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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (Assessment Report : SAR)    
   ประจ าปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา   

 

 

 

 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ต าบลเขาบางแกรก  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6  มีบุคลากร           
สายบริหาร จ านวน 1 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยง จ านวน 26 คน 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
 ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
(ระดับ 3) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดี 

(ระดับ 3) 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีโครงการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมงานวิจัย งานด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้
ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา      
ใช้การเรียนการสอนรูปแบบ STEM มาบูรณาการในรายวิชาต่างๆ เน้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้และ



 

                   รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563             2  

                                  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ต าบลเขาบางแกรก  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

แหล่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพ่ิมเติม มีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศ
เลื่อนวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2563 จากช่วงเดือนพฤษภาคม ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เพ่ือ
ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ขณะเดียวกัน ศธ. ให้ความส าคัญกับความต่อเนื่องในการ
เรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอนก่อนเปิดเทอมจริงวันที่ 1 กรกฎาคม เปิดเป็น New Normal ใหม่ของการเรียนการสอน โดยใช้
สื่อการเรียนการสอนที่เป็นออฟไลน์ เช่น สื่อPowerpoint  ใบความรู้  ใบงาน และต่อยอดมาใช้ Google Site ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ แล้วก็ท า Google Classroom โดยครูสามารถสอนหนังสือหรือ
พูดคุยกับนักเรียนออนไลน์ผ่าน Classroom อีกท้ังสามารถเอาเว็บไซต์ของเราแขวนให้นักเรียนในห้อง แล้วก็เข้าไป
เรียนรู้ภายในนั้นได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการในด้านต่างๆ 
สูงขึ้น 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด มีการ

ด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ เรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเหมาะสม
กับช่วงชั้น เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ทั้งยังมีระบบการแนะแนว ให้ค าปรึกษาและ
ดูแลสุขภาวะจิตแก่ผู้เรียน เพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพ ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริมการออกก าลังกายและ
หลีกเลี่ยงจากอบายมุข การรู้จักป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต
อย่างรอบคอบ ปลอดภัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาได้ก าหนดข้อปฏิบัติของบุคลากรและนักเรียนเมื่อเดินทางมาโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ตามโครงการบ้านทุ่งนาวิทยาเทใจต้านภัยโควิด-19 คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
เมื่ออยู่ในโรงเรียน มีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริการ
ทุกจุดภายในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการ
รวมกลุ่มของผู้เรียน  

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาด าเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (S.B.M.) โดยการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา มีการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ      
จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าว โรงเรียนจึงมีการ

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.pptvhd36.com/tags/New%20Normal
https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2562 – 2565  และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค      
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นมาอีกหนึ่ง
ฉบับ เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี        
2563 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่
เหมาะสม มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ น าแผนไปปฏิบัติ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยด าเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีการวัดและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ท าให้ครูมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้และบริหารจัดการการเรียนการสอนร่วมกัน ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้น
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในทุกรายวิชาพร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
น าการวิจัยในชั้นเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนในเรื่องการเรียนและคุณภาพชีวิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เต็มตามความสามารถ เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครูทุกคนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆ มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมตามความพร้อม
ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

จุดเด่น / จุดแข็ง 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน

โดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียน       
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีทักษะในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และสามารถ           
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา และเพ่ือ
ความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เรียนทุกคน 
 

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและ    
ต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ น