห้องปฏิบัติกำรงำนช่ำง อำคำรวิษณุกรรมประสิทธิ ์
22 ห้องพลศึกษำ อำคำรพลศึกษำ 
23 ห้องศิลปะ อำคำรศิลปะ 
24 แปลงเกษตร  

 

  1.7.2  แหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ 

ตำรำง 9 แหลง่เรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำ 

 
ที่ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

1 วัดถ้้ำปลำ ต้ำบลโป่งงำม อ้ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 
2 วัดถ้้ำเสำหินพญำนำค ต้ำบลโป่งงำม อ้ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 
3 วัดมงคลธรรมกำยำรำม ต้ำบลโป่งงำม อ้ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 
4 อุทยำนแห่งชำติถ้้ำหลวง-ขุนน้้ำนำงนอน ต้ำบลโป่งผำ อ้ำเภอแม่สำย จงัหวัดเชียงรำย 
5 ศูนย์พัฒนำพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ ต้ำบลโป่งผำ อ้ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 
6 ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้ำนป่ำซำงวิวัฒน์ ต้ำบลนำงแล อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
7 บ้ำนดอยดินแดง เสกศิลป์ด้วยมัตติกำ ต้ำบลนำงแล อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
8 พิพิธภัณฑ์บ้ำนด้ำ ต้ำบลนำงแล อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
9 ขัวศิลปะ ต้ำบลบ้ำนดู่ อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย  
10 น้้ำตกโป่งพระบำท ต้ำบลบ้ำนดู่ อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย  
11 หอปรัชญำรัชกำลที ่9  ต้ำบลบ้ำนดู่ อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย  
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ที่ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

12 วัดห้วยปลำกั้ง ต้ำบลริมกก อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
13 วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร ต้ำบลเวียง อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
14 วัดพระแก้ว ต้ำบลเวียง อ้ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
15 สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำแม่ลำว ต้ำบลจอมหมอกแก้ว อ้ำเภอแม่ลำว จังหวดัเชียงรำย 

 
  1.7.3  ปรำชญ์ชำวบ้ำน วทิยำกรภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคณุวุฒิ ทีส่ถำนศึกษำเชิญมำใหค้วำมรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีกำรศึกษำ 2563  
ตำรำง 10 วิทยำกรท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวฒุิ ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ชื่อ –นำมสกุล เรื่องที่ให้ควำมรู้ 
1 นำงศรีพรรณ  วงค์สำย กำรเย็บผ้ำด้วยมือ 
2 นำงอรชำ  ยอดมูลคล ี กำรประดิษฐ์ที่วำงของร้อน ของใช้จำกเศษผ้ำ  
3 นำงจุฑำมำศ  ผลศุภรักษ ์ กำรพับริบบิ้นเหรียญโปรยทำนที่นวดมือจำกถั่ว

เขียวกำรผูกผ้ำประดับและจับจีบผ้ำ 
4 นำยชลิต  อุปวงค์ กำรสำนกระด้ง และตะกร้ำ 
5 นำยระมิตร  พงค์ดำ   กำรท้ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว 
6 นำงผำย วงค์ปวน   กำรท้ำโคมและตุงแบบล้ำนนำ 
7 นำยทรงเดช ทิพย์ทอง กำรสร้ำงงำนศิลปะ 
8 นำงสำวเกสร เจริญยิ่ง กำรสร้ำงงำนศิลปะ 
9 เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ประจ้ำต้ำบลโป่งงำม 
อันตรำยของยำเสพย์ติด 

10 เจ้ำหน้ำที่จำกห้ำงพรชัยแม่สำย ควำมปลอดภัยบนท้องถนน 
11 เจ้ำหน้ำทีสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย กำรป้องกันตนเองจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
12 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ้ำเภอแม่สำย To Be Number One 
13 อำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยแม่

ฟ้ำหลวง 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ (STEM 
Education)  

14 พระคุณเจ้ำปรีดำ สุขะกำโม  พระวิทยำกรในฐำนช่ำงเช่ือมไฟฟ้ำ 

15 นำยภำนุวัฒน์ สุดใจธรรม  วิทยำกรในฐำนอำหำรและเครื่องด่ืม 

16  นำยสำยันห์ ชมพู  วิทยำกรในฐำนช่ำงปูนและก่อสร้ำง 
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2. ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีน  
 2.1.1 ผลกำรประเมนิระดบัชำติ  
  ผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 และมัธยมศกึษำปีที่ 6  ปกีำรศกึษำ 2561 - 2563 

ตำรำง 11  ผลกำรทดสอบระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 ปีกำรศกึษำ 2561 - 2563 
รำยวิชำ ปี 2561 ปี 2662 ปี 2563 ผลตำ่ง  

2563-2562 
ภำษำไทย 55.87 56.33 57.90 1.57 
คณิตศำสตร ์ 25.97 24.44 24.57 0.13 
วิทยำศำสตร ์ 33.55 28.52 29.82 1.30 
ภำษำอังกฤษ 26.39 29.70 30.89 1.19 

เฉลี่ยรวม 35.45 34.75 35.80 1.05 

ตำรำง 12 ผลกำรทดสอบระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดบัชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปกีำรศกึษำ 2561 – 2563  
รำยวิชำ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ผลตำ่งปี 63-62 

ภำษำไทย 42.21 41.68 61.50 19.82 
คณิตศำสตร ์ 20.36 19.50 20.98 1.48 
วิทยำศำสตร ์ 24.95 27.20 38.00 10.80 
สังคมศึกษำ 31.62 34.90 40.43 5.53 
ภำษำอังกฤษ 23.81 25.75 33.04 7.29 

เฉลี่ยรวม 28.59 29.81 38.79 8.98 
 
 2.1.2 ผลกำรประเมนิระดบัเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  ปีกำรศึกษำ 2563 ไม่มีกำรประเมินระดับเขตพืน้ที่กำรศึกษำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนำ 2019 จงึน้ำเสนอผลกำรประเมินระดับเขตพื้นทีก่ำรศกึษำ หรือข้อสบมำตรฐำนกลำงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ ปีที ่2 ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 ดงัตำรำง 
   ตำรำง 13 ผลกำรทดสอบเขตพื้นที ่(LAS)  ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที ่1  ปกีำรศึกษำ 2560 – 2562 

รำยวิชำ ปี 2560 ปี 2661 ปี 2562 ผลตำ่ง 
2562/2561 

ภำษำไทย 41.31 40.05 37.90 -2.15 
คณิตศำสตร ์ 30.28 28.92 23.35 -5.57 
วิทยำศำสตร ์ 35.88 34.68 30.72 -3.96 
ภำษำอังกฤษ 24.42 28.68 23.97 -4.71 

เฉลี่ยรวม 32.97 33.08 28.99 -4.10 
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ตำรำง 14 ผลกำรทดสอบเขตพืน้ที ่(LAS) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ปกีำรศกึษำ 2560 – 2562 
รำยวิชำ ปี 2560 ปี 2661 ปี 2562 ผลตำ่ง 

2562/2561 
ภำษำไทย 41.49 54.65 40.08 -14.57 
คณิตศำสตร ์ 34.82 29.92 24.87 -5.05 
วิทยำศำสตร ์ 37.26 34.55 35.16 0.61 
ภำษำอังกฤษ 28.20 29.76 28.06 -1.7 

เฉลี่ยรวม 35.44 37.22 32.04 - 5.18 
 
2.1.3 ผลการประเมนิระดับสถานศึกษา  

             1) ผลกำรประเมินตำมตัวช้ีวัด 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ตำรำง 15  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 จ้ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 

ที ่ กลุ่มสำระ 

ร้อยละของนักเรียนตำมระดบัผลกำรเรียน ระดับ 3 
ขึ้นไปคิด
เป็นร้อย

ละ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1 ภำษำไทย 27.73 
18.43 16.82 11.63 9.12 9.84 0.72 1.61 62.97 

2 คณิตศำสตร ์
19.68 13.60 16.64 18.07 11.45 11.27 2.86 1.61 49.91 

3 
วิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

17.08 15.80 20.00 16.53 11.42 5.30 7.12 1.64 52.88 

4 สังคมศึกษำ ฯ 
32.34 13.73 15.27 10.48 8.49 4.34 10.12 1.36 61.34 

5 
สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

72.58 11.51 6.62 2.78 1.15 0.38 1.73 2.49 90.70 

6 ศิลปะ 
63.69 10.38 8.05 6.08 3.76 3.04 2.15 2.15 82.11 

7 กำรงำนอำชีพ 
16.73 15.19 15.19 16.54 8.27 8.27 10.58 1.54 47.12 

8 ภำษำต่ำงประเทศ 
24.19 12.09 15.70 13.72 11.19 7.40 3.25 2.53 51.99 

รวมทั้งโรงเรียน 35.76 
13.81 14.26 11.47 7.87 5.49 5.22 1.85 63.83 
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ตำรำง 16 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 2561 2562 2563 เปรียบเทียบ 63-62 

1 ภำษำไทย 60.28 56.84 62.97 6.13 

2 คณิตศำสตร ์ 26.03 38.28 49.91 11.63 

3 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 43.77 52.29 52.88 0.59 

4 สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 63.54 61.08 61.34 0.26 

5 สุขศึกษำและพลศึกษำ 73.95 90.36 90.70 0.34 

6 ศิลปะ 67.95 73.90 82.11 8.21 

7 กำรงำนอำชีพ 39.51 53.50 47.12 -6.38 

8 ภำษำต่ำงประเทศ 53.85 46.83 51.99 5.16 

เฉลี่ยรวม 53.61 58.44 63.83 5.39 

 
   2) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

ตำรำง 17 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ปีกำรศึกษำ 2563  

กลุ่มสำระฯ 
3 

(ดีเยี่ยม) 
2  

(ดี) 
1 

(ผ่ำน) 
0  

(ไม่ผ่ำน) 
ไม่ได้

ประเมนิ 
ระดับดี ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 

ภำษำไทย 45.23 38.13 16.45 0.00 0.19 83.36 

คณิตศำสตร ์
44.76 41.93 13.13 0.19 0.00 86.69 

วิทยำศำสตร์ฯ 
67.68 27.14 4.46 0.36 0.54 94.82 

สังคมศึกษำ ฯ 
53.93 34.10 11.23 0.41 0.00 88.03 

สุขศึกษำฯ 
74.94 22.32 2.66 0.25 0.08 97.26 

ศิลปะ 
75.84 23.32 2.18 0.67 0.00 99.16 

กำรงำนอำชีพ 
42.86 45.71 11.28 0.00 0.00 88.57 

ภำษำต่ำงประเทศ 
43.64 43.43 10.59 0.74 0.00 87.08 

รวมทั้งโรงเรียน 
56.94 33.72 8.85 0.32 0.14 90.66 

 



15 

 

ตำรำง 18 เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 

ปีกำรศึกษำ  3 ดีเยี่ยม 2 ดี 1 ผ่ำน 0 ไม่ผ่ำน ระดับดีขึ้นไป 

ปีกำรศึกษำ 2561 44.29 38.82 16.27 0.13 83.11 

ปีกำรศึกษำ 2562 50.02 38.61 10.59 0.11 88.63 

ปีกำรศึกษำ 2563 
56.94 59.23 26.25 3.35 90.66 

เปรียบเทียบ 63-62 
6.92 20.62 15.66 3.24 

2.03 
                
    3) ผลกำรประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์        
ตำรำง 19 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2563   

ที ่ ระดับชั้น 
3 ดีเยี่ยม 
(ร้อยละ) 

2 ด ี
(ร้อยละ) 

1 ผ่ำน 
(ร้อยละ) 

0 ไม่ผ่ำน 
(ร้อยละ) 

ระดับดีขึ้นไป 
คิดเปน็ร้อยละ 

1 มัธยมศึกษำปีที่ 1 72.94 27.06 0.00 0.00 100.00 

2 มัธยมศึกษำปีที่ 2 42.98 44.18 12.84 0.00 87.16 

3 มัธยมศึกษำปีที่ 3 44.48 35.85 18.56 1.11 80.33 

4 มัธยมศึกษำปีที่ 4 
82.05 12.82 

5.13 0.00 94.87 

5 มัธยมศึกษำปีที่ 5 86.36 13.64 0.00 0.00 100.00 

6 มัธยมศึกษำปีที่ 6 93.33 6.67 0.00 0.00 100.00 

เฉลี่ยรวม  70.36 23.37 6.09 0.19 93.73  

           
ตำรำง 20 เปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีกำรศึกษำ 2561 - 2563 

ปีกำรศึกษำ  3 ดีเยี่ยม 2 ดี 1 ผ่ำน 0 ไม่ผ่ำน ระดับดีขึ้นไป 

ปีกำรศึกษำ 2561 68.51 23.95 7.04 0.34 92.46 

ปีกำรศึกษำ 2562 78.63 17.25 4.31 0 95.88 

ปีกำรศึกษำ 2563 70.36 23.37 6.09 0.19 93.73 

เปรียบเทียบ 63-62 -8.27 6.12 1.78 0.19 -2.15 
 
4) ผลกำรประเมินกิจกรรมพฒันำผู้เรียน   
ตำรำง 21 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศกึษำ 2563  
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ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
กิจกรรม 

แนะ
แนว 

กิจกรรม
ชุมนุม 

กิจกรรม
ลูกเสือ-
เนตรนำร ี

กิจกรรม
เสริมสร้ำง

ทักษะอำชพี 

กิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สำธำรณประโยชน์ 

1 มัธยมศึกษำปทีี่ 1 100 98.80 96.30  99.40 

2 มัธยมศึกษำปทีี่ 2 97.86 98.57 94.12  99.29 

3 มัธยมศึกษำปทีี่ 3 98.31 97.19 93.26  98.31 

4 มัธยมศึกษำปทีี่ 4 100 100  100 100 

5 มัธยมศึกษำปทีี่ 5 100 100  100 100 

6 มัธยมศึกษำปทีี่ 6 100 100  100 100 

รวม 99.4 99.1 94.6 100.0 99.5 
 

 
   2.1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา (จ าแนกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 6  
ตำรำง 22  รอ้ยละของผู้ส้ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
(คน) 

จ ำนวนนักเรียนที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ (คน) 

คิดเปน็ร้อยละ 

1. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 85 82 96.47 
2. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 7 7 100.00 

รวมจ ำนวน 92 89 98.24 
 

2.1.5 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา  
ตำรำง 23  ข้อมูลกำรติดตำมนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563  
ที ่ ข้อมูลกำรศึกษำต่อ จ ำนวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ 
1 ศึกษำต่อโรงเรียนเดิม 15 18.29 
2 ศึกษำต่อสำยสำมัญโรงเรียนอื่น 25 30.49 
3 ศึกษำต่อสำยอำชีพ 38 46.34 
4 ไม่ศึกษำต่อ 4 4.88 

รวม 82 100.00 
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ตำรำง 24  ข้อมูลกำรติดตำมนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563  
ที ่ ข้อมูลกำรศึกษำต่อ จ ำนวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ 
1 ศึกษำต่อสถำบันอุดมศึกษำในก้ำกับของรัฐ 4 57.14 
2 ศึกษำต่อสถำบันอุดมศึกษำของเอกชน 0 0 
3 ศึกษำต่อสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 0 0 
4 ไม่ศึกษำต่อ 3 42.86 

รวม 7 100.00 
 
           2.2 ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่ผ่ำนมำ  
   ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในที่ผ่ำนมำของโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม สำมำรถสรุปได้ดัง
ตำรำง 
ตำรำงที่ 25 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2560 – 2562  
ที ่ ปี

กำรศึกษำ 
มำตรฐำน ระดับผลกำร

ประเมนิ 
1 2560 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ดี 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ดี 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ ดี 
มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสทิธิผล ดี 

2  2561 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ดี 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ดี 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ ดี 
3  2562 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ดี 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ดีเลศิ 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ ดีเลศิ 
 
   
        2.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำน 
โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม เมื่อวันที่ 13 ถึง 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 
2556 มีบุคลำกรครู จ้ำนวน 20 คน นักเรียนจ้ำนวน 390 คน สรุปผลกำรประเมินได้ดังตำรำง  
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ตำรำง 26 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ้ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (มัธยมศึกษำ) น้้ำหนัก

คะแนน 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับคุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 10.00 9.56 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคำ่นิยมอันพึงประสงค ์ 10.00 9.48 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 10.00 9.52 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท้ำเป็น 10.00 8.80 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 20.00 7.70 ต้องปรับปรุง 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (มัธยมศึกษำ) น้้ำหนัก

คะแนน 
คะแนน

ที่ได ้
ระดับคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 10.00 9.00 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภำพของกำรบรหิำรจดักำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 5.00 4.50 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พฒันำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและต้นสังกัด 5.00 4.71 ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลกำรพัฒนำใหบ้รรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์  
                 พันธกิจและวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้น 
                    เป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ                        

5.00 5.00 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรฐำนส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลกำรด้ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำท 
                   ของสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลกำรส่งเสรมิพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน 
                    รักษำมำตรฐำน และพัฒนำสู้ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
                    แนวกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 82.27 ดี 
 
จุดเด่น 

1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ใฝ่รู้ และเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง ผู้เรียนมีสุขภำพแข็งแรง แคล่วคล่องว่องไว มีน้้ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีสุขนิสัยที่ดีดูแลสุขภำพ
ของตนเอง เล่นดนตรีเก่ง ได้รับรำงวัลเด็กดีศรีเชียงรำยจำกเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงรำย รำงวัลระดับเหรียญเงิน
กำรแข่งขันกำรอ่ำนกำพย์ยำนี 11 และโครงสี่สุภำพ ระดับเหรียญทองแดงกำรแข่งขันตอบปัญหำประวัติศำสตร์ 
ระดับเหรียญทองแดงกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำเศรษฐศำสตร์ ระดับเหรียญทองแดงกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำ
หน้ำที่พลเมือง ระดับเหรียญเงินกำรแข่งขันกำรตอบปัญหำสำระศำสนำศีลธรรมและจริยธรรม ระดับเหรียญเงิน
กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ระดับเหรียญเงินกำรแข่งขันกำรประกวดโครงงำน
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วิทยำศำสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับเหรียญเงินกำรแข่งขันทักษะกำรอ่ำนฟังและพูดภำษำจีน ผลกำรพัฒนำ
ให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ ท้ำให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี คนเก่ง รู้จักใช้ชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้ำไปสู่อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคือ คนดีมีน้้ำใจ ผลกำร
พัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ชุมชนและท้องถิ่น สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร มีควำมสุภำพ นอบน้อม 
โอบอ้อมอำรี ช่วยเหลือผู้อื่น รับฟังควำมคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมำนะในกำรเรียน ดูแลรักษำสถำนที่
และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว อยู่อย่ำงพอเพียง รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ และรักควำมเป็นไทย เป็นลูกที่ดี 
ดูแลรักใคร่ ห่วงใยพ่อแม่ เป็นผู้เรียนที่ดี มีควำมขยันตั้งใจเรียน ไม่สร้ำงปัญหำในกำรปกครอง เป็นคนดีของสังคม 
รู้คุณค่ำมีจิตอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ คือ สถำนศึกษำส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้คู่ธรรมชำติ ผลกำรด้ำเนินโครงกำรพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ ท้ำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำส่งเสริมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำ
สถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำมำตรฐำน เพื่อพัฒนำสถำนศึกษำโดยกำรรักษำมำตรฐำน สอดคล้องกับ
แนวปฏิรูปกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องให้เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น ได้ รับเครื่องหมำย
เชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี สถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องให้เป็นโรงเรียนในฝัน 

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 

ครูมีประสิทธิผลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เน้น
กำรเป็นคนดี มีจริยธรรม ครูผู้สอนได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครองและหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น รำงวัลหนึ่งแสนครูดี 
รำงวัลครูสอนดีเด่น หลำยคนจำกคุรุสภำ กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย ส้ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ส้ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และคุณภำพเยำวชน 

4. ด้ำนกำรประกนัคุณภำพภำยใน 

สถำนศึกษำจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน มีกำรประเมินตนเองอย่ำงสม่้ำเสมอทุกปีกำรศึกษำ 
ได้รับกำรประเมินจำกต้นสังกัดมีคุณภำพระดับดีมำก 

จุดที่ควรพัฒนำด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กำรปรับปรุงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพรำะผลกำรสอบประเมินผล
ระดับชำติ ของสถำนศึกษำที่ผ่ำนมำ มีคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้กับต้องปรับปรุง ยกเว้นสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำที่มีคุณภำพระดับดี และด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  กำรพัฒนำด้ำนกำรตรวจสอบคุณภำพ
และควำมต่อเนื่อง กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและวำงแผนสนับสนุนแก้ไข 
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ส่วนที่ 2 

ผลกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคณุภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส้ำคัญ ยอดเยี่ยม 

คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำโดยรวม ยอดเยี่ยม 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 
 จำกกำรที่โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและค่ำเป้ำหมำย ปี
กำรศึกษำ 2563 และได้มีกำรพัฒนำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำยในแต่ละประเด็นพิจำรณำ  
ดังนี้ 
 

1. ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ  โรงเรียนได้
ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรจัดท้ำโครงกำรพัฒนำทักษะกำรรู้หนังสือโดยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community :PLC) ปีที่ 2 ซึ่งเป็นกำรด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้
ครูพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค้ำนวณ ตำมธรรมชำติวิชำครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ แบบกำรพัฒนำบทเรียน (Lesson Study) โครงกำรส่งเสริมนิสัย
รักกำรอ่ำน โครงกำรส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนด้ำนภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ กิจกรรมท่องสูตรคูณ กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว 
กิจกรรม English Day ทุกวันจันทร์ โดยให้นักเรียนทักทำยครูเป็นภำษำอังกฤษก่อนเข้ำประตูโรงเรียน ฯลฯ เพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค้ำนวณ มีกำรประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบ
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนของสถำบันภำษำไทย ส้ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน ตลอดจนแบบประเมิน
ของครูผู้สอน 
   2) มคีวำมสำมำรถในกำรคดิวิเครำะห ์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่นควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ โรงเรยีนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนรูท้ี่ส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ ผ่ำน
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โครงกำรพัฒนำทักษะกำรรู้หนังสือโดยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community 
:PLC) ปีที่ 2 เช่น กำรให้นักเรียนท้ำกิจกรรมกลุ่ม กำรสรุปเนื้อหำบทเรียนในรูปแบบผังมโนทัศน์ แล้วน้ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน นอกจำกนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมชมุนุม รวมทั้งเป็นผู้จัดกิจกรรมในโรงเรียนโดยคณะครูเป็นที่ปรึกษำ เช่น กิจกรรมวัน
ไหว้ครู กิจกรรมกีฬำสีสัมพันธ์ กิจกรรมวันคริสต์มำสและส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ กจิกรรมปัจฉิมนเิทศ เป็นต้น 
รวมทั้งกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงำนคุณธรรม ซึ่งเป็นกำรฝึกประสบกำรณ์และพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี 
    3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดให้มีโครงกำร
พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระ 
โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) โดยจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
รวบรวมควำมรู้ด้วยตนเอง หรือร่วมกับกลุ่ม รู้จักท้ำงำนอย่ำงเป็นระบบและมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ แล้วออกแบบ
ชิ้นงำนหรือโครงงำนต่ำงๆ เช่น โครงงำนคุณธรรม กำรประดิษฐ์ของใช้หรือของเล่นจำกขยะ กำรออกแบบ
กิจกรรมในกำรแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์  เป็นต้น  
    4) มคีวำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  โรงเรียนไดด้้ำเนินกำร
พัฒนำโดยจัดให้มีโครงกำรพัฒนำสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้และกำรบรหิำรจัดกำร เพื่อจัดระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อกำรใช้งำน
ของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมบริบทและศักยภำพของโรงเรียน โดยเฉพำะภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ครูและนักเรียนจ้ำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวใน
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำกยิ่งขึ้นในกำรเรียนกำรสอนแบบ Online On-demand  On-Air
หรือแม้แต่กำรเรียนที่โรงเรียน (On-site) โดยมีกำรน้ำแอพพลิเคชั่นต่ำงๆ มำใช้ เช่น Google Classroom  
Google Meet ZOOM Meeting Line Facebook มำเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้  
รวมทั้งกำรท้ำแบบทดสอบหรือแบบสอบถำมออนไลน์ ผ่ำน Google Form กำรให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม 
หรือรำยวิชำเพิ่มเติมผ่ำนระบบออนไลน์ กำรสมัครเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 
2563 ในระบบออนไลน์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้สบืค้นข้อมูลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ผลิตชิ้นงำนและน้ำเสนอผลงำน
ในรูปแบบคลปิวิดีโอสั้นๆ  
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัด
ให้มีโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส้ำคัญ โครงกำรพัฒนำและยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน  โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระ กำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำเพื่อกำร
เรียนรู้ กำรสอนซ่อมเสริม กำรคัดกรองนักเรียนและจัดกำรเรียนกำรสอนซ่อมเสริมให้นกัเรียนเรียนรวม 
นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทั้งในโรงเรียนและร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน เช่น กิจกรรมค่ำย
ภำษำต่ำงประเทศ กำรน้ำนักเรียนไปเรียนศิลปะที่โรงเรียนแม่สำยประสทิธิ์ศำสตร์ เนื่องจำกโรงเรียนไม่มีครู
ศิลปะ กำรเรียนเสริมและเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบวัดผลระดับชำติผ่ำนระบบออนไลน์โดยครูผู้สอนโรงเรียน
สำมัคคีวิทยำคม กำรเชิญบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำเป็นวิทยำกรเติมเต็มควำมรู้ให้นักเรียน รวมทั้งกำร
ด้ำเนินกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community :PLC) อย่ำงต่อเนื่องตลอดปีกำรศึกษำ 
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  6) มีควำมรู้ ทกัษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดตี่องำนอำชีพ  โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัด
ให้มีคำบกิจกรรมแนะแนว 1 คำบต่อสัปดำห์ส้ำหรับนักเรยีนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรยีนมีโอกำสส้ำรวจและ
ค้นหำควำมถนัดของตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรแนะแนว
กำรศึกษำต่อและอำชีพ รวมทั้งกำรสร้ำงแรงบันดำลใจจำกรุ่นพ่ีที่เป็นศิษย์เก่ำของโรงเรียน ในกิจกรรม “สำน
สำยใย ถ.ป.ว. ถักทอรักจำกใจพี่ให้น้อง” รวมทั้งกำรแนะแนวจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ และนอกเหนือจำกกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนอำชีพในรำยวิชำพื้นฐำนและเพิ่มเตมิของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพแล้ว ยังมีกำรจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงทักษะอำชีพโดยวิทยำกรท้องถิ่นที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ซึ่งด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 โดยปีกำรศึกษำ 2563  ได้จัดกิจกรรมตำม
โครงกำร เสริมสร้ำงทักษะอำชีพด้ำนอำหำรและงำนช่ำงของนักเรียนโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ภำยใต้ 
โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะและประสบกำรณ์ด้ำนอำชีพ ส้ำหรับเยำวชนในสถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่จังหวัดเชียงรำย ภำยใต้กำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส้ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

2. ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน 
    1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดย
กำรบูรณำกำรกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรท้ำกิจกรรมหน้ำเสำธง กำร
แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีในวันส้ำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ นอกจำกนั้นยังด้ำเนินกำรตำมโครงกำร
กิจกรรมที่ก้ำหนดไว้แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี 2563 เช่น โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม โครงกำรคนดีศรี ถ.ป.ว. โครงกำรพัฒนำ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข   โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   นอกจำกนั้นยังส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ เรำท้ำควำมดีด้วยหัวใจทั้งในโรงเรียน และใน
ชุมชน เช่น วัดถ้้ำปลำ วัดมงคลธรรมกำยำรำม วัดถ้้ำเสำหินพญำนำค  กิจกรรมธนำคำรโรงเรียน   
    2) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยกำรสร้ำงควำม
ตระหนักและควำมภำคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมตำมชำติพันธุ์ กำรส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกำยด้วยชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ มี
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยเชิญวิทยำกรท้องถิ่นมำให้ควำมรู้ เช่น กำรท้ำโคม กำรตัดตุง กำรร้อยมำลัย กำรท้ำไม้
กวำดทำงมะพร้ำว กำรท้ำไม้กวำดดอกหญ้ำ งำนจักสำนไม้ไผ่ กำรสำนกระด้ง กำรจัดกิจกรรมชุมนุมศิลปะพื้นบ้ำนล้ำนนำ 
กำรก้ำหนด กำรจัดท้ำโครงกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปะกำรแสดงพื้นบ้ำน เช่น 
กำรตีกลองสะบัดชัย ร้ำนกร้ำโต ร้ำดำบ ฟ้อนเล็บ และกำรฟ้อนสำวไหม  
    3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  นักเรียนโรงเรียนวัดถ้้ำปลำ
วิทยำคม ถือได้ว่ำเป็นนักเรียนที่มีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธ์ ทั้งนักเรียนพื้นเมือง ไทยใหญ่ จีน อำข่ำ พม่ำ 
ลำหู่ มูเซอ  ซึ่งโรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย โดยกำรพัฒนำกฎ ระเบียบ ที่นักเรียนมีส่วนร่วม กำรสร้ำงเสริมควำมรัก ควำมสำมัคคีในฐำนะ
นักเรียนโรงเรียนเดียวกัน ผ่ำนกระบวนกำรกลุ่มในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับห้องเรียน หรือกิจกรรมระดับ
โรงเรียน เช่น กำรแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์ ถปว. เกมส์ กำรจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษำ กิจกรรมลอยกระทงในรูปแบบคณะสี 
เป็นต้น   
    4) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม  โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยได้จัดท้ำ
โครงกำรโครงกำรส่งเสริมสมรรถภำพทำงกำยและสุขอนำมัย รวมทั้งมีชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสุขภำพ เช่น ชุมนุม
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย ชุมนุมฟุตซอล นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดกิจกรรมฟันสะอำด เหงือกแข็งแรง เพื่อส่งเสริมสุขอนำมัยใน
ช่องปำกโดยเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต้ำบลโป่งงำม กำรตรวจสุขภำพนักเรียนโดยบริษัทเมดิคอลแลป  กำร
เฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำร กำรชั่งน้้ำหนัก วัดส่วนสูง กำรทดสอบสมรรถภำพทำงร่ำงกำย  กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลรักษำ
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สุขภำพโดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และนักเรียนแกนน้ำ กำรส่งเสริมกำรออกก้ำลังกำยหลังเลิกเรียน โดยกำรเล่นกีฬำประเภท
ต่ำง  ๆเช่น บำสเกตบอล เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล รวมทั้งกำรแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์ ถ.ป.ว. เกมส์   มีกำรด้ำเนินกำรคัดกรอง
ภำวะซึมเศร้ำในนักเรียนทุกคน แล้วด้ำเนินกำรดูแลให้ค้ำปรึกษำ และส่งต่อ  กำรด้ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  และในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 โรงเรียนได้สร้ำงควำมตระหนักในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำด โดยด้ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ของกระทรวงสำธำรณสุข เช่น มีกำรคัดกรองอุณหภูมิหน้ำประตูโรงเรียน ก้ำหนดให้สวมหน้ำกำกผ้ำหรือหน้ำกำก
อนำมัย จัดให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่เหลวอย่ำงทั่วถึงทั้งโรงเรียน กำรเว้นระยะห่ำงในกำร
เรียน กำรจัดกิจกรรม หรือกำรรับประทำนอำหำร กำรท้ำควำมสะอำดด้วยน้้ำยำฆ่ำเชื้อโรค ทั้งนี้นอกจำกครู
ผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรียน ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำที่ท้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้และดูแลสุข
ภำวะทำงร่ำงกำยแล้ว ครูทุกคนในฐำนะครูที่ปรึกษำและครูแนะแนวยังช่วยดูแลนักเรียนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และเสริมสร้ำงลักษณะจิตสังคมทีดี่แก่นักเรียนทกุคน 
 
2. ผลกำรด ำเนินงำน 
     ตำมที่โรงเรียนโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้ก้ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและค่ำ
เป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2563 และได้มีกำรพัฒนำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำยในแตล่ะประเด็น
พิจำรณำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  โดยสรปุผลกำรด้ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยของแต่ละประเด็น
พิจำรณำดังนี้ 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
        2.1.1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
        1) ผู้เรียนร้อยละ 75 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร ระดับดีขึ้นไป 
              - ผลกำรด้ำเนินงำน สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมนิกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์
และเขียน ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 90.66 ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมนิระดับดีขึ้นไป      
          2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำไทย ระดับดีขึ้นไป 
              - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินสมรรถนะส้ำคัญ 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำไทย ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คอื ร้อยละ 81.02 ของผู้เรียนที่มีผลกำร
ประเมิน ระดับดีขึ้นไป  
        3) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษระดับดีขึ้นไป  
              - ผลกำรด้ำเนินงำน  ต่้ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินสมรรถนะสำ้คัญ 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมนิ
ในระดับ ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 55.36 

   4) ผู้เรียนร้อยละ 60  มีคุณภำพด้ำนกำรสื่อสำรภำษำจีน ระดับดีขึ้นไป 
              - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ
ภำษำจีน ระดับชั้น ม.2 – ม.6 ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 70.53 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ระดับ 3 ขึ้นไป  
    5) ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในกำรคิดค้ำนวณ ระดับดีขึ้นไป   
              - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกวำ่ค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
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กำรเรียนรู้คณติศำสตร์ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 67.99 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป  
   2.1.2 มคีวำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็ 
และแก้ปัญหำ   

   1) ผู้เรียนร้อยละ 75 มคีวำมสำมำรถในกำรคิดจ้ำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตรตรองอย่ำงรอบคอบ 
โดยใช้เหตุผลประกอบกำรตัดสินใจ 
              - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินสมรรถนะสำ้คัญ 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 94.51 ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินระดับ
ผ่ำนขึ้นไป  
    2) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีควำมสำมำรถในกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
         - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินสมรรถนะสำ้คัญ 
ด้ำนกำรสื่อสำร  ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 83.36 ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินระดับผ่ำนขึ้นไป  
   3) ผู้เรียนร้อยละ 70  มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำอย่ำงมีเหตุผล   
              - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินสมรรถนะสำ้คัญ 
ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแกป้ัญหำ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 91.65  ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมิน 
ระดับผ่ำนขึ้นไป  
  2.1.3  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

   1) ผู้เรียนร้อยละ 75  สำมำรถรวบรวมควำมรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและท้ำงำนเป็นทีม 
       - ผลกำรด้ำเนินงำนสูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินในรำยวิชำที่เน้นกำรท้ำ
โครงงำน กำรด้ำเนินกิจกรรมโครงงำนคุณธรรม กำรด้ำเนินงำนกิจกรรมธนำคำรขยะ กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสี
สัมพันธ์ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ  93.27 ของผู้เรียนที่ผลกำรประเมินระดับดี  

    2) ผู้เรียนร้อยละ 75   มีทักษะกำรท้ำงำนอย่ำงเป็นระบบและมีควำมคดิสร้ำงสรรค์ 
       - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมนิจำกกำรท้ำโครงงำนและ
ผลงำนกำรท้ำกิจกรรมของนักเรียนจำกรำยวิชำวิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์และกำรงำนอำชีพ  กิจกรรมโครงงำน
คุณธรรม ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 92.21 ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมนิผ่ำนเกณฑ์  
    3) ผู้เรียนร้อยละ 75  สำมำรถเช่ือมโยงองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
อำจเป็นแนวควำมคิด โครงกำร โครงงำน ชิ้นงำน หรือผลผลิต  
    - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกจ้ำนวนนักเรียนที่มีผลงำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรม ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 90.00 ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมนิผ่ำนเกณฑ ์ 
     2.1.4  มีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
       1)  ผู้เรียนร้อยละ 85    มีควำมสำมำรถในกำรใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น
ข้อมูลหรือสืบเสำะหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ  
              - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินสมรรถนะสำ้คัญด้ำน
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ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 93.27 ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมิน 
ระดับผ่ำนขึ้นไป  
      2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสร้ำงงำนเอกสำรหรือ
สร้ำงช้ินงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้อย่ำงมีจิตส้ำนึกและรับผิดชอบ 
      - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสร้ำงงำนเอกสำร 
หรือสร้ำงชิ้นงำนที่เกิดจำกกำรเรียนรู้  ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 91.00 ของผู้เรียนที่มีผลกำร
ประเมิน ระดับผ่ำนขึ้นไป 

    3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน้ำเสนอข้อมูลที่เกิดจำก
กำรเรียนรู้ในลักษณะต่ำงๆ  

     - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรน้ำเสนอข้อมูลที่
เกิดจำกกำรเรียนรู้ในลักษณะต่ำงๆ   ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 94.16 ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมนิ 
ระดับผ่ำนขึ้นไป 

   2.1.5  มีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ   
    1) ผู้เรียนร้อยละ 58  มีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ระดับ 3 ขึ้นไป 

              - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 62.80 ของผูเ้รียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับ 3 
ขึ้นไป  
    2) ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป   

               - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณติศำสตร์ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 49.91 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป  
    3) ผู้เรียนร้อยละ 54 มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ระดับ 3 ขึ้นไป  

                - ผลกำรด้ำเนินงำน  ต่้ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 52.88 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป  
     4) ผู้เรียนร้อยละ  63  มีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม  ระดับ 3 ขึ้นไป 

               - ผลกำรด้ำเนินงำน  ต่้ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 61.34 ของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป  
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   5) ผู้เรียนร้อยละ 92 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับ 
3 ขึ้นไป 

               - ผลกำรด้ำเนินงำน  ต่้ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ  ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 90.70 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ระดับ 3 ขึ้นไป  

   6) ผู้เรียนร้อยละ 75  มีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึน้ไป             
       - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 82.11 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับ 3 
ขึ้นไป  
   7) ผู้เรียนร้อยละ 55  มีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ระดับ 3 ขึ้นไป 
              - ผลกำรด้ำเนินงำน  ต่้ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 47.12 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป  
 

    8) ผู้เรียนร้อยละ 48 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ  ระดับ 3 ขึ้นไป 

                 - ผลกำรด้ำเนินงำน  ต่้ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ภำษำอังกฤษ  ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คอื ร้อยละ 51.99 ของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับ 3 
ขึ้นไป        

    9) ผู้เรียนที่มผีลกำรเรียน 0 มีจ้ำนวนไม่เกินร้อยละ 3 ของผู้เรียนทั้งหมด  
              - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกมีผลกำรเรียน 0  ภำพรวมระดับ
สถำนศึกษำ คอื ร้อยละ 1.85 

      2.1.6  มีควำมรู้ ทักษะพืน้ฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ  

   1) ผู้เรียนร้อยละ 80  มีทักษะพื้นฐำนที่จ้ำเป็นส้ำหรับกำรประกอบอำชีพ และมีประสบกำรณ์ในงำน
อำชีพที่สนใจ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ 
      - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คื อ ร้อยละ 90.00 ของผู้ เรียนที่มี 
ผลกำรประเมิน ผ่ำน 

   2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ ม.6 ร้อยละ 80 สำมำรถประเมินทำงเลือกในกำรประกอบ
อำชีพหรือกำรศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ที่สอดคล้องกับควำมรู้ ควำมถนัด และควำมสนใจ 
   - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำเป้ำหมำยโดยพิจำรณำจำกข้อมูลกำรศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพ
ตำมควำมถนัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ  91.95  
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    2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน  
   2.2.1  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
    1) ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่ำนกำรประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี  
    - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 93.0  ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมิน ระดับดีขึ้นไป 
    2) ผู้เรียนร้อยละ 80  มีคุณลกัษณะและค่ำนิยมในกำรเปน็คนดี มีน้้ำใจ มีจิตอำสำ 
    - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรเข้ำร่วมกิจกรรมจิต
อำสำ และกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน ในภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 93.73 ของผู้เรียนที่มีผลกำร
ประเมิน ระดับผ่ำนขึ้นไป   

   2.2.2 มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
   1) ผู้ เรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในกิจกรรมตำมวัฒนธรรม ประเพณีไทย และของ 
      ท้องถิ่น 
       - ผลกำรด้ำเนินงำน สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำม
วัฒนธรรม ประเพณีไทย และของท้องถิ่น เช่น ประเพณีท้ำบุญตักบำตร ประเพณีสรงน้้ำพระธำตุ ประเพณีแห่
เทียนพรรษำ ประเพณีลอยกระทง ภำพรวมของสถำนศึกษำ คือผู้เรียนร้อยละ 92.00 เข้ำร่วมกิจกรรม 
   2) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ 
      - ผลกำรด้ำเนินงำน สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเคำรพ
ธงชำติ กิจกรรมในวันส้ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ และวันส้ำคัญทำงสถำบันพระมหำกษัตริย์ ภำพรวมสถำนศึกษำ 
คือผู้เรียนร้อยละ 93  เข้ำร่วมกิจกรรม 
   3) ผู้เรียนร้อยละ 90  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักและภูมิใจในควำมเป็นไทย  
     และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
     - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ที่สถำนศึกษำ ชุมชน หรือหน่วยงำนอื่นจัด
กิจกรรม ซึ่ง โรงเรียนได้ด้ำเนินกำรพัฒนำโดยจัดกิจกรรม เช่น  กำรใช้ภำษำไทยที่ถูกต้อง กำรสวมใส่ชุดพื้นเมือง
ทุกวันศุกร์  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีไทยและประเพณีล้ำนนำ เช่น วันลอยกระทง วันเข้ำพรรษำ กิจกรรม
ชุมนุมสืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 92.50 ของผูเ้รียนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
   2.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
     1)  ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับและสำมำรถอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ในด้ำน 
เพศ วัย เช้ือชำติ ศำสนำ ภำษำ วัฒนธรรมและประเพณี 
                - ผลกำรด้ำเนินงำน  สูงกว่ำคำ่เป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกสรุปผลกำรประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) ของกรมสุขภำพจิต ด้ำนควำมสัมพันธ์กับเพื่อน และด้ำน
สัมพันธภำพทำงสังคม และกำรไม่มีเหตุทะเลำะวิวำทในสถำนศึกษำ ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ รอ้ยละ 91  
ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมนิ จัดอยู่ในกลุม่ปกติ    
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    2.2.4 มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม   

          1) ผู้เรียนร้อยละ 40  มีน้้ำหนัก ส่วนสูงและพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
                - ผลกำรด้ำเนินงำน สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลสรุปผลกำรประเมินภำวะ
โภชนำกำร น้้ำหนัก – ส่วนสูง ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 50.55 ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินตำม
เกณฑ์มำตรฐำน ของกรมอนำมัย   
            2)  ผู้เรียนร้อยละ 60  มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมพลศึกษำหรอื
ส้ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
                - ผลกำรด้ำเนินงำน ต่้ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลสรุปผลกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำย ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ  75.37 ของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์
มำตรฐำน ของกรมพลศึกษำ   
           3)  ผู้เรียนร้อยละ 90  หลีกเลี่ยงจำกสิ่งมอมเมำ ปัญหำทำงเพศ กำรทะเลำะวิวำทและ 
 อบำยมุขทุกชนิด 
                        - ผลกำรด้ำเนินงำน สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลสรุปผลกำรประเมินพฤติกรรม
นักเรียนของกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน ภำพรวมระดับสถำนศึกษำ คือ ร้อยละ 94  ของผู้เรียนที่ไม่มีปัญหำเกี่ยวข้อง
กับสิ่งมอมเมำ ปัญหำทำงเพศ กำรทะเลำะวิวำทและอบำยมุขทุกชนิด 
             4)  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีควำมรู้ ทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม ่
                          - ผลกำรด้ำเนินงำน ต่้ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลของนักเรียนที่เข้ำรับกำร
อบรมกำรรู้เท่ำทันสื่อ นักเรียนที่ได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ในสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ภำพรวมระดับ
สถำนศึกษำ คอื ร้อยละ 93.00 ของผู้เรียน 
     5) ผู้เรียนร้อยละ 90.00  สำมำรถแสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมวัย และอยู่ร่วมกับคนอื่น 
 อย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อื่น ไม่มีควำมขัดแยง้กับผู้อื่น 
  - ผลกำรด้ำเนินงำน เท่ำกับค่ำเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำกข้อมูลของนักเรียน ร้อยละ 90.00  
สำมำรถแสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมวัย และอยู่ร่วมกับคนอื่น อย่ำงมีควำมสุข เข้ำใจผู้อื่น ไม่มีควำมขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

3. เอกสำร หลักฐำน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกบัมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผูเ้รียน 

  1)  หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ที่ประกอบด้วยรำยวิชำพื้นฐำน 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ รำยวิชำเพิ่มเติมครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ โดยเฉพำะระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยที่มี
รำยวิชำเพิ่มเติมให้นักเรียนเลอืกในแผนกำรเรียนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ แผนกำรเรยีนศิลป์-ทั่วไป แผนกำร
เรียนศิลป์- ภำษำจีน และแผนกำรเรียนศิลป์-กีฬำ 
     2)  คู่มือกำรจัดกิจกรรมพฒันำผู้เรียน ทีป่ระกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมุนุม กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรมเพือ่สังคมและสำธำรณประโยชน์ กิจกรรมเสรมิสร้ำงทักษะอำชีพ 



29 

 

   3) รำยงำนผลกำรด้ำเนินกิจกรรมชุมนุม จำ้นวน 19 ชุมนุม เช่น ชุมนมุยุวบรรณำรักษ์ ชุมนุมดำรำศำสตร์ 
ชุมนุมศิลปะพื้นบ้ำนล้ำนนำ ชุมนุมดนตรีโฟล์คซอง ชุมนุม Enjoy Cooking ชุมนุมนักออกแบบเทคโนโลยี 
   4) รำยงำนผลกำรวัดน้้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำย 
   5) รำยงำนกิจกรรมธนำคำรโรงเรียน 
   6) รำยงำนกิจกรรมธนำคำรขยะ 
   7) รำยงำนกิจกรรมสหกรณ์รำ้นค้ำโรงเรียน 
   8) รำยงำนกจิกรรมกำรแข่งขันกีฬำสีสัมพนัธ์ ถ.ป.ว. เกมส์ 
   9) รำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
   10) ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
  11) รำยงำนกำรด้ำเนินกำรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงทักษะอำชีพ 
   12) รำยงำนกำรกิจกรรมแนะแนวศึกษำต่อและอำชีพ 
           13) โครงกำรที่ด้ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี ได้แก่  
            โครงกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 
    โครงกำรพัฒนำและยกระดับผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
    โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ   
    โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค้ำนวณ 
    โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพฒันำผู้เรียน 
    โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำร   
    โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ STEM ศึกษำ   
    โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน  
    โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
    โครงกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น  
    โครงกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  
    โครงกำรพัฒนำสื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำร   
    โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข   
    โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
    โครงกำรส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  
    โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม   
    โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ บรรยำกำศและสภำพแวดล้อม   
    โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย   
    โครงกำรส่งเสริมสมรรถภำพทำงกำยและสขุอนำมัย     
       
             ฯลฯ  
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4. จุดเด่น  

   4.1 นักเรียนทุกคนได้รับกำร พัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ด้ำนภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน จำกกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมโครงกำรกำรพัฒนำทักษะกำรรู้หนังสือโดยชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ปีที่ 2 
   4.2 นักเรียนทกุคนได้รับกำรพัฒนำให้มีทกัษะในกำรใช้เทคโนโลยี จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
 
5. จุดที่ควรพัฒนำ 

5.1 กำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของนักเรียนยังมีน้อย  
5.2 ควำมสำมำรถในกำรคิดค้ำนวณของนักเรียนควรได้รับกำรพัฒนำให้มำกยิ่งขึ้น 
5.3 กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ของนักเรียนยังมีน้อย 
5.4 ทักษะและประสบกำรณ์ด้ำนอำชีพของนักเรียนยังไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงหลำกหลำย 
 

6. ข้อเสนอแนะ  

  6.1 จัดท้ำแผนงำนและโครงกำรเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรของ
นักเรียน  
   6.2 จัดท้ำแผนงำนและโครงกำรเพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดค้ำนวณของนักเรียน 
   6.3 ส่งเสริมใหน้ักเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้อย่ำงคุ้มค่ำ 
   6.4 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์และทักษะด้ำนอำชีพอย่ำงหลำกหลำย 
  6.5 พัฒนำผู้เรยีนให้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบ และส่งเสรมิให้ผู้เรียนเผยแพร่
ในช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
  6.6 ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดมำกยิ่งขึ้น โดยวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้และมีกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรคดิของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

   โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้ด้ำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ภำยใต้ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และกระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร แต่ละประเด็นพิจำรณำ ดังนี้ 

1.1 มีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  

กำรจัดท้ำวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ของโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม เพื่อก้ำหนดทิศนทำงกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ เริ่มจำกกำรแต่งตั้งคณะท้ำงำนเพื่อรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน วิเครำะห์
บริบทและประเมินศักยภำพของโรงเรียน โดยท้ำกำร SWOT Analysis จำกนั้นจึงร่ำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้ำประสงค์ น้ำเสนอในที่ประชุมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อร่วมประชำพิจำรณ์ และปรับปรุงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้ำประสงค์ แล้วจึงน้ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และเครือข่ำยผู้ปกครอง เพื่อ
ร่วมแสดงควำมคิดเห็น และให้ควำมเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม   
ซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ที่ร่วมกันก้ำหนด คือ 

  วิสัยทัศน์  
     โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ที่พฒันำผู้เรียนใหม้ีควำมรู้ทักษะตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีน้้ำใจ ภำยใต้บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    พันธกิจ 
                    1) พัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มคีวำมพร้อม เพื่อเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
    2) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรวมทั้ง
บริบท ของโรงเรียนและชุมชน  
   3) ปลูกฝังผู้เรยีนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีน้้ำใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและ
อบำยมุข 
   4) ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนำศักยภำพตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
   5) พัฒนำครูให้เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้ำคัญ โดยใช้สือ่และเทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำย 
   6) พัฒนำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
   7) ส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำน้อมน้ำหลักปรชัญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด้ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม 
   8)  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพโดยเน้นกำรมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้อง    
   เป้ำประสงค ์
   1)  ผู้เรียนมีคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรสถำนศึกษำ 
   2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค ์เป็นคนดี มีน้้ำใจ 
   3) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
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   4) ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถด้ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่ำงเหมำะสม 
   5) โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
   6) โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ระบบคุณภำพ 
   7) ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

ซึ่งกำรก้ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ข้ำงต้น ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องได้วิเครำะห์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศกึษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจน ควำม
สอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรศกึษำแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำลและ
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เมื่อผ่ำนควำมเห็นชอบจำกทุกฝ่ำยแล้ว จึงมีกำรเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน ผ่ำนทำงเวบไซต์ เวบเพจของโรงเรียน เอกสำรประชำสัมพันธ์ และป้ำยประชำสัมพันธ์ของโรงเรียน 

1.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  

  กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ใช้รูปแบบ TPWS Model ซึ่งเป็น
อักษรย่อของโรงเรียน (ถ.ป.ว.) โดยควบคู่กับกำรด้ำเนินกำรตำมขั้นตอนวงจรคุณภำพ (Deming Cycle)  ดัง
แผนภำพ 

 

  
T: Teamwork  หมำยถึง กำรท้ำงำนเป็นทีม 

P: Participation หมำยถึง กำรท้ำงำนแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 

W: Willingness หมำยถึง กำรท้ำงำนด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจสู่ควำมส้ำเรจ็   

 S: the philosophy of Sufficiency  economy หมำยถงึ กำรบูรณำกำรหลักปรัชญำ 
               ของเศรษฐกิจพอเพียง ในกำรท้ำงำน และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กรว่ำ “กำรท้ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีส่วนร่วมด้วยควำมมุ่งมั่นสู่ควำมส้ำเร็จ” หรอื A 
Teamwork that Participate with Willingness” ควบคู่กับกระบวนกำรด้ำเนินงำนทุกโครงกำร หรือกิจกรรม 
ด้วยวงจรคุณภำพ PDCA โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน ครู และโรงเรียน โดยด้ำเนินกำรตำมขั้นตอน
ดังนี้ 

1) Plan (วำงแผน) หมำยถงึ กำรวำงแผนกำรด้ำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ ครอบคลุมถึงกำร
ก้ำหนดเป้ำหมำย กำรศึกษำข้อมูล ก้ำหนดผู้รับผิดชอบ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และก้ำหนดขั้นตอน วิธีกำร
ด้ำเนินงำน  

2) Do (ปฏิบตัิตำมแผน) หมำยถึง กำรด้ำเนินกำรตำมก้ำหนดกำรและขั้นตอนที่ได้วำงแผนไว้ 

3) Check (ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน) หมำยถึง กำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
ระหว่ำงกำรด้ำเนินกำรและหลังกำรด้ำเนินกำรกิจกรรมหรอืโครงกำรต่ำงๆ  

          4) Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมำยถึง กำรน้ำผลกำรด้ำเนินกำรมำสรุป วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค 
ปัจจัยสู่ควำมส้ำเร็จเพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรด้ำเนินกำรครั้งต่อไป 

โดยจัดโครงสร้ำงบริหำรงำนโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่มงำน ได้แก่  
   กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ท้ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
สถำนศึกษำ ระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ระบบกำรวัดและประเมินผล ส่งผลด้วยตรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ  
   กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ท้ำหน้ำที่หลักในกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้
นักเรียนมคุีณลกัษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย 
   กลุ่มบริหำรงำนอ้ำนวยกำร  ท้ำหน้ำที่หลักในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
บริหำรงำนด้ำนบุคลำกร ทั้งในด้ำนกำรก้ำกับดูแล พัฒนำศักยภำพ สร้ำงขวัญก้ำลังใจ ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำชีพ จัดระบบควบคุมภำยในสถำนศึกษำ และประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ  
    กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ท้ำหน้ำที่หลักในกำรจัดระบบบริกำร และสวัสดิกำร เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ
และสภำพแวดล้อม ให้มีควำมสะอำด เรียบร้อย ปลอดภัย สร้ำงเสริมบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้  และสร้ำง
เสริมสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีแก่นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำม
แผนภำพ  
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                    แผนภำพ โครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม 
  
  ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนได้น้ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ที่ร่วมกันก้ำหนด พร้อม
ทั้งวิเครำะห์นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส้ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำจังหวัดเชียงรำย มำเป็นแนวทำงในกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี ซึ่งครูและบุคลำกรทุกคนมีส่วน
ร่วม มีกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ ให้ควำมส้ำคัญกับกำรจัดท้ำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
น้ำมำใช้ประกอบในกำรบริหำรจัดกำร  โดยคณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรมีกำรนิเทศ ก้ำกับ ติดตำม โดยเฉพำะใน
กำรประชุมประจ้ำเดือน ซึ่งนอกจำกเป็นกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร ติดตำมกำรด้ำเนินงำนต่ำงๆ ยังเป็นกำรเปิด
โอกำสให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ในกำรวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
  
         1.4 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  และทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม จัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน มีกำรประเมินและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนำหลักสูตรตำมควำม
ต้องกำรของผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ โดยได้ร่วมกันจัดท้ำหลักสูตรสถำนศึกษำ หลักสูตร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และระเบียบกำรวัดและประเมินผล รวม 11 เล่ม ดังนี้ 

1) หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม 

2) หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

3) หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
4) หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
5) หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

6) หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

7) หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
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8) หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนพื้นฐำนอำชีพ 

9) หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

10) คู่มือกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

11) ระเบียบกำรวัดและประเมินผล 

  นอกจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรแล้ว โรงเรียนวัดถ้้ำปลำ
วิทยำคม ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำน เช่น กำรจัดกิจกรรมชุมนุมอย่ำง
หลำกหลำยตำมควำมสนใจของผู้เรียน กำรพัฒนำนักเรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ เช่น ด้ำนกีฬำประเภท
ต่ำงๆ ดนตรี ศิลปะ กำรฟ้อนร้ำ กำรเต้นร้ำ ด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กำรดูแลรักษำสุขภำพ และส่งเสริม
ให้มีโอกำสได้แสดงออกในโอกำสต่ำงๆ ทั้งภำยในโรงเรียน และนอกโรงเรียนผ่ำนกิจกรรมกำรแสดง กำรร่วม
ประกวดแข่งขันที่หน่วยงำนต่ำง ๆ จัดขึ้น เช่น กำรแข่งขันกีฬำสีสัมพันธ์ กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนในอ้ำเภอแม่สำย 
หรือกำรร่วมแสดงควำมสำมำรถด้ำนกำรตีกลองสะบัดชัย กำรฟ้อนร้ำ ร่วมกับกิจกรรมของวัดในชุมชน 

  โรงเรียนยังมีกำรคัดกรองนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ้ำเป็นพิเศษ ด้ำเนินกำรโดยครูที่ปรึกษำ ซึ่งหลังจำก
คัดกรองแล้ว ได้มีกำรประชุมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันวำงแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเหมำะสม 
มีกำรจัดกำรเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนำกำรของนักเรียนเรียนรวม โดยจัดให้มีห้องเรียนรวมที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ส้ำหรับนักเรียนเรียนรวม ก้ำกับดูแลโดยครูที่แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ำงำนเรียนรวม พี่เลี้ยงเด็กพิกำรที่ได้รับ
งบประมำณเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนของส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย และได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำสื่อและวัสดุอุปกรณ์ จำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดเชียงรำย  

         1.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมมีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ โดย

กำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล ( Individual Plan: ID Plan) ที่คณะครูจัดท้ำ รวมทั้ง
วิเครำะห์ควำมต้องกำรของโรงเรียน แล้วส่งเสริมกำรพัฒนำครูในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรในโรงเรียน โดยวิทยำกรภำยในโรงเรียน และจำกหน่วยงำนภำยนอก กำรอบรมผ่ำนหลักสูตรออนไลน์ 
กำรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ กับหน่วยงำนอื่น กำรประชุมวิชำกำรภำยในโรงเรียน กำรประชุมของกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ทุกสัปดำห์ ในคำบกิจกรรม PLC ซึ่งก้ำหนดไว้สัปดำห์ละ 2 คำบ ทุกวันพฤหัสบดี โดยกำรด้ำเนินกิจกรรม
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ( Professional Learning Communication: PLC) โรงเรียนใช้แนวทำงกำร
ด้ำเนินกำรแบบพัฒนำบทเรียน (Lesson Study) ซึ่งมีกำรด้ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี ้

1) Study ขั้นศึกษำข้อมูล ครูวิเครำะห์ปัญหำผู้เรียน วิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ และวิเครำะห์
ชิ้นงำนนักเรียน  โดยให้สมำชิกปรึกษำหำรือและวิเครำะห์เป้ำหมำยกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำรของนักเรียนตำมลักษณะธรรมชำติวิชำที่สอน และก้ำหนดกลุ่มนักเรียนที่เป็นเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ  

 2) Plan ขั้นวำงแผน โดย ครูต้นแบบ (Model Teacher) ทุกคน ออกแบบกำรสอนเพื่อกำร
พัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรของนักเรียน โดยจัดท้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จำกนั้นน้ำแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่ออกแบบ ไปน้ำเสนอต่อสมำชิกในทีม เพื่อร่วมกันวิพำกย์แผนกำรจัดกำร เรียนรู้ แล้วปรับปรุง
แก้ไขแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  
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  3) Teach and Observe ขั้นสอนและสังเกตชั้นเรียน ครู (Model Teacher) ด้ำเนินกำรเปิด
ชั้นเรียน คือน้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ออกแบบไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอน โดยผู้บริหำรและสมำชิกในทีมที่เป็น 
Buddy Teacher ร่วมสังเกตชัน้เรียน  

  4) Reflect ขั้นสะท้อนคิด โดย หลังจำกเปิดชั้นเรียนแล้ว สมำชิกในทีม PLC ร่วมกันสนทนำ
เพื่อสะท้อนคิดหลังกำรเปิดช้ันเรียนของ ครูต้นแบบ (Model Teacher) เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ในชั้นเรียน เพ่ือร่วมกันวิเครำะห์หำแนวทำงในกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในวงรอบต่อไป  

  5) Revised ขั้นตรวจสอบ ทบทวน หลังจำกกำรประชุมสะท้อนคิดแล้ว สมำชิกในทีมร่วมกัน
ตรวจสอบ ทบทวน ผลของกำรด้ำเนินกำรในวงรอบ โดยเฉพำะผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน แล้วน้ำไปใช้ในกำร
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วงรอบต่อไป  

  โดยมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องภำคเรียนละ 3 วงรอบ  ซึ่ง “โครงกำรพัฒนำทักษะกำรรู้
หนังสือโดยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม” ไดผ้่ำนกำรคัดเลือกจำกคุรุสภำ ให้ได้รับ
เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำวิชำชีพโดยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ประจ้ำปี พ.ศ. 2562  และปีกำรศึกษำ 
2563 ประเภทหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ท้ำให้โรงเรียนมีกำรขับเคลื่อนกิจกรรม PLC อย่ำงเป็นระบบ ภำยใต้กำร
ก้ำกับดูแล และนิเทศติดตำมของคุรุสภำ และมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ซึ่งได้รับมอบหมำยให้เป็นพี่เลี้ยง เมื่อสิ้น
ภำคเรียนก็มีกำรน้ำเสนอผลกำรด้ำเนินงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรปฏิบัติที่ดี ทั้งระหว่ำงครูในโรงเรียน และกับ
โรงเรียนในเครือข่ำยที่ได้รับเงินอุดหนุน ประกอบด้วยโรงเรียนเชียงของวิทยำคม โรงเรียนเทศบำล 1 (วัดพรหม
วิหำร) 

1.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้
   โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพภำยในและภำยนอกห้องเรียนที่เอื้อ

ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และค้ำนงึถึงควำมปลอดภัย และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องสืบค้นข้อมูล ห้องปฏิบัติกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ห้องศูนย์ภำษำจีน ห้องเรียนรวม ห้องสมุดภำวนำโกศลเถร โรงฝึกงำนวิษณุกรรมประสทิธิ์ สนำม
ฟุตบอล สนำมฟุตซอล สนำมเปตอง สนำมบำสเกตบอล แปลงผักและพืชสมุนไพร โดยมีกำรก้ำหนดผังห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร และอำคำรต่ำงๆ ในโรงเรียนอย่ำงชัดเจน ก้ำหนดครูและบคุลำกรผู้รับผิดชอบประจ้ำห้อง ซึ่งจะ
เป็นผู้ก้ำหนดระเบียบกำรใช้ห้องให้ชัดเจนและเหมำะสม นอกจำกนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนร่วมรับผิดชอบต่อ
สภำพแวดล้อมในโรงเรียน โดยกำรแบ่งเขตพื้นที่บริกำรของแต่ละห้อง เพื่อให้นักเรียนท้ำควำมสะอำดบริเวณที่
รับผิดชอบหลังเลิกเรียน มีกำรบ้ำรุงรักษำ และซ่อมแซม อำคำรสถำนที่ต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำน และมี
ควำมปลอดภัย กำรจัดโครงกำรห้องเรียนคุณภำพ เพ่ือให้มีสื่อ โสตทัศนอุปกรณ์ส้ำหรบักำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
นอกจำกนั้นยังมีกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำทุกวันศุกร์ กิจกรรมBig Cleaning Day กิจกรรมธนำคำรขยะ กิจกรรม
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงำนคุณธรรม กำรจัดป้ำยนิเทศ เพื่อส่งเสริมกำรรกัษำสภำพแวดล้อมในโรงเรียน   

   ทั้งนี้ในปีกำรศึกษำ 2562 และ ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนได้เสนอเข้ำรับกำรประเมินตำม
โครงกำรโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ของส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
โดยได้น้ำเสนอผลกำรด้ำเนินงำนของโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวชี้วัดทั้ง 6 ด้ำน ประกอบด้วย  

   1) กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
   2)  กำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
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3) กำรรักษำควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
4) กำรมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้อง 
5)  กำรสร้ำงคำ่นิยมองค์กร 

    6)  กำรส่งเสรมิจิตอำสำภำยในโรงเรียน 
   กำรรับกำรประเมินดังกล่ำว ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในโรงเรียน ตลอดจนนักเรียนทุกคนมี

ส่วนร่วมในกำรด้ำเนินกำร และน้ำข้อสรุปที่ได้จำกกำรประเมินมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง
สภำพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม เห็นควำมส้ำคัญของกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเป็น

เครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ จึงได้ส้ำรวจควำมต้องกำรจ้ำเป็นด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งในด้ำนระบบเครือข่ำยสัญญำณอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ล้ำโพง 
อุปกรณ์ขยำยสัญญำณ ทั้งในห้องเรียน ห้องส้ำนักงำน บริเวณพักผ่อนของนักเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ในช่วงภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ต้องมี
กำรปรับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน และจัดห้องเรียนเพื่อให้มีกำรเว้นระยะห่ำง จำกนั้นจึงน้ำควำมต้องกำรของครู
และนักเรียนมำด้ำเนินกำรจัดระบบและจัดหำเพิ่มเติม เช่น กำรติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์บริเวณห้องประชุมดอก
เสี้ยวขำวเพิ่มเติมจ้ำนวน 3 เครื่อง เนื่องจำกต้องใช้เป็นห้องเรียนเพิ่มเติม กำรปรับปรุงระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งกำรขยำยจุดส่งสัญญำณไวไฟ เพื่อให้สำมำรถบริกำรแก่ครูและ
นักเรียนได้อย่ำงทั่วถึง  ทั้งในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรบันทึกข้อมูลผลกำรเรียนผ่ำนระบบ SGS ข้อมูลนักเรียน 
DMC ข้อมูลงบประมำณและสิ่งก่อสร้ำง B-OBEC กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ กำร
ตรวจสอบผลกำรเรียน  นอกจำกนั้นยังใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้หลำกหลำยรูปแบบ เช่น ครูใช้ในกำรสร้ำงสื่อกำร
เรียนกำรสอน  กำรวัดผลประเมินผล กำรศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำย
ออนไลน์ เช่น Google Classroom Google Meet กำรตรวจสอบผลกำรเรียนรู้ กำรจัดท้ำสื่อและนวัตกรรมกำร
เรียนรู้ ผ่ำนโครงกำรห้องเรียนคุณภำพ นักเรียนใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำน ส่งกำรบ้ำน 
โดยนอกจำกกำรจัดบริกำรที่ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์และห้องสืบค้นแล้ว โรงเรียนได้ให้บริกำรสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตที่โซนไว-ไฟ  (WI-FI) แก่นักเรียน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงสะดวกและเพียงพอ 

 นอกจำกนั้ นยั งบริ หำรจั ดกำรกำรประชำสั มพันธ์ ข้ อมู ลข่ ำ วสำร  ผ่ ำน เว็ บ ไซต์ โ ร ง เ รี ยน 
www.watthumpla.ac.th เพจเฟซบุก๊ โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม และกลุ่มไลน์ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน 
และระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ของส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเชียงรำย 

โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบในกำรด้ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรก้ำกับติดตำม 
ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ้ำรุงรักษำให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ และให้มีกำรสรุปผลทุกภำคเรียนเพื่อด้ำเนินกำร
ปรับปรุงและพัฒนำให้ดีขึ้นในภำคเรียนถัดไป 

http://www.watthumpla.ac.th/
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 

   ผลของกำรด้ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ท้ำให้เกิดควำมส้ำเร็จแก่ 
นักเรียน ครู ผู้บริหำรและโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมในระดับ เขตพื้นที่ ระดับภำค และระดับชำติ หลำยรำยกำร 
เช่น  

           2.1 ผลงำนดีเด่นระดับชำติ 
   1) โรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคุรุสภำ เป็นเครือข่ำยที่มนีวัตกรรมกำรแก้ปัญหำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำวิชำชีพแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ปี พ.ศ. 2562  

 2) โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้รับกำรคดัเลือกเป็นเครือข่ำยที่มีนวัตกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
จำกกำรจัดกิจกรรมพัฒนำวิชำชีพ แบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ประจ้ำปี 2563 “ระดับภูมิภำค” 2020 
PLC Regional Award จำกส้ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส้ำรวจและผลิต 
จ้ำกัด และศูนย์ภูมิภำคว่ำด้วยสะเต็มศึกษำของรัฐมนตรีศกึษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   3) โรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำวิชำชีพแบบชุมชนแหง่กำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) ประเภทหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จำกคุรสุภำ
ประจ้ำปี พ.ศ. 2562 จ้ำนวน 60,000 บำท  และปี พ.ศ. 2563 จ้ำนวน 50,000 บำท 
   4) นำงสำววรำรัตน์  ค้ำยอง และนำยดวงแก้ว  ดวงตะวัน ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบำยมุข 
ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2562 จำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน มหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย และ ส้ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล.)  
   5) นำงสำววรำรัตน์  ค้ำยอง และนำยดวงแก้ว  ดวงตะวัน ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบำยมุข 
ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2562 จำกส้ำนักงำนคณะกรรมกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน มหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย และ ส้ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงดเหล้ำ (สคล.)  
   6) นำงสิริวัชญำ จันทะคน นำงสุรำงรัตน์ ล้ำธำรทอง นำงสำวพิมพ์ชนก คะลำ นำงสำวธำรทิพย์ 
ค้ำน้อย และนำยไชยภพ เวียงค้ำ ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบำยมุข ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2563 จำกสำ้นักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย และ ส้ำนักงำนเครือข่ำยองค์กรงด
เหล้ำ (สคล.)  

 7) นักเรียนได้รับจำกกำรเข้ำร่วมแขง่ขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ระดับชำติ 
ภำคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 ธันวำคม 2562  จำกกำรเป็นตัวแทนเข้ำร่วม 7 
รำยกำร  ได้รับรำงวัล 3 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน รวม 7 รำยกำร ดังนี ้

เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
เหรียญทอง  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ม.1-ม.3 
เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่

ก้ำหนดช่วงชั้น  
เหรียญเงิน กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม(กำรเขียนเรยีงควำม)  ม.4-ม.6 
เหรียญเงิน กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
เหรียญเงิน กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  ม.1-ม.3 

          เหรียญเงิน กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 
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2.2 ผลงำนระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวดั 

  1) นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สพม.36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยำคม ระหว่ำงวันที่ 6 – 8 กันยำยน 2562  โดยเป็น
รำงวัลชนะเลิศจ้ำนวน   7 รำยกำร รองชนะเลิศ อันดับ 1 จ้ำนวน 5 รำยกำร และรองชนะเลิศอันดับ 2 จ้ำนวน 
5 รำยกำร  ได้รับเหรียญรำงวัลทั้งหมด 55 เหรียญ ประกอบด้วย    
      เหรียญทอง 26 เหรียญ    คิดเป็นร้อยละ 47.27 
    เหรียญเงิน 18 เหรียญ   คิดเป็นร้อยละ 32.73 
   เหรียญทองแดง 11 เหรียญ  คิดเป็นร้อยละ 20.00 
   2) นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำกำรแขง่ขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนภูมิภำค 
จังหวัดเชียงรำย ประจ้ำปี 2562 ระหว่ำงวันที่ 6 – 10 สิงหำคม 2562 จ้ำนวน 4 รำยกำร ได้แก ่
      รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬำบำสเกตบอลชำย อำยุไม่เกิน 15 ปี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬำฟุตซอล รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ กีฬำเปตอง ประเภทเดี่ยวชำย รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 400 เมตรหญิง รุน่อำยุไม่เกิน 15 ปี 
   3) นำงสำวขวัญพร ฟองแก้ว และ นำงสำวอำรี หม่อโป๊ะทู่ ได้รับรำงวัลเยำวชนดีเด่น สำขำ
พัฒนำเยำวชนบ้ำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมของเยำวชน จำกจังหวัดเชียงรำย เนื่องในวันวัน
เยำวชนแห่งชำติ ประจ้ำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2562 
   4) นำยณัฐกำนต์ แสงจินดำ และนำงสำวหมี่เน เบเชกู ่ได้รับรำงวัลเยำวชนดีเด่น สำขำพัฒนำ
เยำวชนบ้ำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเยำวชน จำกจังหวัดเชียงรำย เนื่องในวันวันเยำวชน
แห่งชำติ ประจ้ำปี 2563 
             5) นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย 
จังหวัดเชียงรำย “มัธยมศึกษำเชียงรำยเกมส์” ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2562  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
พัฒนำกำรเชียงรำย ระหว่ำงวันที่ 6 – 10 มกรำคม 2563 ดังนี้ 
   ชนะเลิศ กำรแข่งขันกรีฑำ ประเภท วิ่ง 3,000 เมตร หญิง รุ่นไม่จ้ำกัดอำยุ หญิง 
   ชนะเลิศ กำรแข่งขันกรีฑำ ประเภท วิ่ง 1,500 เมตร หญิง รุ่นไม่จ้ำกัดอำยุ หญิง 
   ชนะเลิศ กำรแข่งขันกรีฑำ ประเภท วิ่ง 400 เมตร หญิง รุ่นไม่จ้ำกัดอำยุ หญิง 
        รองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันกรีฑำ ประเภทวิ่ง 1,500 เมตร รุ่นไมจ่้ำกัดอำยุหญิง 
         รองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแขง่ขันกีฬำบำสเกตบอลชำย รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี  
  6) ครูโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในงำนวันครู ครั้งที่ 64 
วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2563 จำกสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อ้ำเภอแม่สำย จ้ำนวน 8 คน 
    7) โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้รับรำงวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษำ กำรประกวด “Waste 
Less Live” ประจ้ำปี พ.ศ. 2562 จำกจังหวัดเชียงรำย โดย ส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงรำย 
  8) โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้รับรำงวัลเหรียญทอง ประเภทโรงเรียนขนำดเล็ก จำกกำร
ประเมินตำมโครงกำรโรงเรียนสวย ภูมิทัศนส์ดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ปกีำรศึกษำ 2563 ของ ส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเชียงรำย  
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   9) โรงเรียน ครู และผู้บริหำร ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีกำรศกึษำ 2563 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งหมด 6 รำยกำร ดงันี ้
   - โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ สถำนศึกษำยอดเยี่ยม 
ประเภทส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขนัระดับภำคเหนือ 
   - นำงสำวปทุมรัตน์ ค้ำแสน ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ ผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ส่งเสริมกำรใช้นวตักรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับภำคเหนือ 
   - นำงสำวพิมพ์ชนก คะลำ ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนบริหำรจัดกำร เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับภำคเหนือ 
    - นำยดวงแก้ว ดวงตะวัน ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับ
ภำคเหนือ 
   - นำงสำวศุพัชรินทร์ สขุเกษม ได้รับรำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครผูู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ ด้ำนบริหำรจัดกำร 
   - นำงสำววรำรัตน์ ค้ำยอง ได้รับรำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อกำรเรียนกำร
สอน  
 
  ส่วนตัวผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับจำกส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
36 และ สถำบันกำรศึกษำในจังหวัดเชียงรำย และจังหวัดเชียงรำยในกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรต่ำงๆ และ
วิทยำกร เช่น  
    1)ได้รับกำรแต่งตั้งจำกจังหวัดเชียงรำย เป็นคณะท้ำงำนบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
    2) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เป็น
คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณ ปี 2564 
    3) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เป็น
คณะกรรมกำรท้ำงำนจัดท้ำรำยละเอียดข้อมูลกำรย้ำย 
    4) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เป็น
คณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์พนักงำนรำชกำร 
    5) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เป็น
คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรย้ำยข้ำรำชกำรครู 
    6) ได้รับกำรยอมรับจำกมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวงในกำรร่วมประชุมและแสดงควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำนกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และกิจกรรมพัฒนำครูมัธยมศึกษำใน
จังหวัดเชียงรำย  
   7) ผู้บริหำรและครูอีกจ้ำนวน 6 คน ได้รับเชิญเป็นวิทยำกร และเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำร
ด้ำเนินกิจกรรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพให้กับโรงเรียนเทศบำล 1 (วัดพรหมวิหำร)  
   นอกจำกนั้นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรยังส่งเสริมให้ครูสำมำรถเลื่อนวิทยฐำนะที่
สูงขึ้น จำกครู เป็นครูวิทยฐำนะช้ำนำญกำร จ้ำนวน 2 คน และบริหำรจัดกำรให้ครูผู้ช่วยจ้ำนวน 4 คน ได้รับกำร
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ประเมินและพัฒนำอย่ำงเข้มตำมก้ำหนด  และโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมได้รับกำรยอมรับในด้ำนกำรจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเป็นแบบอย่ำงในกำรศึกษำดูงำนของโรงเรียนน้้ำริดวิทยำ จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้มำ
ศึกษำดูงำนเมื่อวันที่ 11 มกรำคม พ.ศ. 2563 
   ทั้งนี้โรงเรียนได้มีกำรน้ำเสนอผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนวำรสำร
ดอกเสี้ยวขำว เพื่อเผยแพร่ทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เช่น เวบไซต์โรงเรียน เวบไซต์ส้ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 เพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน กลุ่มไลน์ต่ำงๆ นอกจำกนั้นยังมีกำรรำยงำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

2. เอกสำร หลักฐำน ร่องรอยเชิงประจักษท์ี่เก่ียวข้องกับมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 

 เอกสำร หลักฐำนและร่องรอยเชิงประจักษ์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนวัดถ้้ำปลำ
วิทยำคม  อำทเิช่น  

    1) แผนภูมิโครงสร้ำงระบบกำรบริหำรงำน 
    2) แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนยุทธศำสตร ์
    3) แผนปฏิบัติกำรประจ้ำปี 
    4) ค้ำสั่งแต่งต้ังและมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ้ำป ี

   6) บันทกึกำรประชุมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   7) บันทกึกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   8) บันทึกกำรประชุมผู้ปกครองเครือข่ำย 
   9) หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมและเอกสำรประกอบ 
   10) รำยงำนกำรด้ำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพของโรงเรียนและรำยงำนของครู
รำยบุคคล 
  11) รำยงำนผลกำรด้ำเนินกำรโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ  
   12) รำยงำนกำรด้ำเนินกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   13) เกียรติบัตร รูปภำพ 

4. จุดเด่น  

         4.1 โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนกำรด้ำเนินงำนโครงกำร 
กิจกรรมตำมวงจร PDCA และมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ TPWS Model  
  4.2 มีกำรด้ำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) อย่ำงเป็นระบบ 
 5. จุดที่ควรพัฒนำ 

5.1 รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5.2 กำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งำน 
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6. ข้อเสนอแนะ 

6.1  ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในรูปแบบหลำกหลำย เช่น กำรศึกษำดูงำน  
6.2  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ครอบคลุมทุกด้ำน พร้อมใช้งำนได้อย่ำงทันท่วงทีผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
 
1. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนจบหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แล้วสร้ำงโอกำสในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพสุจริตเพื่อหำเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป 

1.1 ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรด้ำเนินงำนตำมระบบวงจรคุณภำพ  รวมทั้งในระบบกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีกำรด้ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 
               ขั้นวำงแผน (Plan)  

       วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล โดยกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรจัดท้ำรูปแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียนด้ำน
ต่ำง  ๆของนักเรียน ได้แก่ ควำมพร้อมด้ำนสติปัญญำ ควำมพร้อมด้ำนพฤติกรรม ควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย 
ควำมพร้อมด้ำนสังคม โดยกำรวิเครำะห์ผู้เรียนมีกำรด้ำเนินกำร   ดังนี ้

 - เก็บรวบรวมข้อมูลในรำยวชิำที่ต้องกำรวิเครำะหผ์ู้เรียนในปีกำรศึกษำจำกครูผู้สอนคน
เดิม หรือจำกงำนวัดผล หรือครูบำงคนอำจสร้ำงเครื่องมือส้ำหรับเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นกำรเฉพำะ  

                       -  น้ำข้อมูลที่ได้มำศึกษำวิเครำะห์ โดยพิจำรณำทั้งควำมพร้อมด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ 
สติปัญญำ และควำมพร้อมด้ำนอ่ืน ๆ ของผูเ้รียนควบคู่กันไป แล้วจัดกลุม่ผู้เรียนออกเป็น กลุ่มเก่ง กลุ่มปำนกลำง 
และกลุ่มอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  
      วเิครำะห์หลักสูตรระดับชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจะศึกษำค้ำอธิบำยรำยวิชำจำกหลักสูตร
สถำนศึกษำและเอกสำรประกอบในส่วนที่เป็นหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ จัดท้ำโครงสร้ำงรำยวิชำใน
แบบฟอร์มที่กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรก้ำหนด และจัดท้ำแผนกำรวัดและประเมินผลของแต่ละรำยวิชำ เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและประเมินผลในภำพรวม  
       ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้  โดยกำรน้ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลรำยบุคคลมำใช้ 
ในกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งจะก้ำหนดสื่อ แหล่งเรียนรู้ รูปแบบวิธีกำรตลอดจนเครื่องมือที่จะใช้ใน
กำรวัดและประเมิน ให้มีควำมเหมำะสมกับผู้เรียนและสอดคล้องกับมำตรฐำนตัวชี้วัด หรือผลกำรเรียนรู้ที่
คำดหวัง ที่ระบุไว้ในค้ำอธิบำยรำยวิชำ รวมทั้งสำระกำรเรียนรู้ในโครงสร้ำงรำยวิชำ 
  ขั้นปฏิบัติตำมแผน (Do)  
        ครูผู้สอนจดักำรเรียนรูผ้่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตัิจริงและสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตได้  
หลังจำกกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล วิเครำะห์หลักสูตรและออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ครู
น้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้มำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรยีน โดยในกำรจัดกิกรรมกำรเรียนรู้ของแต่ละรำยวิชำ
จะส่งเสริมทักษะกำรคิดให้กับนักเรียน ในลักษณะ Active Learning ฝึกให้มีกำรอภิปรำย แลกเปลี่ยน และสรุป
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ควำมคิดในรูปแบบผังมโนทัศน์ (Mind Mapping) จัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน (Project-Based 
Learning)  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น กำรประกอบอำหำร กำรถนอมอำหำร กำรปลูกพืช กำรท้ำปุ๋ย
หมัก กำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรเล่นดนตรี กำรสนทนำภำษำอังกฤษ ภำษำจีน กำรเล่นกฬีำประเภทต่ำงๆ กรีฑำ 
กำรโต้วำที  กำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ในขณะเดียวกันก็สำมำรถน้ำไปใช้ในชีวิตได้ เช่น กำรยกตัวอย่ำงโจทย์
คณิตศำสตรจ์ำกชีวิตประจ้ำวัน กำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ หรือภำษำจีน โดยกำรใช้ค้ำศัพท์ สิ่งของ ที่นักเรียน
รู้จัก หรือสถำนที่ในอ้ำเภอแม่สำย ในจังหวัดเชียงรำยที่นักเรียนมีควำมคุ้นเคย รวมถึงกำรฝึกปฏิบัติต่ำงๆ ใน
รำยวิชำกำรงำนอำชีพ 
              ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรยีนรูท้ี่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู ้ โดยด้ำนกำรใช้สื่อและ
เทคโนโลยีนั้น เมื่อครูวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล วิเครำะห์หลักสูตร และออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ครูก็มกีำรวำง
แผนกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทีส่อดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน จำกนั้นจึงจัดหำหรือจัดท้ำสื่อตำมที่ก้ำหนด 
โดยสื่อบำงตัว ครูผู้สอนอำจปรับปรุงจำกสื่อเดิมที่มีอยู่แล้ว หรอืบำงตัวอำจจัดท้ำขึ้นใหม่ โดยสื่อกำรเรียนกำรสอนมีทั้งสื่อ
ที่เป็นของจริง เช่น อุปกรณ์กีฬำ อุปกรณ์ดนตรี สื่อในรำยวิชำกำรงำนอำชีพ ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่ครูจัดท้ำขึ้นเช่น ชุดฝึก
กำรอ่ำน กำรเขียน กำรสะกดคำ้ ในรำยวิชำภำษำไทย PowerPoint ค้ำศัพท์คุณลักษณะ ในรำยวิชำภำษำอังกฤษ หรือสื่อที่
สืบค้นมำจำกอินเทอร์เน็ต เช่น คลิปวิดีโอประวัติของพระพุทธเจ้ำ คลิปวิดีโอกำรด้ำเนินกิจกรรมสหกรณ ์ควำมรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อน้ำสื่อกำรเรียนกำรสอนไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแล้ว มีกำรประเมิน
กำรใช้สื่อ แล้วน้ำผลที่ได้มำปรบัปรุงและพัฒนำสื่อนั้น  ๆให้ดีขึน้ โดยครูจัดท้ำทะเบียนสื่อของตนเอง  
    นอกจำกสื่อ และเทคโนโลยีแล้ว ครูผู้สอนมีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งภำยในและ
ภำยนอก ที่สอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ออกแบบ โดยมีกำรจัดท้ำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน และแหล่ง
เรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน แหล่งเรยีนรู้ภำยในโรงเรียน เช่น ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ภำษำจีน ห้องวิทยำศำสตร์ 
ห้องเคมี ห้องฟิสิกส์ ห้องสมุดโรงเรียน สวนสมุนไพร แปลงผักเกษตรอินทรีย์  รวมทั้งมีกำรน้ำนักเรียนไปศึกษำแหล่งเรียนรู้
นอกโรงเรียน เช่น วัดถ้้ำปลำ   วดัมงคลธรรมกำยำรำม  เรือนจ้ำกลำงจังหวัดเชียงรำย ขัวศิลปะ อุทยำนแห่งชำติถ้้ำหลวง-
ขุนน้้ำนำงนอน ศูนย์พัฒนำพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิร ิเป็นต้น นอกจำกนั้นยังมีกำรเชิญปรำชญ์ชำวบ้ำน หรือวิทยำกร
ท้องถิ่นมำให้ควำมรู้และฝึกทักษะด้ำนอำชีพให้กับนักเรียน เช่น กำรเย็บผ้ำ งำนช่ำงปูน ช่ำงเชื่อม กำรประกอบอำหำร ซึ่งมี
กำรสรุปและประเมินผลเมื่อเสรจ็สิ้นกิจกรรม หรือเมื่อสิ้นภำคเรียน เพื่อน้ำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงส้ำหรับกำรด้ำเนินกำร
ภำคเรียนต่อไป  
                มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชงิบวก  โดยครูผู้สอนมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนโดยเน้นกำรมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เน้นกำรยกย่องชมเชย ให้ก้ำลังใจนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรูปแบบ TPW ดังนี้ 

  T  Teamwork      หมำยถึง กำรท้ำงำนเป็นทีม โดยออกแบบกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 
       ให้นักเรียนได้ท้ำงำนร่วมกันในลักษณะงำนคู่ หรืองำนกลุ่ม  
       เพื่อให้เกิดกำรช่วยเหลือกันและกัน และเกิดกำรเรียนรู้ 
       ด้วยกัน  
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 P  Participation หมำยถึง  กำรมีส่วนร่วม โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรท้ำ 
         กิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ เน้นผู้เรียน 
                   เป็นส้ำคญั ไม่ใช่กำรสอนแบบบรรยำย 
 W Willingness หมำยถึง  กำรมีควำมมุ่งมั่นต้ังใจสู่ควำมส้ำเร็จ โดยเริ่มต้ังแต่กำร 
         ระบุจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ชัดเจน กำรแจ้งจุดประสงค ์
          กำรเรียนรูใ้ห้นักเรียนทรำบ มีกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิง 
         บวก และเสรมิแรงให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ 
                   คณุลักษณะตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู ้
   เมื่อสิ้นภำคเรียนมีกำรให้นักเรียนประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ของครู เพื่อให้ครูใช้ข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำในภำคเรียนต่อไป  

 ขั้นตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน (Check)  
   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  โดยมีขั้นตอนที่ส้ำคัญคือ 
1ครูผู้สอนออกแบบกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลกำรเรียนรู้ ของรำยวิชำ และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ก้ำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้ำนควำมรู้ (Knowledge) ด้ำน
ทักษะ (Practice) และด้ำนคุณลักษณะ (Attitude)  โดยก้ำหนดเกณฑ์กำรประเมินให้เหมำะสม และมีรูปแบบที่หลำกหลำย 
เช่น กำรใช้แบบทดสอบ กำรสัมภำษณ์ กำรน้ำเสนอปำกเปล่ำ กำรจัดแสดงบนเวที กำรจัดนิทรรศกำร กำรปฏิบัติจริง กรณี
เป็นแบบทดสอบก้ำหนดให้มีทั้งแบบปรนัยและอัตนัยซึ่งครูผู้สอนสำมำรถใช้กำรทดสอบโดยใช้ตัวข้อสอบที่จัดพิมพ์ หรือใช้
กำรทดสอบออนไลน์ผ่ำนแอปพลิเคชั่นต่ำง เช่น Google Form   จำกนั้นน้ำไปใช้ในวัดและประเมินนักเรียนทั้งกำรประเมิน
ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน หลังเรียน มีกำรทดสอบกลำงภำค และปลำยภำค ส้ำหรับแบบทดสอบกลำงภำคและปลำยภำค 
ครูผู้สอนมีกำรจัดท้ำผังข้อสอบ (Test Blue Print) และกำรวิเครำะห์ข้อสอบ เพื่อเป็นกำรตรวจสอบคุณภำพ หลังจำกกำร
วัดและประเมินแต่ละครั้งครูให้ข้อมูลย้อนกลับให้กับนักเรียน และน้ำผลที่ได้มำใช้ในกำรพัฒนำนักเรียน โดยโรงเรียน
ก้ำหนดเกณฑ์กำรผ่ำนของกำรประเมินไว้ที่ร้อยละ 60  

  ขั้นปรับปรงุแก้ไข (Act)  
    ครูผู้สอนน้ำผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินผลของแต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เมื่อเสร็จสิ้นหนว่ยกำร
เรียนรู้ เพื่อพัฒนำผู้เรียน โดยส่วนของครูผู้สอนมีกำรปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอน 
ส่วนนักเรียน ครูผู้สอนบำงคนจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม และเสริมแรงให้นักเรียนพัฒนำตนเองโดยกำรเรียนซ่อมเสริมหรือ
ศึกษำค้นควำ้เพิ่มเตมิ นอกจำกนั้นยังน้ำผลกำรประเมินมำตัดสินผลกำรเรียนเมื่อจบรำยวิชำแต่ละภำคเรียน   
    นอกจำกนั้น ครผูู้สอนมีกำรปรบัปรุงแก้ไขกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
ตลอดจนเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ สื่อกำรเรียนกำรสอน แหล่งกำรเรียนรู้ โดยกำรบันทึกหลังกำรสอน หลังจำกกำรใช้แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และเมื่อสอนรำยวิชำเสร็จสิ้นในแต่ละภำคเรียน เพื่อน้ำปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่ำง  ๆไปปรับปรุงและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในครั้งต่อไป รวมทั้งกำรน้ำไปสู่กำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
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  1.2  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้           
         ครูผู้สอนของโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงสม่้ำเสมอและต่อเนื่อง ผ่ำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำน
วิชำกำร กำรประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  ที่โรงเรียนขับเคลื่อนอย่ำงเป็นระบบตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 ต่อเนื่องมำในปีกำรศึกษำ 2563 โดยทุก
วันพฤหัสบดี ครูผู้สอนทุกคนจะใช้เวลำ 2 คำบ เพื่อด้ำเนินกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ห้องโสตทัศนศึกษำ ทั้งกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมำชิกในทีมย่อย ประมำณ 3 – 5 คน ซึ่งเน้นตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกลุ่มใหญ่ทั้งโรงเรียน 
ประเด็นในกำรแลกเปลี่ยน คือ ปัญหำ ข้อค้นพบจำกวิเครำะห์ผู้เรียน หรือกำรประเมินผู้เรียน แล้วออกแบบแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหำโดยสมำชิกในทีมร่วมแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยสลับบทบำทกันเป็นครูต้นแบบ 
(Model Teacher) และครูผู้ร่วมทีม (Buddy Teacher) จำกนั้นครูต้นแบบน้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ และสมำชิกในทีม
ไปเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อสังเกตกำรณ์สอน แล้วร่วมกันประชุมสะท้อนคิดหลังกำรสอน ท้ำให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัดแสดงผลงำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภำคเรียนละ 1 ครั้ง มีกำรแลกเปลี่ยนผลกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จำกกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วย
กระบวนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ครบ 3 วงรอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 โดยครูทุกคนเข้ำร่วมแลกเปลี่ยน
กำรด้ำเนินกำร ท้ำให้ครูเกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อกำรสอน เทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเทคนิคกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนใหม่ๆ จำกเพื่อนครู แล้วน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนของตนเอง นอกจำกนั้นครูผู้สอนยังมีกำรเผยแพร่
คลิปวิดี โอที่บันทึกขณะจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำน Youtube และเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดถ้้ ำปลำวิทยำคม 
(www.watthumpla.ac.th)  

  2.  ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผลของกำรด้ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญของคณะครูโรงเรียนวัดถ้้ำปลำ
วิทยำคม ส่งผลให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัดในหลักสูตรสถำนศึกษำ มีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 นักเรียนสมัครใจเข้ำรับกำรทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 67.78 ผลกำรทดสอบ
สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2562 ทั้ง 4 รำยวิชำ คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 
วิชำในภำพรวมสูงขึ้นร้อยละ 1.05 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 นักเรียนเข้ำรับกำรทดสอบทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ผลกำรทดสอบสูงขึ้น
กว่ำปีกำรศึกษำ 2562 ทั้ง 5 รำยวิชำคือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยทั้ง 
5 รำยวิชำในภำพรวมสูงขึ้นร้อยละ 8.98 และจำกกำรจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบ O-NET ของโรงเรียน
มัธยมศึกษำทั้ง 59 แห่ง ในจังหวัดเชียงรำย และจังหวัดพะเยำ (ส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 เดิม) พบว่ำ
โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมมีคะแนนเป็นอันดับที่ 4 ซึ่งเป็นอันดับที่สูงขึ้น จำกอันดับที่ 26 ในปีกำรศึกษำ 2562 และอันดับ
ที่ 57 ในปีกำรศึกษำ 2561  
 นอกจำกน้ันยังมีผลงำนอื่น  ๆ ของนักเรียน ครู ผู้บริหำรและโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนในระดับเขตพื้นที่ 
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และระดับชำติ ดังนี้ 
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  1) โรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคุรุสภำเป็นเครือข่ำยที่มีนวัตกรรมกำรแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำวิชำชีพแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ปี พ.ศ. 2562 
    2) โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้รับกำรคดัเลือกเป็นเครือข่ำยที่มีนวัตกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
จำกกำรจัดกิจกรรมพัฒนำวิชำชีพ แบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ประจ้ำปี 2563 “ระดับภูมิภำค” 2020 
PLC Regional Award จำกส้ำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส้ำรวจและผลิต 
จ้ำกัด และศูนย์ภูมิภำคว่ำด้วยสะเต็มศึกษำของรัฐมนตรีศึกษำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   3) โรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำวิชำชีพแบบชุมชนแหง่กำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) ประเภทหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จำกคุรสุภำ
ประจ้ำปี พ.ศ. 2562 จ้ำนวน 60,000 บำท และปี พ.ศ. 2563 จ้ำนวน 50,000 บำท 
   4) โรงเรียน ครู และผู้บริหำร ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีกำรศกึษำ 2563 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทั้งหมด 6 รำยกำร ดงันี ้
   - โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ สถำนศึกษำยอดเยี่ยม 
ประเภทส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขนัระดับภำคเหนือ 
   - นำงสำวปทุมรัตน์ ค้ำแสน ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ ผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ส่งเสริมกำรใช้นวตักรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับภำคเหนือ 
   - นำงสำวพิมพ์ชนก คะลำ ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนบริหำรจัดกำร เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับภำคเหนือ 
    - นำยดวงแก้ว ดวงตะวัน ได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันระดับ
ภำคเหนือ 
   - นำงสำวศุพัชรินทร์ สขุเกษม ได้รับรำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ ด้ำนบริหำรจัดกำร 
   - นำงสำววรำรัตน์ ค้ำยอง ได้รับรำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำร
สอน  
  5) โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจำกส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 เป็น
สถำนศึกษำทีม่ีพัฒนำกำรเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นล้ำดับที่ 3 ของส้ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 36 จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปี
กำรศึกษำ 2561 - 2562 
   6) โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจำกส้ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 เป็น
สถำนศึกษำทีม่ีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3 
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 
2561-2562 
  7)  โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจำกส้ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 เป็น
สถำนศึกษำทีม่ีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม สงูกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 
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3 จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 
2561-2562 
   8) นำงวรรณำ สมัครไทย นำงสำววรำรัตน์ ค้ำยอง นำงสำวอรอนงค์ สหัสเรืองกิตติ ์ได้รับเกียรติ
บัตรจำกส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เป็นผู้มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้จนส่งผลให้
สถำนศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3 จำกกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561-2562 
  9) นำยพิษณ ุปิงสมปำน นำงสำวธำรทิพย์ ค้ำน้อย นำงสำวปรียำภรณ์ วังม่วงแงว ได้รับเกียรติ
บัตรจำกส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เป็นผู้มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้จนส่งผลให้
สถำนศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3 
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 
2561-2562 

         10) ครูโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในงำนวันครู ครั้งที่ 64 
วันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2563 จำกสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
อ้ำเภอแม่สำย จ้ำนวน 8 คน ได้แก ่

  นำงวิภำนันท์ โพธิ์ทิพย ์ ครูดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  นำงสิริวัชญำ จันทคุณ ครูดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
  นำงสำวศศิอร ตำค้ำปัญญำ ครูดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  นำงสำวปรียำภรณ์ วังม่วงแงว  ครูดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
  นำยดวงแก้ว ดวงตะวัน ครูดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  นำงสำวศุพัชรินทร์ สุขเกษม ครูดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  นำยณรงค์ ดำรำรัตน ์ ครูดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
  นำงวรรณำ สมัครไทย ครูดีเด่นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 11) นำงสำวปทุมรัตน์ ค้ำแสน ผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ พร้อมด้วยคณะครู 3 คน คือ นำงวันเพ็ญ มูล

เมืองค้ำ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์) นำงสำววรำรัตน์ ค้ำยอง (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ) และนำงสำว
พิมพ์ชนก คะลำ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยำกรในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้กับผู้บริหำรและครูโรงเรียนเทศบำล 1 (วัดพรหมวิหำร)  
อ้ำเภอแม่สำย จังหวัด 

  12) นำงสำวพิมพ์ชนก คะลำ (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย) นำงสิริวัชญำ จันทะคุณ (กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์)  นำงสุรำงรัตน์ ล้ำธำรทอง นำงภัทรำนิชฐ์ ตำวงค์ศรี (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
และนำงสำววรำรัตน์ ค้ำยอง (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ)  ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชำญ ในกำรเยี่ยมและสังเกตกำร
สอน ในขั้นตอนกำรเปิดชั้นเรียนตำมกระบวนกำร PLC วงรอบที่ 3 ของโรงเรียนเทศบำล 1 (วัดพรหมวิหำร)  

  13) นำงปริศนำ แสนป้อ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้รับเชิญจำกโรงเรียนจันจว้ำวิทยำคมเป็น
วิทยำกรเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ O-NET วิชำภำษำไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
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 14) นำงปริศนำ แสนป้อ ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และนำงวรรณำ สมัครไทย ครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะช้ำนำญกำรของครู
โรงเรียนแม่สำยประสิทธิ์ศำสตร์และโรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม 

 15) นำยดวงแก้ว ดวงตะวัน  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ได้รับเชิญเป็นวิทยำกร และ
กรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันฟุตบอล และฟุตซอล ของโรงเรียนและหน่วยงำนในอ้ำเภอแม่สำย  
   16) นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ระดับชำติ ภำคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 ธันวำคม 2562  จำกกำรเป็นตัวแทนเข้ำร่วม 7 
รำยกำร  ได้รับรำงวัล 3 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน รวม 7 รำยกำร ดังนี ้

เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
เหรียญทอง  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ ม.1-ม.3 
เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ไม่

ก้ำหนดช่วงชั้น  
เหรียญเงิน กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม(กำรเขียนเรยีงควำม)  ม.4-ม.6 
เหรียญเงิน กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
เหรียญเงิน กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  ม.1-ม.3 

          เหรียญเงิน กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ม.1-ม.3 

  17) นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69 ปีกำรศึกษำ 
2562 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 36 ณ โรงเรียนเทิงวิทยำคม 
ระหว่ำงวันที่ 6 – 8 กันยำยน 2562  โดยเป็นรำงวัลชนะเลิศจ้ำนวน   7 รำยกำร รองชนะเลิศ อันดับ 1 จ้ำนวน 
5 รำยกำร และรองชนะเลิศอันดับ 2 จ้ำนวน 5 รำยกำร  ได้รับเหรียญรำงวัลทั้งหมด 55 เหรียญ ประกอบด้วย    
      เหรียญทอง 26 เหรียญ    คิดเป็นร้อยละ 47.27 
    เหรียญเงิน 18 เหรียญ   คิดเป็นร้อยละ 32.73 
   เหรียญทองแดง 11 เหรียญ  คิดเป็นร้อยละ 20.00 
   18) นักเรียนได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนภูมิภำค 
จังหวัดเชียงรำย ประจ้ำปี 2562 ระหว่ำงวันที่ 6 – 10 สิงหำคม 2562 จ้ำนวน 4 รำยกำร ได้แก ่
      รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬำบำสเกตบอลชำย อำยุไม่เกิน 15 ปี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬำฟุตซอล รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี 
    รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศ กีฬำเปตอง ประเภทเดี่ยวชำย รุ่นอำยุไม่เกิน 15 ปี 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 400 เมตรหญิง รุน่อำยุไมเ่กิน 15 ปี 
 

3.  เอกสำร หลักฐำน ร่องรอยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนที่ 3 

  - หลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 - โครงสร้ำงรำยวิชำและแผนกำรวัดและประเมินผล 
 - รำยงำนวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล 
 - แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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 - รำยงำนกำรวิเครำะห์ข้อสอบ 
 - รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 - รำยงำนกำรพัฒนำและกำรใช้สื่อ นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 - รำยกำรด้ำเนินกำรกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) 
 - ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
 - เกียรติบัตรยกย่องชมเชย 
  -หนังสือเชิญเป็นวิทยำกรและเป็นคณะกรรมกำรประเมิน 
  - รำยงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 
4. จุดเด่น 

   ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ มีกำรออกแบบกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ และใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ โดยค้ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เรียนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 มีกำรน้ำกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำผู้เรียน อย่ำง
ต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ ครูผู้สอนได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครอง และหน่วยงำนต่ำง  ๆเช่น กำรได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอน
ดีเด่น 

5. จุดที่ควรพัฒนำ 

             5.1  กำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคลที่เป็นระบบเพื่อน้ำผลมำออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม   
            5.2  รปูแบบกำรวัดและประเมนิผลที่มีควำมหลำกหลำยและกำรสะท้อนกลับที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

5.3 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
5.4 นักเรียนควรได้ศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 
 

6. ข้อเสนอแนะ   

    6.1  ครูควรมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในกำรออกแบบ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

    6.2  ครูควรออกแบบกำรวัดและประเมินผลที่มีควำมหลำกหลำยและตำมสภำพจริงมำกยิ่งขึ้น ให้ข้อมูลป้อนกลับ
นักเรียน และน้ำผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 

    6.3 ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
จุดเด่น  จุดควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

   ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำเป็นข้อมูลสำรสนเทศส้ำคัญที่สถำนศึกษำจะต้องน้ำไป
วิเครำะห์  สังเครำะห์  เพื่อสรุปน้ำไปสู่กำรเชื่อมโยงหรือสะท้อนภำพควำมส้ำเร็จกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ  และน้ำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ดังนั้น  จำกผลกำร
ด้ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  สำมำรถสรุปภำพรวมผลกำรประเมินตนเอง  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำของแต่ละ
มำตรฐำน  พร้อมทั้งแผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
1. สรุปผลกำรประเมินตนเอง  

 ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 ของโรงเรียนวัดถ้้ำปลำ
วิทยำคม สรุปผลกำรประเมินตนเอง  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคณุภาพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ ยอดเยี่ยม 
ผลกำรประเมนิภำพรวมของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 

2. จุดเด่น จุดพัฒนำ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1. นักเรียนทกุคนได้รับกำร พัฒนำทักษะกำรฟัง กำร
พูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ด้ำนภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน จำกกิจกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมโครงกำรกำรพัฒนำทักษะกำรรู้หนังสือโดย
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โรงเรียนวัดถ้้ำปลำ
วิทยำคม ปีที่ 2 
 2. นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยี จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้   

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1. กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรของนักเรียนยัง
มีน้อย  
2. ควำมสำมำรถในกำรคิดคำ้นวณของนักเรียนควร
ได้รับกำรพัฒนำให้มำกยิ่งขึ้น 
3. กำรใช้สือ่เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ของ
นักเรียนยังมีน้อย 
5.4 ทักษะและประสบกำรณ์ด้ำนอำชีพของนักเรียน
ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงหลำกหลำย 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.  โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำก
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนกำรด้ำเนินงำนโครงกำร 
กิจกรรมตำมวงจร PDCA และมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำ TPWS Model  
 2.  มีกำรด้ำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community) อยำ่งเป็นระบบ 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
2.  กำรจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบันและพร้อม
ใช้งำน 

  

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั  
  ครูมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้ำคัญ มีกำรออกแบบกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ และใช้สื่อ
กำรเรียนกำรสอน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ โดยค้ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผู้เรียนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 มีกำรน้ำกระบวนกำรชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) มำเป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำผู้เรียน อย่ำงต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ ครูผู้สอน
ได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครอง และหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น 
กำรได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ 
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ              

1.  กำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคลที่เป็นระบบเพื่อน้ำผลมำ
ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม   

2. รูปแบบกำรวัดและประเมินผลที่มีควำมหลำกหลำยและ
กำรสะท้อนกลับที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3. กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
4. นักเรียนควรได้ศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 
 

 

3. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  จำกสรุปผลกำรประเมินตนเองทั้งรำยมำตรฐำนและภำพรวม มีจุดเด่น จุดพัฒนำ ดังกล่ำวข้ำงต้น  
โรงเรียนจึงได้น้ำข้อมูลสำรสนเทศจำกกำรประเมินตนเองมำใช้ในกำรก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2564 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยกำรรักษำคุณภำพของมำตรฐำนที่สูงหรือ
ประสบควำมส้ำเร็จ และปรับปรุง พัฒนำคุณภำพที่ยังไม่บรรลุตำมเป้ำหมำยที่โรงเรียนก้ำหนด ดังนี้   

     3.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน มีแผนกำรพัฒนำเพื่อรักษำคุณภำพ หรือให้ได้มำตรฐำนที่
สูงขึ้นในปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้  
      แผนปฏิบัติกำรที่ 1 . จัดกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้นักเรียนได้พัฒนำนวัตกรรมมำกขึ้น  
      แผนปฏิบัติกำรที่ 2   ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมทำงวัฒนธรรม 
ประเพณีในชุมชนอย่ำงสม่้ำเสมอ  
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         แผนปฏิบัติกำรที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือ 
                                                กำรสื่อสำร    
      แผนปฏิบัติกำรที่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรคิดค้ำนวณ   
            แผนปฏิบัติกำรที่ 5  พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับประสบกำรณแ์ละทักษะด้ำนอำชีพอย่ำงหลำกหลำย 
      แผนปฏิบัติกำรที่ 6  ส่งเสรมิสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถโดยกำรเข้ำร่วมกำร
แข่งขันในระดบัต่ำงๆ 
     แผนปฏิบัติกำรที่ 7  ส่งเสริมหรือจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ตำม
ควำมสำมำรถของนักเรียน 
  3.2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีแผนกำรพัฒนำเพื่อรักษำคณุภำพหรือใหไ้ด้
มำตรฐำนที่สูงขึ้นในปีกำรศกึษำ 2564  ดงันี้  
   แผนปฏิบัติกำรที่ 1  พัฒนำครูผู้สอนให้มีเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะในศตวรรษ 
                      ที่ 21   
      แผนปฏิบัติกำรที่ 2  ส่งเสรมิ สนับสนุนใหค้รูผลิตสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      แผนปฏิบัติกำรที่ 3  ส่งเสรมิ สนับสนุนใหค้รูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
               ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                    แผนปฏิบัติกำรที่ 4  พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใชใ้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
        แผนปฏิบัติกำรที่ 5 ปรับปรุงอำคำร สถำนที่ให้น่ำอยู่ มีควำมปลอดภัย และพัฒนำเป็น 
            แหล่งเรียนรู้  
 
  3.3 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส ำคัญ มีแผนกำรพัฒนำเพื่อรักษำ
คุณภำพหรือให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึน้ในปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้  
    แผนปฏิบัติกำรที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคนิคกำรจัด 
                                             กำรเรียนรู้เพื่อ พัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เหมำะสมตำมธรรมชำติ 
                                             วิชำ 
    แผนปฏิบัติกำรที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีใน 
                                             กำรจดักำรเรียนรู ้
    แผนปฏิบัติกำรที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงให ้
                                              มำกยิ่งขึ้น 
    แผนปฏิบัติกำรที่ 4  ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนกำรวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 4 
ควำมโดดเดน่ของสถำนศึกษำ 

  

  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  โดยได้ด้ำเนินกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง จนเกิดผลกำรด้ำเนินงำนที่มีควำมโดดเด่น เป็นที่
ประจักษ์และได้รับกำรยอมรับในวงกว้ำง ได้รับรำงวัลในระดับต่ำงๆ และสร้ำงช่ือเสียงให้กับโรงเรียนมำโดยตลอด 
ดังนี้ 

1. จุดเน้นของสถำนศึกษำ  

  มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน คือ กำรพฒันำผู้เรียนให้มีวินัย เป็นคนดีมีน้้ำใจ 
 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร คือ กำรบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม 
 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ คือ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
 

2. นวัตกรรม (Innovation) (ถ้ำมี)  
  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร จ้ำนวน 1 รำยกำร ดังนี้  

ที่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนำนวัตกรรม 
ปีที่พัฒนำ
นวัตกรรม 

ประโยชน์ของนวัตกรรม 

1 กำรบริหำรจัดกำรด้วย
รูปแบบ TPWS Model 

คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร
โรงเรียน 

2563 -พัฒนำสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

- สร้ำงบรรยำกำศควำมรัก ควำม
สำมัคคีในกำรท้ำงำน 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ จ้ำนวน 2 รำยกำร ดังนี ้

ที่ ชื่อนวัตกรรม ผู้พัฒนำนวัตกรรม 
ปีที่พัฒนำ
นวัตกรรม 

ประโยชน์ของนวัตกรรม 

1 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วย TPW Model 
ผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC)  

-คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรและงำนวิชำกำร 

2563 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของผู้เรียน 

 กำรพัฒนำทักษะกำรรู้
หนังสือโดยชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพโรงเรียน
วัดถ้้ำปลำวิทยำคม 

คณะครูทุกคน 2562-2563 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้ำคัญ 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของผู้เรียน 

 

 
3. วิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ  (Best  Practice)  

โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมได้มีพัฒนำกำรจัดท้ำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนมำ
อย่ำงต่อเนื่องจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice) ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง และเผยแพร่ให้แก่
โรงเรียนในเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่องคือกำรพัฒนำวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแบบชุมชนแหง่กำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยกำรพัฒนำทักษะกำรรู้หนังสือโดยชมุชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โรงเรยีนวัดถ้ ำปลำวิทยำคม มีขั้นตอนกำรพัฒนำ ดังนี้ 

3.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

   กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เพื่อเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส้ำหรับสถำนศึกษำ 
หน่วยงำนต้นสังกัด และส้ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ในกำรพัฒนำ ส่งเสริม 
สนับสนุน ก้ำกบัดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ โดยมำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคณุภำพผู้เรียน ข้อ 1.1 
ผลสมัฤทธิ์ทำงวิชำกำรของนักเรียน ประเด็นที่ 1 มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิด
ค้ำนวณ และจำกนโยบำยส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2563  นโยบำยที่ 3
ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนษุย์ โดยมีมำตรกำรและแนวทำงด้ำเนินกำรในกำร
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พัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำว่ำ “ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีวินัย มีทักษะที่จ้ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้ำน
กำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ มีทักษะด้ำนภำษำไทยเพื่อใช้ในกำรเรียนรู้มี ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำ
ที่ 3 มีควำมสำมำรถ ในกำรใช้เทคโนโลยีได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท้ำ 
น้ำไปสู่ กำรมทีักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถ
ท้ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหวุัฒนธรรม มีทกัษะพื้นฐำนในกำรด้ำรงชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถ
ด้ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข”  

   โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ตั้งอยู่ เลขที่ 
2 หมู ่5 ต้ำบลโป่งงำม อ้ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดเล็ก มีนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 -6 รวมจ้ำนวน 280  คน เนื่องจำกเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณชำยแดน นักเรียนใน
โรงเรียนจึงมีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ รวม 12 กลุ่ม โดยนอกเหนือจำกนักเรียนที่มีเชื้อชำติไทย สัญชำติ
ไทยจ้ำนวน ร้อยละ 40 แล้ว กลุ่มชำติพันธ์ุหลักคือ เชื้อสำยอำข่ำ ร้อยละ 20.4 เชื้อสำยจีน ร้อยละ 15.51 
เชื้อสำยไทยใหญ่ ร้อยละ 11.03 นอกนั้นคือเชื้อสำย ลำหู่ ม้ง ไทลื้อ พม่ำ เป็นต้น 

   จำกกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในเดือน
มิถุนำยน 2562 ด้ำนกำรอ่ำนเรื่องและกำรเขียนเรื่อง พบว่ำอยู่ในระดับดี ร้อยละ 46.51 ระดับพอใช้ 42.53 
และระดับปรับปรุง ร้อยละ 10.96 นอกจำกนั้นเมื่อวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำต่้ำกว่ำระดับชำติเกือบทุกรำยวิชำ ซึ่งส่วนหนึ่งอำจ
เนื่องมำจำกกำรขำดสมรรถนะทำงด้ำนภำษำ ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ของทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้นอกจำกนั้นเมื่อวิเครำะห์ผลกำรเรียนภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำมี
นักเรียนทีไ่ด้ระดับ 3 ขึน้ไปในวิชำภำษำไทย คิดเป็นร้อยละ 55.52 ซึง่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก้ำหนด
ไว้ว่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 เช่นเดียวกับผลกำรเรียนในกลุม่สำระภำษำต่ำงประเทศที่ประกอบด้วย
ภำษำอังกฤษและภำษำจีน พบว่ำมีนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 45.58 ซึ่งยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก้ำหนดไว้ที่ร้อยละ 50  

    ผู้บริหำร ครแูละบุคลำกรโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม มีควำมตระหนักถึงควำมส้ำคัญของ
ทักษะกำรรู้หนงัสือ โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร ว่ำเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ กำรศึกษำ
ต่อ รวมถึงกำรประกอบอำชีพของนักเรียน และเชื่อว่ำจะสำมำรถ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนได้ จึงมีควำมเห็นร่วมกันในกำรพัฒนำทักษะดังกล่ำวให้กับนักเรียน 
ผ่ำนกำรบูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ในห้องเรียนตำมเนื้อหำวิชำ ของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และกำรจัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมนอกห้องเรียน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ว่ำ 
“กำรท้ำงำนเป็นทีมแบบมีส่วนร่วมด้วยควำมมุ่งมุ่นสู่ควำมส้ำเร็จ” หรือ A Teamwork that Participate 
with Willingness. ซึ่งสำมำรถน้ำไปประยุกต์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในหอ้งเรียน เพื่อให้นักเรียน
มีส่วนร่วม มคีวำมกระตือรือร้น และมีควำมสุขในกำรเรียน โดยครูผู้สอนทุกคนพัฒนำบทเรียนหรือแผนกำร
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จัดกำรเรียนรู้ของตนเองผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  

3.2 วัตถุประสงค์   

1) เพื่อพัฒนำทักษะด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยของนักเรียน 
2)  เพื่อพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษและภำษำจีนของนักเรียนโรงเรียน 

    วัดถ้้ำปลำวิทยำคม 
3.3  กระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม 

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย TPW Model ผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) มีกระบวนกำรพัฒนำ 

กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย TPW Model ผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม มีขั้นตอนกำร
ด้ำเนินงำนพัฒนำ ตำมวงจรคุณภำพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นวำงแผน (Plan)  

 เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหำรและคณะครูร่วมกันวิเครำะห์สภำพบริบทและปัญหำเกี่ยวกับ
ผู้เรียน แล้วร่วมกันก้ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ คือควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำร   
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรสื่อสำรดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกคน และจำกกำรศึกษำสภำพผู้เรียน แนวคิด ทฤษฏีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 
Active Learning และกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก จึงสรุปลักษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบ TPW Model เป็นแนวทำงให้ครูผู้สอนทุกคนน้ำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งประกอบด้วย 

 T  Teamwork      หมำยถึง กำรท้ำงำนเป็นทีม โดยออกแบบกิจกรรมกำรเรยีนรู้ที่ 
       ให้นักเรียนได้ท้ำงำนร่วมกันในลักษณะงำนคู่ หรืองำนกลุ่ม  
       เพื่อให้เกิดกำรช่วยเหลือกันและกัน และเกิดกำรเรียนรู้ 
       ด้วยกัน  

 P  Participation หมำยถึง  กำรมีส่วนร่วม โดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรท้ำ 
         กิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้ เน้นผู้เรียน 
                   เป็นส้ำคญั ไม่ใช่กำรสอนแบบบรรยำย 

 W Willingness หมำยถึง  กำรมีควำมมุ่งมั่นต้ังใจสู่ควำมส้ำเร็จ โดยเริ่มต้ังแต่กำร 
         ระบุจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่ชัดเจน กำรแจ้งจุดประสงค ์
          กำรเรียนรูใ้ห้นักเรียนทรำบ มีกำรจัดกำรช้ันเรียนเชิง 
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         บวก และเสรมิแรงให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ 
                   คณุลักษณะตำมจุดประสงค์กำรเรียนรู ้

นอกจำกนั้น รูปแบบของกำรด้ำเนินกำรใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community) เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อน มีกำรแต่งตั้งผู้ประสำนงำนในกำร
ด้ำเนินกำรเพื่ออ้ำนวยควำมสะดวกกับครูผู้สอน ก้ำหนดตำรำงเวลำในกำรประชุมของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพในตำรำงสอนของครูทุกคน ในช่วงสองคำบสุดท้ำยของวันพฤหัสบดี คือคำบที่ 7 – 8 เพื่อให้ครูมีเวลำใน
กำรท้ำงำนร่วมกัน และเป็นช่วงเวลำหนึ่งในกำรก้ำกับ ติดตำม กำรด้ำเนินงำน  

ขั้นลงมือปฏิบัติตำมแผน (Do)  

 หลังจำกก้ำหนดแผนกำรด้ำเนินกำร ในกำรประยุกต์ใช้ TPW Model เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนแล้วได้ด้ำเนินกำรตำมกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ดังนี้ 
    1.  ประชุมชี้แจงสมำชิกได้แก่คณะครูโรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมและจัดทีม PLC โดย
จัดเป็น 7 ทมีหลัก ทีมละ 3- 5 คน ยึดตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ดังน้ี 
  ทีมที่ 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    จ้ำนวน 3 คน 
  ทีมที่ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์    จ้ำนวน 3 คน 
  ทีมที่ 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  จ้ำนวน 3 คน 
  ทีมที่ 4  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  จ้ำนวน 3 คน 
  ทีมที่ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ     จ้ำนวน 3 คน 
  ทีมที่ 6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ   จ้ำนวน 5 คน 
  ทีมที่ 7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   จ้ำนวน 4 คน 
รวมจ้ำนวนคณะครูที่เป็น Model Teacher ในขณะเดียวกันก็เป็น Buddy Teacher ใน 7 ทีม มีจ้ำนวน 24 คน 
โดยมีผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วยผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ และรองผู้อ้ำนวยกำรสถำนศึกษำ รวม 2 คน 
ท้ำหน้ำที่ก้ำกับ ติดตำม และดูแลช่วยเหลือสมำชิกแต่ละทีม 

   2. ทดสอบควำมสำมำระในกำรอ่ำน กำรเขียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 
– 6 ด้วยแบบคัดกรองควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน ของสถำบันภำษำไทย ส้ำนักวิชำกำรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   3. คณะผู้ร่วมพัฒนำนวัตกรรม จัดท้ำแบบฟอร์ม หรือเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ และเครื่องมือในกำรก้ำกับติดตำมกำรด้ำเนินงำน 

  4.  ครผูู้สอนในฐำนะครูต้นแบบ (Model Teacher ) และ Buddy Teacher ซึ่งเป็น
สมำชิกในทีม PLC แต่ละทีม ด้ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรพัฒนำบทเรียนตำมแนวทำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ของคุรุ
สภำ ดังนี้ 
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    1) Study ขั้นศึกษำข้อมูล ครูวิเครำะห์ปัญหำผู้เรียน วิเครำะห์ผลกำรเรยีนรู้ 
และวิเครำะห์ชิ้นงำนนักเรียน  โดยให้สมำชิกปรึกษำหำรือและวิเครำะห์เป้ำหมำยกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำร
เขียน กำรสื่อสำรของนักเรียนตำมลักษณะธรรมชำติวิชำที่สอน และก้ำหนดกลุ่มนักเรียนที่เป็นเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำ    

        2) Plan ขั้นวำงแผน โดย ครูต้นแบบ (Model Teacher) ทุกคน ออกแบบ
กำรสอนเพื่อกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรของนักเรียน โดยจัดท้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีกำร
น้ำ TPW Model ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรม จำกนั้น ครูน้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทีอ่อกแบบ ไปน้ำเสนอ
ต่อสมำชิกในทีม เพื่อร่วมกันวิพำกย์แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ แล้วปรับปรุงแก้ไขแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

     3) Teach and Observe ขั้นสอนและสังเกตชั้นเรียน ครูต้นแบบ (Model 
Teacher) ด้ำเนินกำรเปิดช้ันเรียน คือน้ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ออกแบบไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอน โดย
ผู้บริหำรและสมำชิกในทีมที่เป็น Buddy Teacher ร่วมสงัเกตชั้นเรียน  

     4) Reflect ขั้นสะท้อนคิด โดย หลังจำกเปิดชั้นเรียนแล้ว สมำชิกในทีม PLC 
ร่วมกันสนทนำเพื่อสะท้อนคิดหลังกำรเปิดช้ันเรียนของ ครูต้นแบบ (Model Teacher) เกี่ยวกับพฤติกรรมกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน เพื่อร่วมกันวิเครำะห์หำแนวทำงในกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในวงรอบ
ต่อไป  

     5) Revised ขั้นตรวจสอบ ทบทวน หลังจำกกำรประชุมสะท้อนคิดแลว้ 
สมำชิกในทีมรว่มกันตรวจสอบ ทบทวน ผลของกำรด้ำเนินกำรในวงรอบ โดยเฉพำะผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน แล้ว
น้ำไปใช้ในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วงรอบต่อไป  

   5. ด้ำเนินกำรตำมขั้นตอนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในข้อ 3 จนครบ 3 วงรอบ 

      

 

         แผนภำพขั้นตอนกำรด้ำเนินกำรประยุกต์ใช้ TPW Model ผ่ำนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
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ขั้นตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน (Check) 

 กำรตรวจสอบกำรประยุกต์ใช้  TPW Model ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ด้ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบดังนี้ 

      1.กำรตรวจสอบโดยสมำชิกในทีม ระหว่ำงกำรด้ำเนินกำร โดยเฉพำะในช่วงที่ก้ำหนด
เป็นเวลำประชุมกิจกรรม PLC ทุกวันพฤหัสบดี และกำรประชุมสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน (Reflect)  และ
ขั้นตอนกำรตรวจสอบทบทวน (Revised)  

   2. กำรก้ำกับติดตำมโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งเข้ำร่วมกำรประชุมกิจกรรม PLC กับ
คณะครูในวันพฤหัสบดี และกำรร่วมสังเกตชั้นเรียนในกำรเปิดชั้นเรียนของครูต้นแบบ และร่วมประชุมสะท้อนคิด
หลังเปิดชั้นเรียน (Reflect)   

   3. ร่วมกันสรุปผลกำรด้ำเนินกำรเมื่อด้ำเนินกำรตำมขั้นตอนเสร็จสิ้นวงรอบที่ 1 วงรอบ
ที่ 2 และวงรอบที่ 3 ระดับโรงเรียน 

   4. เมื่อด้ำเนินกำรครบทั้ง 3 วงรอบ ด้ำเนินกำรทดสอบทดสอบทักษะกำรอ่ำน กำร
เขียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 ด้วยแบบคัดกรองควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน 
ของสถำบันภำษำไทย ส้ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

   ขั้นปรับปรุงแก้ไขพัฒนำต่อเนื่อง (Act)  

 กำรปรับปรุงแก้ไขพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ TPW Model ด้ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องในรูปแบบดังนี ้

    1.สมำชิกในทีม PLC ร่วมกันสรุปข้อมูลจำกกำรด้ำเนินกำรเมื่อด้ำเนินเสร็จสิ้นแต่ละ
วงรอบ (Revised) เพื่อปรับปรุงแก้ไขกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ในวงรอบถัดไป 

   2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หรือข้อค้นพบที่ได้จำกกำร
ด้ำเนินกำรตำมขั้นตอนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เมื่อด้ำเนินกำรครบทั้ง 3 วงรอบ ในระดับโรงเรียน โดย
ให้ครูต้นแบบน้ำเสนอแบบปำกเปล่ำ (Oral Presentation) และกำรจัดแสดงนิทรรศกำรผลกำรด้ำเนินกำร 
เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้เรียนรู้รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน TPW Model ของครูคนอื่น 
ตลอดจนได้เห็นเทคนิควิธีกำรใหม่ๆ หรือสื่อและเทคโนโลยีใหม่ที่สำมำรถน้ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

  3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรแก้ไขและพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) กับผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน Bukit Merah 
Secondary School (BMSS) ประเทศสิงคโปร์ด้วยระบบประชุมทำงไกลผ่ำนแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM)  
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3.4   ผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำน   

  ผลของกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย TPW Model ผ่ำนกระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม ซึ่งได้พัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

   1. ผู้เรียนมีทักษะภำษำไทยในกำรอ่ำน กำรเขียนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 78. 93 สูงขึ้นจำกก่อน
กำรด้ำเนินกำร คือ ร้อยละ 71.79 จำกกำรทดสอบด้วยแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  และกำรเขียน 
ของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

 
 

 

                     2. ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียน กำรท้ำงำนกลุ่ม มีควำมกล้ำแสดงออก จำกกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนที่ครูออกแบบ 

   3.นักเรียนมีควำมสำมำรถฟัง พูด อ่ำน เขียนสื่อสำรโดยใช้ภำษำต่ำงประเทศทั้งภำษำอังกฤษ 
และภำษำจีนในระดับที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 

  4. นักเรียนได้รบัจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ระดับชำติ 
ภำคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 ธันวำคม 2562  จำกกำรเป็นตัวแทนเข้ำร่วม 7 รำยกำร  
ได้รับรำงวัล 3 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน รวม 7 รำยกำร ดังนี้ 

เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 
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เหรียญทอง  กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  
                ม.1 - ม.3 
เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทำง 

กำรเรียนรู้ ไมก่้ำหนดช่วงชั้น  
เหรียญเงิน กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม(กำรเขียนเรียงควำม) ม.4-ม.6 

  เหรียญเงิน กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
  เหรียญเงิน กำรแข่งขันกำรเลำ่นิทำน ประเภทบกพร่องทำงร่ำงกำยฯ  ม.1-ม.3         
 เหรียญเงิน กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
                        ม.1-ม.3 

  5. นักเรียนได้รบัรำงวัลจำกกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่69 ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สพม.36 ณ โรงเรยีนเทิงวิทยำคม ระหว่ำงวันที่ 6 – 8 กันยำยน 2562  โดยเป็นรำงวัล
ชนะเลิศจ้ำนวน   7 รำยกำร รองชนะเลิศ อันดับ 1 จ้ำนวน 5 รำยกำร และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำ้นวน 5 
รำยกำร  ได้รับเหรียญรำงวัลทั้งหมด 55 เหรียญ ประกอบด้วย    
      เหรียญทอง 26 เหรียญ    คิดเป็นร้อยละ 47.27 
    เหรียญเงิน 18 เหรียญ   คิดเป็นร้อยละ 32.73 
   เหรียญทองแดง 11 เหรียญ  คิดเป็นร้อยละ 20.00 

ผลที่เกิดขึ้นกับครู 

1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีเทคนิควิธีกำรสอนที่เหมำะสม สอดคล้องกับหลักสูตร 
เนื่องจำกมีกำรเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรน้ำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

     2. ครูผู้สอนร้อยละ 100 เข้ำใจขั้นตอนของกระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (PLC) และมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ 

   3. ครูผู้สอนมีเครือข่ายในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และมีความร่วมมือ ในการพฒันาผู้เรียน และการท างานอ่ืนๆ ในโรงเรียน 

    4. ครูผู้สอนมีควำมกระตือรือร้นในกำรพัฒนำตนเองด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ มี
ควำมมั่นใจในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนวิชำกำรกับเพื่อนร่วมวิชำชีพมำกขึ้น  

    5. ครูได้รับกำรยอมรับในกำรด้ำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ โดย
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกร และผู้เช่ียวชำญในกำรด้ำเนินงำน PLC ของโรงเรียนเทศบำล 1 (วัดพรหมวิหำร) 
อ้ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย  
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    6. ครูได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในงำนวันครู ครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกรำคม 
พ.ศ. 2563 จำกสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศกึษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ้ำเภอแม่สำย 
จ้ำนวน 8 คน 

   7. ครูกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศได้รับเกียรติบัตรจำกส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 เป็นผู้มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้จนส่งผลใหส้ถำนศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3 จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561-2562 

   8. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรจำก
ส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เป็นผู้มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้จนส่งผลใหส้ถำนศึกษำมี
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3 จำกกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2561-2562 

  ผลทีเ่กิดขึน้กับสถำนศึกษำ 

   1.โรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคุรุสภำเป็นเครือข่ำยที่มีนวัตกรรมกำรแกป้ัญหำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำวิชำชีพแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ปี พ.ศ. 2562 
     2. โรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำวิชำชีพแบบชุมชนแหง่
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) ประจ้ำปี พ.ศ. 2562 ประเภทหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ จ้ำนวน 60,000 บำท  
    3. โรงเรียนผ่ำนกำรคัดเลือกให้ได้รับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำวิชำชีพแบบชุมชนแหง่
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) ประจ้ำปี พ.ศ. 2563 ประเภทหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ จ้ำนวน 50,000 บำท 
    4. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจำกส้ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 เป็น
สถำนศึกษำทีม่ีพัฒนำกำรเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เป็นล้ำดับที่ 3 ของส้ำนักงำนเขตพ้ืนทีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 36 จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปี
กำรศึกษำ 2561 - 2562 
    5. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจำกส้ำนักงำนเขตพื้นทีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 เป็น
สถำนศึกษำทีม่ีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3 
จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 
2561-2562 
 

 



63 

 

   ผลทีเ่กิดขึน้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

    กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย TPW Model ผ่ำน
กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) ส่งผลต่อผู้บริหำร
สถำนศึกษำดังนี ้

1. ผู้บริหำรมแีนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                     2. เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำรกับครูผู้สอน เนื่องจำกมีกำรร่วมคิด ร่วมท้ำ 

ร่วมเสนอแนะ ระหว่ำงกำรด้ำเนินกำร                      
   3. ผู้บริหำรไดร้ับกำรยอมรับในกำรด้ำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยำกร และผู้เชี่ยวชำญในกำรด้ำเนินงำน PLC ของโรงเรียนเทศบำล 1 (วัดพรหมวิหำร) 
อ้ำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย   

3.5   กำรขยำยผลและเผยแพร่ผลกำรพัฒนำ   

   กำรด้ำเนินกำรตำมโครงกำรกำรพัฒนำทักษะกำรรู้หนั งสือโดยชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคมนี้ได้เผยแพร่ในที่ประชุมเครือข่ำยโรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกคุรุสภำ ณ 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง และเผยแพร่ในกำรถอดบทเรียนเครือข่ำยที่มีนวัตกรรมกำรแก้ปัญหำกำรเรียนรู้  
ของผู้เรียนตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำวิชำชีพแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community: PLC ) ประจ้ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยคุรุสภำ ระหว่ำงวันที่ 27 -28 กุมภำพันธ์ 2563 ณ โรงแรม
วินเซอร์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพมหำนคร นอกจำกนั้นยังเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียนวัดถ้้ำปลำวิทยำคม 
www.watthumpla.ac.th และเผยแพร่เพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนเทศบำล 1 (วัดพรหมวิหำร)  
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   ค าสั่งโรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
ที่  58 /๒๕63 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒563 
-------------------------------- 

  ตามที่  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  อันน าไปสู่
การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประการใช้กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
เตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี นั้น 

  ดังนั น เพื่อให้การด าเนินงานมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้เก่ียวข้อง และส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายตามที่โรงเรียน

ก าหนด  โรงเรียนวัดถ  าปลาวิทยาคม 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ   

1.1 นางสาวปทุมรัตน์    ค าแสน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายสุพรรณ์     จันทาพูน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3 นางวันเพ็ญ      มูลเมืองค า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
1.4 นางปริศนา  แสนป้อ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
1.5 นางวิภานันท์ โพธ์ิทิพย ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
1.6 นางสาวกนกวรรณ กันทา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
กรรมการ 

1.7 นางสาวพิมพ์ชนก คะลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
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1.8 นายพิษณุ        ปิงสมปาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ 
1.9 นายดวงแก้ว     ดวงตะวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 

1.10 นางสาวศุพัชรินทร์ สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
1.11 นางวรรณา      สมัครไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
1.12 นางสิริวัชญา     จันทะคุณ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
1.13 นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว หัวหน้างานทะเบียน กรรมการ 
1.14 นางสาวบัวผัด เสียเหวย หัวหน้างานวัดผล กรรมการ 
1.15 นางกัญญาภา    พรมสะอาด หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
กรรมการและเลขานุการ 

1.16 นางสุรางค์รัตน์  ล าธารทอง หัวหน้างานแผนงาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
     มีหนา้ที่   ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีการขบัเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
2. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา   

2.1 นางสาวปทุมรัตน์    ค าแสน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.2 นายสุพรรณ์     จันทาพูน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
2.3 นางวันเพ็ญ      มูลเมืองค า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
2.4 นางปริศนา  แสนป้อ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
2.5 นางวิภานันท์ โพธ์ิทิพย ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
2.6 นางสาวกนกวรรณ กันทา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
กรรมการ 

2.7 นางสาวพิมพ์ชนก คะลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
2.8 นายพิษณุ        ปิงสมปาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ 
2.9 นายดวงแก้ว     ดวงตะวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 

2.10 นางสาวศุพัชรินทร์ สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
2.11 นางวรรณา      สมัครไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
2.12 คณะครูทุกคน  กรรมการ 
2.13 นางกัญญาภา    พรมสะอาด หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
กรรมการและเลขานุการ 

2.14 นางสุรางค์รัตน์  ล าธารทอง หัวหน้างานแผนงาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐานและก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
 
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

3.1 นางกัญญาภา     พรมสะอาด        หัวหน้างานประกันฯ ประธานกรรมการ 
3.2 นางภัทรานิชฐ์     ตาวงค์ศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นางปริศนา        แสนป้อ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
3.4 นางวันเพ็ญ        มูลเมืองค า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
3.5 นางสิริวัชญา      จันทะคุณ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
3.6 นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน กรรมการ 
3.7 นางสาวบัวผัด     เสียเหว่ย หัวหน้างานวัดผล กรรมการ 
3.8 นางสาวศุพัชรินทร์ สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนศิลปะ กรรมการ 
3.9 นายดวงแก้ว ดวงตะวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
3.10 นางสาววรารัตน์  ค ายอง หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ 
3.11 นางสุรางค์รัตน์   ล าธารทอง            หัวหน้างานแผนงานฯ                     กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ วางแผนการประเมิน ด าเนินการประเมิน และ สรุปผลการประเมิน  หลังการประเมินให้แจ้ง 

ผลการประเมนิ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยยึดหลักการประเมินเพื่อพัฒนา 
และสะท้อนคณุภาพการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จและเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษา เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา 
เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษา และสะท้อนคณุภาพ    การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน    

 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง   

4.1 นางกัญญาภา     พรมสะอาด      หัวหน้างานประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
4.2 นางภัทรานิชฐ์     ตาวงค์ศรี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
4.3 นางปริศนา        แสนป้อ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
4.4 นางวันเพ็ญ        มูลเมืองค า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
4.5 นางสริิวัชญา      จันทะคุณ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
4.6 นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน กรรมการ 

4.7 นางสาวบัวผัด     เสียเหวย หัวหน้างานวัดผล กรรมการ 
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4.8 นางสาวธารทิพย์ ค าน้อย กลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 
4.9 นายไกรวิชญ์ ริจนา กลุ่มงานอ านวยการ กรรมการ 

4.10 นางสุรางค์รัตน์   ล าธารทอง         หัวหน้างานแผนงาน                    กรรมการและเลขานุการ 

                              
  มีหน้าที ่ น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจดัท ารายงานการประเมินตนเองที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียน ผลส าเร็จของกระบวนการบริหารและการจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจน
เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 
5. คณะกรรมการรบัการประเมินคุณภาพภายนอก   

5.1 นางสาวปทุมรัตน์    ค าแสน ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
5.2 นายสุพรรณ์     จันทาพูน รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
5.3 นางวันเพ็ญ      มูลเมืองค า หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
5.4 นางปริศนา  แสนป้อ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
5.5 นางวิภานันท์ โพธ์ิทิพย ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
5.6 นางสาวกนกวรรณ กันทา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
กรรมการ 

5.7 นางสาวพิมพ์ชนก คะลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
5.8 นายพิษณุ        ปิงสมปาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ 
5.9 นายดวงแก้ว     ดวงตะวัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 

5.10 นางสาวศุพัชรินทร์ สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
5.11 นางวรรณา      สมัครไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
5.12 นางสิริวัชญา     จันทะคุณ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
5.13 นางสาวปรียาภรณ์ วังม่วงแงว หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน กรรมการ 
5.14 นางสาวบัวผัด เสียเหวย หัวหน้างานวัดผล กรรมการ 
5.15 คณะครูทุกคน  กรรมการ 
5.16 นางกัญญาภา    พรมสะอาด หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 
กรรมการและเลขานุการ 

5.17 นางสุรางค์รัตน์  ล าธารทอง หัวหน้างานแผนงาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที่  เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่หา้ โดย เตรียมการต้อนรับตามสมควร  และให้
ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ห้า  

    

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง   ณ   วันที ่ 8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 

(นางสาวปทุมรัตน์   ค าแสน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรยีนวดัถ  าปลาวิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  ระดับการศกึษาขั นพื นฐาน  

                                  เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ คนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง  ภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงได้มีการยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ 
(๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  ๖  
สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร  
ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จึงประกาศการใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

     ประกาศ ณ วนัที่ ๑๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                          
(นางสาวปทุมรัตน์  ค าแสน) 

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวทิยาคม 
  

 
                                                           (นายณรงค ์  เขื่อนค าแสน) 
                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  
     โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                                      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ๒)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

     และแก้ปญัหา  
 ๓)  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
 ๔)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
 ๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
๒.๑ มีเป้าหมาย  วสิัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย     
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
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ประกาศโรงเรยีนวดัถ  าปลาวิทยาคม 
เรื่อง    ก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

-------------------------------------- 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่
สถานศึกษาก าหนด  จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๓  รายละเอียดการก าหนดค่าเป้าหมายตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

  ประกาศ ณ วันที่     ๒๐      เดือน     มิถุนายน     พ.ศ.    ๒๕๖๓ 

 
 

 
(นางสาวปทุมรัตน์  ค าแสน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
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ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาระดบัการศึกษาขั นพื นฐาน 
โรงเรียนวดัถ  าปลาวทิยาคม ปกีารศึกษา 2563 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเปา้หมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอด

เยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
 1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ ยอดเยี่ยม 
 1.1 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน ระดับดีขึ้นไป  
 1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ระดับดีขึ้นไป  
 1.3 ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป  
 1.4 ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ระดับดีขึ้นไป  
 1.4 ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะในการคิดค านวณระดับดีขึ้นไป  
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเหน็ และแก้ปัญหา   
ยอดเยี่ยม 

 2.1 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ  
      ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 

 2.2 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
 2.3 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม  
 3.1 ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วยตนเองและการท างาน 

      เป็นทีม 
 

 3.2 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีทักษะการท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค ์  
 3.3 ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ 

      สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน หรือ 
       ผลผลิต 

 

 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ยอดเยี่ยม 
 4.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ในการสืบค้นข้อมูลหรือสืบเสาะหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
 

 4.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้าง 
      งานเอกสารหรือสร้างชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบ 

 

 4.3 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ 
      ข้อมูลที่เกิดจากการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ  
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 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศกึษา   ยอดเยี่ยม 
 5.1 ผู้เรียนร้อยละ 58 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

      ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

 5.2 ผู้เรียนร้อยละ 40 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
      ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

 5.3 ผู้เรียนร้อยละ 54 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 
      เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

 5.4 ผู้เรียนร้อยละ 63 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
      ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

 5.5 ผู้เรียนร้อยละ 92 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
      พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

 5.6 ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3  
      ขึ้นไป 

 

 5.7 ผู้เรียนร้อยละ 55 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

 5.8 ผู้เรียนร้อยละ 48 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา      
      ต่างประเทศ ระดับ 3 ขึ้นไป 

 

 5.9 ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 มีจ านวนไม่เกนิร้อยละ 3 ของผู้เรียนทั้งหมด  
 6. มีความรู้ ทกัษะพื นฐาน และเจตคตทิีด่ตี่องานอาชพี ยอดเยี่ยม 
 6.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพและ 

      มีประสบการณ์ในงานอาชีพที่สนใจ  
 

 6.2 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปทีี่ 6 ร้อยละ 80 สามารถประเมินทางเลือก 
      ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น ที่สอดคลอ้งกับความรู้  
      ความถนดัและความสนใจ 

 

1.2 คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
 1. การมีคณุลักษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด   ยอดเยี่ยม 
 1.1 ผู้เรียนร้อยละ 93 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี  
 1.2 ผู้เรียนร้อยละ 93 มีคุณลักษณะและคา่นิยมในการเป็นคนดี มีน้ าใจ มีจิตอาสา  
 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   ยอดเยี่ยม 
 2.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัฒนธรรม ประเพณีไทย และของ 

      ท้องถิ่น 
 

 2.2 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลกัของชาติ  
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 2.3 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  

      และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

 3. การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   ยอดเยี่ยม 
 3.1 ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 

      ในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณ ี
 

 4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
 4.1 ผู้เรียนร้อยละ 72 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตาม 

      เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 

 4.2 ผู้เรียนร้อยละ 85 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  
      หรือส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 4.3 ผู้เรียนร้อยละ 90 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและ 
      อบายมุขทุกชนิด 

 

 4.4 ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่   
 4.5 ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย และอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 

      อย่างมีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา ระดับยอด
เยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน   ยอดเยี่ยม 
 2.1.1 สถานศกึษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับบริบทของ 

         สถานศกึษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
 

 2.1.2 สถานศกึษาก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคลอ้งเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค ์
         ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศกึษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ 
         ต้นสังกัด และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

 2.1.3 สถานศกึษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ม ี
         ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 2.1.4 สถานศกึษาน าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 2.2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอย่าง 

         ต่อเนื่อง 
 

 2.2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา จัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
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 2.2.4 สถานศกึษามีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา  
 2.2.5 สถานศกึษาเปิดโอกาสให้บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม 

         ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

2.3 ด าเนนิงานพฒันาวิชาการทีเ่นน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้นตามหลักสูตร
สถานศกึษาและทกุกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม 

 2.3.1 สถานศกึษามีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษาละ  
         1 ครั้ง 

 

 2.3.2 สถานศกึษามีการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้อง 
         กับบรบิทของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
         สังคม 

 

 2.3.3 สถานศกึษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ  
 2.3.4 สถานศกึษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ 

         ผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
 

 2.3.5 สถานศกึษามีการดูแลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเรียนรวมหรือ 
         ผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

2.4 พฒันาครแูละบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ยอดเยี่ยม 
 2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับได้รับการส่งเสริมให้เข้ากับการพัฒนาตนเอง 

          ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 

 2.4.2 สถานศกึษาจัดให้มีการด าเนินกิจกรรมชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 2.4.3 สถานศกึษาจัดให้มีการน าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 

          งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื อต่อการจัดการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 
 2.5.1 สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการ 

         เรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
 

 2.5.2 สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ 
         จัดการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 

 

 2.5.3 สถานศกึษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้   ยอดเยี่ยม 
 2.6.1 สถานศกึษามีการศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพ 

          ของสถานศึกษา 
 

 2.6.2 สถานศกึษามีการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ 
          การจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเปา้หมาย 
 2.6.3 สถานศกึษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ 

          การจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

 2.6.4 สถานศกึษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ 
          การจดัการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 

 2.6.5 สถานศึกษามีการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
          และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัสภาพของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระดับยอด
เยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริงและสามารถน าไปประยกุต์ใชใ้น
ชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม 

 3.1.1 ครูผู้สอนร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
          ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน 
          กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 

 3.1.2 ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  
 3.1.3 ครูผู้สอนร้อยละ 95 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป 

          องค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 
 

 3.1.4 ครูผู้สอนร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
          ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้   ยอดเยี่ยม 
 3.2.1 ครูผู้สอนร้อยละ 95 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
 3.2.2 ครูผู้สอนร้อยละ 95 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน และภูมิปัญญา 

          ท้องถิน่ในการจัดการเรียนรู ้
 

 3.2.3 ครูผู้สอนร้อยละ 95 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
          ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 

3.3 มีการบรหิารจดัการชั นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
 3.3.1 ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 

         เชิงบวก ให้เด็กรักคร ูครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
 

 3.3.2 ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และ 
         เรียนรูร้่วมกันอย่างมีความสุข 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินความรู้ผู้เรยีนอยา่งเปน็ระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
 3.4.1 ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู ้

        อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน 
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มาตรฐานการศึกษา ค่าเปา้หมาย 
 3.4.2 ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

         กับเป้าหมายในการจดัการเรียนรู ้
 

 3.4.3 ครูผู้สอนร้อยละ 95 มีการให้ข้อมลูย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการ 
         เรียนรู ้

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

 3.5.1 ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ในการจัดการ 
         เรียนรูร้ะหว่างครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

 3.5.2 ครูผู้สอนร้อยละ 100 น าข้อมูลป้อนกลับจากการแลกเปลี่ยนความรู้ไปใช้ใน 
          การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 3.5.3 ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีการด าเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
         เพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียน วัดถ้้าปลาวิทยาคม 
 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม    ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ฯ      
1)  มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณ 

1) ผู้เรียนร้อยละ 75 
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทย ระดับดี
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
ระดับดีขึ้นไป 
  
 
 
 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ม ี
ผลการประเมนิสมรรถนะ
ส าคัญ ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ
ผ่านขึ้นไป 
 
 
 

 1) ผลการด าเนินงาน สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 90.66 ของ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 
2) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทย ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อย
ละ 81.02 ของผู้เรียนที่มีผล
การประเมิน ระดับดีขึ้นไป 

1) ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
2)ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทย ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

3) ผู้เรียนร้อยละ 65 มี
ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับ
ดีขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ผู้เรียนร้อยละ 60  มี
คุณภาพด้านการสื่อสาร
ภาษาจีน ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

3)ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการประเมนิสมรรถนะ
ส าคัญ ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
ในระดับ ดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
4)ร้อยละ ของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

3) ผลการด าเนินงาน  ต้่า
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือร้อยละของผู้เรียนที่มผีล
การประเมินในระดับ ดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 55.36 
 
 
 
 
 
4) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.2 – 
ม.6 ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คอื ร้อยละ 
70.53 ของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

3)ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ภาษาจีน ระดับชั้น ม.2 และ ม.6 
 
 
 
 
 
 
 

ต่้ากว่าค่าเปา้หมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

5) ผู้เรียนร้อยละ 65 มี
ทักษะในการคดิค านวณ 
ระดับดีขึ้นไป   
 
 
 
 
 
 
 

5)ร้อยละ ของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

5)ผลการด าเนินงาน  สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ 
ร้อยละ 67.99 ของผู้เรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ระดับ 2.5 ขึ้นไป 

5)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษามี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 
2.5 ขึ้นไป 
 

2)  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

1) ผู้เรียนร้อยละ 75 มี
ความสามารถในการคิด
จ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตรตรองอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
 
 
 
 
2) ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการประเมนิสมรรถนะ
ส าคัญ ด้านความสามารถ
ในการคิด ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่าน
ขึ้นไป 
 
 
 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการประเมนิสมรรถนะ
ส าคัญ ด้านความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
ภาพรวมระดับ

- ผลการด าเนินงาน  สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากผลการประเมิน
สมรรถนะส าคญั ด้าน
ความสามารถในการคิด 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 94.51 ของ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ระดับผ่านขึ้นไป 
 
2) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านการสื่อสาร  ภาพรวม

1)ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านความสามารถในการคิด 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
2)ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านการสื่อสาร  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 

สูงกว่าคา่เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

 
 
 
 
 
3) ผู้เรียนร้อยละ 70  มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
 

สถานศึกษา ระดับผ่าน
ขึ้นไป  
 
 
 
3) ร้อยละ ของผู้เรียนที่
ประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา ภาพรวมระดับ
สถานศึกษามีผลการ
ประเมิน ระดับผ่านขึ้นไป 

ระดับสถานศึกษา คือ ร้อย
ละ 83.36 ของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินระดับผ่านขึ้นไป 
 
3) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คอื ร้อยละ 
91.65  ของผู้เรียนที่มีผล
การประเมิน ระดับผ่านขึ้น
ไป 

 
 
 
 
 
3)ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

3)  มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

1) ผู้เรียนร้อยละ 75  
สามารถรวบรวมความรู้ได้
ทั้งด้วยตนเองและท างาน
เป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 

1) ร้อยละ ของผู้เรียนใน
รายวิชาที่เน้นการท า
โครงงาน การด าเนิน
กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม การด าเนินงาน
กิจกรรมธนาคารขยะ 
การจัดการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา  
ที่ผลการประเมินระดับด ี
 

1) ผลการด าเนินงานสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากผลการประเมินใน
รายวิชาที่เน้นการท า
โครงงาน การด าเนิน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
การด าเนินงานกิจกรรม
ธนาคารขยะ การจัดการ
แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ  93.27 ของ

1)ผลการประเมินในรายวิชาที่เน้น
การท าโครงงาน การด าเนิน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม การ
ด าเนินงานกิจกรรมธนาคารขยะ 
การจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา  
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

 
 
 
2) ผู้เรียนร้อยละ 75   มี
ทักษะการท างานอย่าง
เป็นระบบและมีความคิด
สร้างสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ผู้เรียนร้อยละ 75  
สามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการสรา้งสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ 

 
 
 
2) ร้อยละ ของผู้เรียนทีท่ า
โครงงานและผลงานการท า
กิจกรรมของนกัเรียนจาก
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และการงาน
อาชีพ  กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษามีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
3)ร้อยละ ของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินผลงานการ
พัฒนานวัตกรรมผ่าน
เกณฑ ์

ผู้เรียนที่ผลการประเมิน
ระดับดี 
 
2) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากผลการประเมินจากการ
ท าโครงงานและผลงานการ
ท ากิจกรรมของนักเรียนจาก
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และการงาน
อาชีพ  กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คอื ร้อยละ 
92.21 ของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ ์
 
 
 
 
3) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากจ านวน
นักเรียนทีมี่ผลงานการ
พัฒนานวัตกรรม ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อย

 
 
 
2)ผลการประเมินจากการท า
โครงงานและผลงานการท า
กิจกรรมของนกัเรียนจากรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และ
การงานอาชีพ  กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)จ านวนนักเรียนที่มีผลงานการ
พัฒนานวัตกรรม ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 

 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 



84 
 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

โครงงาน ชิ้นงาน หรือ
ผลผลิต 

ละ 90.00 ของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินผ่านเกณฑ ์

4)  ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1)  ผู้เรียนร้อยละ 85    
มีความสามารถในการใช้
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลหรือสืบเสาะหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 
 
 
 
 
 
2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสร้างงานเอกสารหรือ
สร้างช้ินงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้อย่างมีจิตส านึก
และรับผิดชอบ 
 
 
 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการประเมนิสมรรถนะ
ส าคัญ ด้านความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี  
ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่าน
ขึ้นไป  
 
 
 
 
 
2) ร้อยละ ของผู้เรยีนที่มี
ผลการประเมนิ การสร้าง
งานเอกสาร หรือสร้าง
ชิ้นงานที่เกิดจากการ
เรียนรู้  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษาระดับผ่านขึ้น
ไป 
 
 
 

1) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญ
ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คอื ร้อยละ 
93.27 ของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมิน ระดับผ่านขึ้นไป 
 
 
2)ผลการด าเนินงาน  สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการ
สร้างงานเอกสาร หรือสร้าง
ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้  
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 91.00 ของ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 
ระดับผ่านขึ้นไป 
3)ผลการด าเนินงาน  สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากผลการประเมินการ

1)ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)ผลการประเมินการสร้างงาน
เอกสาร หรือสร้างชิ้นงานที่เกิด
จากการเรียนรู้  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การน าเสนอข้อมูลที่เกิด
จากการเรียนรู้ในลักษณะ
ต่างๆ 

3)ร้อยละ ของผู้เรียนที่มี
ผลการประเมนิการ
น าเสนอข้อมูลที่เกิดจาก
การเรียนรู้ในลักษณะ
ต่างๆ   ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

น าเสนอข้อมูลที่เกิดจากการ
เรียนรู้ในลักษณะต่างๆ   
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 94.16 ของ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 
ระดับผ่านขึ้นไป 

3)ผลการประเมินการน าเสนอ
ข้อมูลที่เกิดจากการเรียนรู้ใน
ลักษณะต่างๆ   ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 

5)  มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

1) ผู้เรียนร้อยละ 58  มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
 
 
 
 
 
2) ผู้เรียนร้อยละ 40 มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้น
ไป   
 
 
 

1) ร้อยละ ของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้น
ไป  
 
 
 
 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป  
 
 

1) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อย
ละ 62.80 ของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
2) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อย
ละ 49.91 ของผู้เรียนที่มี

1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
2)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

 
 
3) ผู้เรียนร้อยละ 54 มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป  
 
 
 
 
4) ผู้เรียนร้อยละ  63  มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
 
 
 
 
5) ผู้เรียนร้อยละ 92 มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

 
 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป  
 
 
 
 
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษาระดับ 
3 ขึ้นไป  
 
 
 
5) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
3) ผลการด าเนินงาน  ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 52.88 ของ
ผู้เรียนที่มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
4) ผลการด าเนินงาน  ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อย
ละ 61.34 ของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
5) ผลการด าเนินงาน  ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์

 
 
3)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
4)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
5)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล

 
ต่้ากว่าค่าเปา้หมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้่ากว่าค่าเปา้หมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่้ากว่าค่าเปา้หมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

ศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
6) ผู้เรียนร้อยละ 75  มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป              
 
 
 
 
 
 
7) ผู้เรียนร้อยละ 55  มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ  ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
 
 
 

ศึกษา และพลศึกษา  
ภาพรวมระดับ
สถานศึกษาระดับ 3 ขึ้น
ไป  
 
 
 
6) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้น
ไป  
 
 
 
 
7) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษาระดับ 
ขึ้นไป  
 
 

ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา และพล
ศึกษา  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คอื ร้อยละ 
90.70 ของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
6)  ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คอื ร้อยละ 
82.11 ของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 
7) ผลการด าเนินงาน  ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 47.12 ของ
ผู้เรียนที่มีผลสมัฤทธิ์

ศึกษา  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
6)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
7)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่้ากว่าค่าเปา้หมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่้ากว่าค่าเปา้หมาย 



88 
 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

 
 
8) ผู้เรียนร้อยละ 48 มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ระดับ 3 
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
9) ผู้เรียนที่มผีลการเรียน 
0 มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 
3 ของผู้เรียนทัง้หมด  
 
 
 

 
 
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ 
3 ขึ้นไป  
 
 
 
 
 
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการเรียน 0  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษาลดลง 
ร้อยละ 3 
 

ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไป 
8)  ผลการด าเนินงาน  ต่ า
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 51.99 ของ
ผู้เรียนที่มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้น
ไป   
 
9) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากมีผลการเรียน 
0  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คอื ร้อยละ 
1.85 

 
 
 
8)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
9)ผลการเรียน 0  ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้ ทกัษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ 

1) ผู้เรียนร้อยละ 80  มี
ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบ
อาชีพ และมี
ประสบการณ์ในงาน
อาชีพที่สนใจ มีคุณธรรม
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ 

1)ร้อยละของผู้เรียนที่ มี
ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบ
อาชีพ และมี
ประสบการณ์ในงาน
อาชีพที่สนใจ มีคุณธรรม
และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพ 

1) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดย
พิจารณาจากผลการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ  ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อย

1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

 
 
 
2) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.
6 ร้อยละ 80 สามารถ
ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพหรือ
การศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น ที่สอดคล้องกับ
ความรู้ ความถนัด และ
ความสนใจ 

 
 
 
2)ร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.
6 ทีส่ามารถประเมิน
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพหรอืการศึกษาต่อ
ในระดับช้ันที่สูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับความรู้ 
ความถนัด และความ
สนใจ 

ละ 90.00 ของผู้เรียนที่ม ี
ผลการประเมนิ ผ่าน 
 
2)ผลการด าเนินงาน  สูงกว่า
เป้าหมายโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพตามความ
ถนัดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา 3 และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็น
ร้อยละ 91.95 

 
 
 
2)ข้อมลูการศกึษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพตามความถนัดของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

      1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน     
1)  มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

1) ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่าน
การประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ในระดับดี  

 
 
 
 
 
 
2) ผู้เรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะและค่านิยม

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการประเมนิ
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์ ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา ระดับผ่าน
ขึ้นไป 
 
 
 
 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการประเมนิการเข้า

1)ผลการด าเนินงาน  สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากผลการประเมิน
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 93.0  ของ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป 
 
 
2)ผลการด าเนินงาน  สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา

1)รายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
2)ผลการประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรม

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

ในการเป็นคนดี มีน้ าใจ 
มีจิตอาสา 

ร่วมกิจกรรมจติอาสา 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ของ
โรงเรียน ในภาพรวม
ระดับสถานศึกษา ระดับ
ผ่านขึ้นไป   

จากผลการประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมจติอาสา และ
กิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน 
ในภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คอื ร้อยละ 
93.73 ของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมิน ระดับผ่านขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

อื่นๆ ของโรงเรียน ในภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
 
 

 

2)  มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และของ ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
การเข้าร่วมกิจกรรมตาม
วัฒนธรรม ประเพณีไทย 
และของท้องถิ่น เช่น 
ประเพณีท าบุญตักบาตร 
ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประเพณีลอยกระทง 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

1)ผลการด าเนินงาน สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมตามวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และของ
ท้องถิ่น เช่น ประเพณี
ท าบุญตักบาตร ประเพณี
สรงน้ าพระธาตุ ประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประเพณีลอย

1)ข้อมูลการเขา้ร่วมกิจกรรมตาม
วัฒนธรรม ประเพณีไทย และของ
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีท าบุญตัก
บาตร ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประเพณีลอยกระทง ภาพรวม
ของสถานศึกษา 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

 
 
 
2) ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ผู้เรียนร้อยละ 90  มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรั กและภู มิ ใ จ ใน
ค ว า ม เ ป็ น ไ ท ย  แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่น 
 

 
 
 
2)ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมเคารพธง
ชาติ กิจกรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และ
วันส าคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ภาพรวมสถานศึกษา 
 
 
 
 
3)ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ที่
สถานศึกษา ชมุชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนจัดกิจกรรม 
ซึ่ง โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดกิจกรรม 
เช่น  การใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง การสวมใส่ชุด

กระทง ภาพรวมของ
สถานศึกษา คอืผู้เรียนร้อย
ละ 92.00 เข้าร่วมกิจกรรม 
2)ผลการด าเนินงาน สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมเคารพธงชาติ 
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา และวัน
ส าคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ภาพรวม
สถานศึกษา คอืผู้เรียนร้อย
ละ 93  เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
3)ผลการด าเนินงาน  สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้แสดงออกถึงความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ที่สถานศึกษา ชุมชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนจัดกิจกรรม ซึ่ง 
โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาโดยจัดกิจกรรม เช่น  

 
 
 
2)ข้อมูลการเขา้ร่วมกิจกรรม
เคารพธงชาติ กิจกรรมในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ
วันส าคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ภาพรวม
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
3)ข้อมูลการเขา้ร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนได้แสดงออกถึง
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ที่สถานศึกษา ชุมชน 
หรือหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรม ซึ่ง 
โรงเรียนไดด้ าเนินการพัฒนาโดย
จัดกิจกรรม เชน่  การใช้
ภาษาไทยที่ถูกต้อง การสวมใส่ชุด
พื้นเมืองทุกวันศุกร์  การเข้ารว่ม
กิจกรรมประเพณีไทยและ

 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

พื้นเมืองทุกวันศุกร์  การ
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ไทยและประเพณีล้านนา 
เช่น วันลอยกระทง วัน
เข้าพรรษา กิจกรรม
ชุมนุมสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 

การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 
การสวมใส่ชุดพื้นเมืองทุกวัน
ศุกร์  การเข้ารว่มกิจกรรม
ประเพณีไทยและประเพณี
ล้านนา เช่น วันลอยกระทง 
วันเข้าพรรษา กิจกรรม
ชุมนุมสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา คอื ร้อยละ 
92.50 ของผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเพณีล้านนา เช่น วันลอย
กระทง วันเข้าพรรษา กิจกรรม
ชุมนุมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 

3)  ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

1)  ผู้เรียนร้อยละ 90 
ยอมรับและสามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ในด้าน 
เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี
 
 
 
 
 
 
 

1)ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการประเมนิพฤติกรรม
เด็ก (Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire: SDQ) 
ของกรมสุขภาพจิต ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน 
และด้านสัมพนัธภาพทาง
สังคม และการไม่มีเหตุ
ทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
 
 

1) ผลการด าเนินงาน  สูง
กว่าคา่เป้าหมาย โดย
พิจารณาจากสรุปผลการ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire: SDQ) 
ของกรมสุขภาพจิต ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน และ
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
และการไม่มีเหตุทะเลาะ
วิวาทในสถานศึกษา 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 91  ของผู้เรียน

1)สรุปผลการประเมินพฤติกรรม
เด็ก (Strengths and 
Difficulties 
Questionnaire: SDQ) ของกรม
สุขภาพจิต ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อน และด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม และการไม่มีเหตุทะเลาะ
วิวาทในสถานศึกษา ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มีผลการประเมิน จัดอยู่ใน
กลุ่มปกต ิ  

 
 
 

4)  มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม 

1) ผู้เรียนร้อยละ 40  มี
น้ าหนัก ส่วนสงูและ
พัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
2)  ผู้เรียนร้อยละ 60  มี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรม

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ข้อมูลสรุปผลการประเมิน
ภาวะโภชนาการ น้ าหนัก 
– ส่วนสูง ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
2) ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

1)ผลการด าเนินงาน สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากข้อมูลสรุปผลการ
ประเมินภาวะโภชนาการ 
น้ าหนัก – ส่วนสูง ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา คือ ร้อย
ละ 50.55 ของผูเ้รียนที่มีผล
การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของกรมอนามัย  
 
2)ผลการด าเนินงาน ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา

1)สรุปผลการประเมินภาวะ
โภชนาการ น้ าหนัก – ส่วนสูง 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

พลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 
 
3)  ผู้เรียนร้อยละ 90  
หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา 
ปัญหาทางเพศ การ
ทะเลาะวิวาทและ 
อบายมุขทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
4)  ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้ ทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม ่
 
 
 
 

ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
] 
 
 
 
3) ร้อยละของผู้เรียนที่ไม่
มีปัญหาเกี่ยวขอ้งกับสิ่ง
มอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะววิาทและ
อบายมุขทุกชนิดภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 4) ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการอบรมการรู้เท่า
ทันสื่อ นักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ในสาระ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาพรวม
ระดับสถานศึกษา 
 

จากข้อมูลสรุปผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ  75.37 ของ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
กรมพลศึกษา   
3)ผลการด าเนินงาน สูงกว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากข้อมูลสรุปผลการ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
คือ ร้อยละ 94  ของผู้เรียน
ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับสิ่ง
มอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาทและ
อบายมุขทุกชนิด 
4)ผลการด าเนินงาน ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากข้อมูลของนักเรียนที่เข้า
รับการอบรมการรู้เท่าทันสื่อ 
นักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการ
เรียนรู้ในสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีภาพรวม

2)สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
3)สรุปผลการประเมินพฤติกรรม
นักเรียนของกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน ภาพรวมระดับ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
4)ข้อมูลของนักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมการรู้เท่าทันสื่อ นักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ในสาระ

 
 
 
 
 
 
 
 

สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดผลการ
ด้าเนนิงาน 

ที่ใช้ก้าหนดเปน็ 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด้าเนนิงาน 

 
หลักฐาน ร่อยรอย 

สรุปผล 
การด้าเนินงาน 

 
 
 
5) ผู้เรียนร้อยละ 90.00  
สามารถแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย และอยู่
ร่วมกับคนอ่ืน 
 อย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

 
 
 
5)ร้อยละของผู้เรียน ที ่ 
สามารถแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย และอยู่
ร่วมกับคนอ่ืน อย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
 

ระดับสถานศึกษา คือ ร้อย
ละ 93.00 ของผู้เรียน 
 
5)ผลการด าเนินงาน เท่ากับ
ค่าเป้าหมาย โดยพิจารณา
จากข้อมูลของนักเรียน ร้อย
ละ 90.00  สามารถ
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามวัย และอยู่ร่วมกับคน
อื่น อย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
5)สรุปผลข้อมลูของผู้เรียน ที ่ 
สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามวัย และอยู่ร่วมกับคนอื่น 
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 
 
 
 
 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
 
 

- 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด้าเนนิงาน สรุปผลการด้าเนนิงาน 

มฐ.2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

ยอดเยี่ยม 
  

ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจทีส่ถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม วิสัยทัศน์  
 โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะตามหลักสูตร
สถานศึกษา มคีุณธรรม 
จริยธรรม เป็นคนดี มีน้ าใจ 
ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
1) พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาใหม้ีความพร้อม 
เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
 2) พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานรวมทั้งบริบท ของ
โรงเรียนและชุมชน  
 3) ปลูกฝังผู้เรียนให้มี

การจัดท าวิสัยทัศน์ พนัธกิจและ
เป้าประสงค์ของโรงเรียนวัดถ้ าปลา
วิทยาคม เพื่อก าหนดทิศนทางการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เริ่ม
จากการแต่งต้ังคณะท างานเพื่อ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน วิเคราะห์บริบทและ
ประเมินศักยภาพของโรงเรียน โดย
ท าการ SWOT Analysis จากนั้น
จึงร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ น าเสนอในที่ประชุม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ร่วมประชาพิจารณ์ และปรับปรุง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
แล้วจึงน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือร่วมแสดง
ความคิดเห็น และให้ความเห็นชอบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้ประสงค์
ของโรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม   
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คุณธรรม จริยธรรม เป็นคน
ดี มีน้ าใจ ไม่ยุง่เกี่ยวกับสิ่ง
เสพติดและอบายมุข 
 4) ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาศักยภาพตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
 5) พัฒนาครูให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้สื่อ
และเทคโนโลยอีย่าง
หลากหลาย 
 6) พัฒนาสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
 8)  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   

ซึ่งวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ
เป้าประสงค์ ที่ร่วมกันก าหนด 

2.2 มรีะบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม รูปแบบ TPWS Model 

T: Teamwork  หมายถึง 
การท างานเป็นทีม 

การบริหารจัดการคุณภาพของ
โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม ใช้
รูปแบบ TPWS Model ซึ่งเป็น
อักษรย่อของโรงเรียน (ถ.ป.ว.) โดย
ควบคู่กับการด าเนินการตาม

เท่ากับค่าเป้าหมาย 



98 
 

P: Participation หมายถึง 
การท างานแบบมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่าย 

W: Willingness หมายถึง 
การท างานด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจสู่ความส าเร็จ   

S: the philosophy of 
Sufficiency  economy 
หมายถึง การบูรณาการหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการท างาน และ
การจัดการเรียนรู ้

 
 

ขั้นตอนวงจรคุณภาพ (Deming 
Cycle)  สอดคล้องกับค่านิยม
องค์กรว่า “การท างานเป็นทีม
อย่างมีส่วนร่วมด้วยความมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็จ” หรือ A Teamwork 
that Participate with 
Willingness” ควบคู่กับ
กระบวนการด าเนินงานทุก
โครงการ หรือกิจกรรม ด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA โดยมุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ครู และ
โรงเรียน 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย     

ยอดเยี่ยม 1)หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม 
2)หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
3)หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์
4)หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
5)หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
6)หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีการประเมินและพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศกึษา
ละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการของผู้เรียน และ
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา โดยได้ร่วมกันจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คู่มือการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระเบียบ
การวัดและประเมินผล รวม 11 
เล่ม 
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7)หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
8)หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 
9)หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
10) คู่ มื อก ารจั ดกิ จกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
11) ร ะ เ บี ย บก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 

 
2.4 พัฒนาครแูละบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) Study ขั้นศึกษาข้อมูล 
ครูวิ เคราะห์ปัญหาผู้ เรียน 
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ และ
วิ เคราะห์ชิ้นงานนักเรียน  
โดยให้สมาชิกปรึกษาหารือ
และวิเคราะห์เป้าหมายการ
พัฒนาทักษะการอ่าน การ
เ ขี ย น  ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง
นั ก เ รี ย น ต า ม ลั ก ษ ณ ะ
ธรรมชาติวิชาที่สอน และ
ก าหนดกลุ่มนักเรียนที่เป็น
เป้าหมายของการพัฒนา  
2) Plan ขั้นวางแผน โดย 
ค รู ต้ น แ บ บ  (Model 
Teacher) ทุกคน ออกแบบ
การสอน เพื่ อ การพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียน 

โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคมมกีาร
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (Individual 
Plan: ID Plan) ที่คณะครูจัดท า 
รวมทั้งวิเคราะห์ความต้องการของ
โรงเรียน แล้วส่งเสริมการพฒันาครู
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใน
โรงเรียน โดยวิทยากรภายใน
โรงเรียน และจากหน่วยงาน
ภายนอก การอบรมผ่านหลกัสูตร
ออนไลน์ การเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา กับหนว่ยงานอ่ืน การ
ประชุมวิชาการภายในโรงเรียน 
การประชุมของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกสัปดาห์ ในคาบกิจกรรม 
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การสื่อสารของนักเรียน โดย
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
จากนั้นน าแผนการจัดการ
เ รี ย น รู้ ที่ อ อ ก แ บ บ  ไ ป
น า เสนอต่อสมาชิกในทีม 
เพื่อร่วมกันวิพากย์แผนการ
จัดการเรียนรู้ แล้วปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้  
3 )  Teach and Observe 
ขั้นสอนและสังเกตชั้นเรียน 
ค รู  ( Model Teacher) 
ด าเนินการเปิดชั้นเรียน คือ
น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ออกแบบไปใช้จัดการเรียน
การสอน โดยผู้บริหารและ
สมาชิกในทีมที่เป็น Buddy 
Teacher ร่วมสังเกตชั้นเรียน  
4) Reflect ขั้นสะท้อนคิด 
โดย หลังจากเปิดชั้นเรียน
แล้ ว  สม าชิ ก ในที ม  PLC 
ร่วมกันสนทนาเพื่อสะท้อน
คิดหลังการเปิดชั้นเรียนของ 
ค รู ต้ น แ บ บ  ( Model 
Teacher) เ กี่ ย ว กั บ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย น ในชั้ น เ รี ย น  เพื่ อ
ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ในวงรอบต่อไป  

PLC ซึ่งก าหนดไว้สัปดาห์ละ 2 
คาบ ทุกวันพฤหัสบดี โดยการ
ด าเนนิกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional 
Learning Communication: 
PLC) โรงเรียนใช้แนวทางการ
ด าเนินการแบบพัฒนาบทเรียน 
(Lesson Study) 
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5) Revised ขั้นตรวจสอบ 
ทบทวน หลังจากการประชุม
สะท้อนคิดแล้ว สมาชิกใน
ที ม ร่ ว ม กั น ต ร ว จ ส อ บ 
ท บ ท ว น  ผ ล ข อ ง ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ใ น ว ง ร อ บ 
โดยเฉพาะผลที่ เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน แล้วน าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
วงรอบต่อไป  
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม การด าเนินงานของโรงเรียน
ที่ครอบคลุมตวัช้ีวัดทั้ง 6 
ด้าน ประกอบด้วย  
1) การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2)  การจัดการแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
3) การรักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียน 
4) การมีส่วนรว่มของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
5)  การสร้างคา่นิยมองค์กร 
6)  การส่งเสรมิจิตอาสา
ภายในโรงเรียน 
 

โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้และค านึงถงึ
ความปลอดภัย และจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เช่น 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง
สืบค้นข้อมูล ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องศูนย์ภาษาจีน 
ห้องเรียนรวม ห้องสมุดภาวนา
โกศลเถร โรงฝกึงานวิษณุกรรม
ประสิทธิ์ สนามฟุตบอล สนามฟุต
ซอล สนามเปตอง สนาม
บาสเกตบอล แปลงผักและพืช
สมุนไพร โดยมกีารก าหนดผัง
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
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อาคารต่างๆ ในโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน ก าหนดครูและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบประจ าห้อง ซึ่งจะเป็นผู้
ก าหนดระเบียบการใช้ห้องให้
ชัดเจนและเหมาะสม นอกจากนั้น
ยังส่งเสริมให้นักเรียนร่วม
รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน โดยการแบ่งเขตพื้นที่
บริการของแต่ละห้อง เพื่อให้
นักเรียนท าความสะอาดบริเวณที่
รับผิดชอบหลังเลิกเรียน มีการ
บ ารุงรักษา และซ่อมแซม อาคาร
สถานที่ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย 
การจัดโครงการห้องเรียนคุณภาพ 
เพื่อให้มีสื่อ โสตทัศนอุปกรณ์
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมจิต
อาสาทุกวันศกุร์ กิจกรรมBig 
Cleaning Day กิจกรรมธนาคาร
ขยะ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงานคุณธรรม การจัดป้าย
นิเทศ เพื่อส่งเสริมการรักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน   

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม การบันทึกข้อมูลผลการเรียน
ผ่านระบบ SGS ข้อมูล
นักเรียน DMC ข้อมูล
งบประมาณและสิ่งก่อสร้าง 
B-OBEC การแจ้งข้อมูล

โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม เห็น
ความส าคัญของการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็น
เครื่องมือในการสนับสนนุการ
บริหารจัดการและการจัดการ

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
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ข่าวสาร การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ การตรวจสอบ
ผลการเรียน  นอกจากนั้นยัง
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ เช่น ครู
ใช้ในการสร้างสื่อการเรียน
การสอน  การวัดผล
ประเมินผล การศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม การจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน
ผ่านเครือข่ายออนไลน์ เช่น 
Google Classroom 
Google Meet การ
ตรวจสอบผลการเรียนรู้ การ
จัดท าสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ผ่านโครงการ
ห้องเรียนคุณภาพ นักเรียน
ใช้ในการศึกษาค้นคว้า การ
เข้าช้ันเรียน การส่งงาน ส่ง
การบ้าน โดยนอกจากการ
จัดบริการที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้องสืบค้น
แล้ว โรงเรียนได้ให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่โซน
ไว-ไฟ  (WI-FI) แก่นักเรียน 

เรียนรู้ จึงได้ส ารวจความต้องการ
จ าเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งในด้านระบบเครือข่ายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ ล าโพง อุปกรณ์ขยาย
สัญญาณ ทั้งในห้องเรียน ห้อง
ส านักงาน บริเวณพักผ่อนของ
นักเรียน 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
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มาตรฐาน/ 
ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย หลักฐาน ร่อยรอย ผลการด้าเนนิงาน สรุปผลการด้าเนนิงาน 

มฐ.3  กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ 

ยอดเยี่ยม 
  ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านระ
บวนการคิด และปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

ยอดเยี่ยม  หลังจากการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตรและ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
เรียบร้อยแล้ว ครูน าแผนการ
จัดการเรียนรู้มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยในการจัดกิ
กรรมการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
จะส่งเสริมทักษะการคิดให้กับ
นักเรียน ในลกัษณะ Active 
Learning ฝึกให้มีการอภิปราย 
แลกเปลี่ยน และสรุปความคิดใน
รูปแบบผังมโนทัศน์ (Mind 
Mapping) จัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน (Project-Based 
Learning)  ให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เช่น การประกอบ
อาหาร การถนอมอาหาร การปลูก
พืช การท าปุ๋ยหมัก การใช้
คอมพิวเตอร์ การเล่นดนตรี การ
สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ กรีฑา 
การโต้วาที  การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็
สามารถน าไปใช้ในชีวิตได้ เช่น การ

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
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ยกตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์จาก
ชีวิตประจ าวัน การเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน โดย
การใช้ค าศัพท์ สิ่งของ ที่นักเรียน
รู้จัก หรือสถานที่ในอ าเภอแม่สาย 
ในจังหวัดเชียงรายที่นักเรียนมี
ความคุ้นเคย รวมถึงการฝึกปฏิบัติ
ต่างๆ ในรายวิชาการงานอาชีพ 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ชุดฝึกการอ่าน การเขียน การ
สะกดค า ในรายวิชาภาษาไทย 
PowerPoint ค าศัพท์/สื่อที่
สืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ต เช่น 
คลิปวิดีโอประวัติของ
พระพุทธเจ้า คลิปวิดีโอ 
การสอนในรายวิชาต่างๆในการ
ท ากิจกรรม PLC 

โดยด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยนีั้น 
เมื่อครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
วิเคราะห์หลักสูตร และออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ ครูก็มกีารวาง
แผนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน จากนั้นจึงจัดหาหรือจดัท าสื่อ
ตามที่ก าหนด โดยสื่อบางตัว ครูผู้สอน
อาจปรับปรุงจากสื่อเดิมที่มีอยูแ่ล้ว 
หรือบางตัวอาจจัดท าขึ้นใหม่ โดยสื่อ
การเรียนการสอนมีทั้งสื่อที่เป็นของ
จริง เช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ดนตรี 
สื่อในรายวิชาการงานอาชีพ ส่วนใหญ่
จะเป็นสื่อที่ครูจดัท าขึ้นเช่น ชุดฝึก
การอา่น การเขียน การสะกดค า ใน
รายวิชาภาษาไทย PowerPoint 
ค าศัพท์คุณลักษณะ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ หรือสื่อที่สืบค้นมาจาก
อินเทอร์เน็ต เช่น คลิปวิดีโอประวัติ
ของพระพุทธเจ้า คลิปวิดีโอการด าเนิน

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
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กิจกรรมสหกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อน า
สื่อการเรียนการสอนไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว มีการ
ประเมินการใช้สือ่ แล้วน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาสื่อนั้น  ๆให้ดีขึ้น 
โดยครูจัดท าทะเบียนสื่อของตนเอง 

3.3 มกีารบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

ยอดเยี่ยม T : Teamwork     
หมายถึง การท างานเป็นทีม 
โดยออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ท างาน
ร่วมกันในลักษณะงานคู่ หรือ
งานกลุ่ม  
เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน
และกัน และเกิดการเรียนรู้
ด้วยกัน  
P : Participationหมายถึง
  การมีส่วนร่วม โดย
เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การท า 
 กิจกรรมตา่งๆ ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียน     
  เป็นส าคัญ ไม่ใช่
การสอนแบบบรรยาย 
W : Willingness 
หมายถึง  การมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจสู่ความส าเร็จ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การ ระบุจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ชัดเจน การแจ้ง

โดยครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
เน้นการยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจ
นักเรียน เพื่อใหผู้้เรียนรักที่จะเรยีนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ TPW 

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
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จุดประสงค์ การเรียนรู้ให้
นักเรียนทราบ มีการจัดการ
ชั้นเรียนเชิง บวก และ
เสริมแรงให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและ
คุณลักษณะตามจุดประสงค์
การเรียนรู ้
 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม กระบวนออกแบบแบบประเมิน  
มีการก าหนดระดับคะแนน  
เกณฑ์ในการประเมิน  โดยการ
ประเมินจะแบ่งออกเป็น ผู้เรียน
ประเมินตนเอง  ประเมินโดย
กลุ่มเพื่อน ประเมินโดยคณะคร ู
โดยครูผู้สอนออกแบบแผนการ
วัดและประเมินผลทุกรายวิชา  
มีรูปแบบการประเมินที่
หลากหลาย เช่น การทดสอบ 
การน าเสนอปากเปล่า การ
แสดงบนเวที การจัดนิทรรศการ 
มีการจัดสอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค และการวัดและ
ประเมินผลระหว่างการสอน
เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาผู้เรียน 
 

ผู้เรียน  โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญคอื 1
ครูผู้สอนออกแบบการวัดและ
ประเมินผลทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ ของ
รายวิชา และสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ 
(Practice) และด้านคุณลักษณะ 
(Attitude)  โดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้เหมาะสม และมีรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การใช้แบบทดสอบ 
การสัมภาษณ์ การน าเสนอปากเปล่า 
การจัดแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการ 
การปฏิบัติจริง กรณีเป็นแบบทดสอบ
ก าหนดให้มีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย
ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้การทดสอบโดย
ใช้ตัวข้อสอบที่จัดพิมพ์ หรือใช้การ
ทดสอบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง 
เช่น Google Form   จากนั้นน าไปใช้
ในวัดและประเมินนักเรียนทั้งการ

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
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ประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลัง
เรียน มีการทดสอบกลางภาค และ
ปลายภาค ส าหรับแบบทดสอบกลาง
ภาคและปลายภาค ครูผู้สอนมีการ
จัดท าผังข้อสอบ (Test Blue Print) 
หลังจากการวัดและประเมินแตล่ะครั้ง
ครูให้ข้อมูลย้อนกลับให้กับนักเรียน 
และน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
นักเรียน โดยโรงเรียนก าหนดเกณฑ์
การผ่านของการประเมินไว้ที่ร้อยละ 
60 

3.5 มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลปอ้นกลับเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม กลุ่มย่อย PLC 
1.กลุ่มภาษาไทย 3 คน 
2.กลุ่มคณิตศาสตร์ 3 คน 
3. กลุ่มภาษาต่างประเทศ 5
คน 
4.กลุ่มการงาน+ศิลปะ+พล
ศึกษา 5คน 
5.กลุ่มวิทยาศาสตร์ 5คน 
6.กลุ่มสังคมศกึษา 3 คน 

โรงเรียนวัดถ้ าปลาวิทยาคม ได้
ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยการจัด
ทีมเป็นกลุ่มย่อย 3 – 5 คน เนน้ตาม
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ซึ่งสมาชิกในทีม
ท าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตั้งแต่ขั้นออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ การเยี่ยมชั้นเรียนระหว่างสอน 
ตลอดจนการสะท้อนคิดหลังการสอน 
ท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ   

เท่ากับค่าเป้าหมาย 
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เกียรติบัตรผลงานนักเรียน ระดับชาติ 
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เกียรติบัตร PLC ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 



113 
 

 

 

เกียรติบัตร PLC ปีการศึกษา 2562 
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เกียรติบัตรการลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง PLC ผ่าน ZOOM 
กับประเทศสิงคโปร ์
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เกียรติบัตรผลงงานโรงเรียน 

เกียรติบัตรโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดถ ้าปลาวิทยาคม ผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่ายที่มีนวัตกรรมการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามเป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community : PLC) ด้านการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ ประจ้าปีการศึกษา 2562  

จากส้านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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โรงเรียนวัดถ ้าปลาวิทยาคม ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นเครือข่ายที่มีนวัตกรรมเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
จากการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจ้าปี 2563 “ระดับภูมิภาค” 

“2020 PLC Regional Award” 
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โรงเรียนวัดถ ้าปลาวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เป็นล้าดับที่ 3 ของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

จากการทดสอบทางการศึกษาขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 - 2562 

โดยมีเพียง 3 โรงเรียนจากทั้งหมด 59 โรงเรยีนที่ได้รับเกียรติบัตร 
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เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 3 

จากการทดสอบทางการศึกษาขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 - 2562 
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ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมประชุมรับฟังค้าชี แจงและลงนามสัญญารับเงินอุดหนุน PLC ที่ คุรุสภา 
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ผู้บริหารและครูให้ค้าปรึกษาและเป็นวิทยากรการด้าเนินการ PLC  
แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 

 

 

 

น้านวัตกรรมและเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่
ระดับชาติ 
ในกิจกรรมประชุมวิชาการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ของคุรุสภา 
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การน้าเสนอ Best Practice และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC 
12 พฤศจิกายน 2563 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 
การท าแบบทดสอบออนไลน์                                             การน าเสนอโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

     การน าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์                             การศึกษาแหล่งเรยีนรู้ถ  าหลวง 

 

 

 

 

 

 

การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                           การฝึกอบรมทักษะอาชีพโดยวิทยากรท้องถิ่น 

              


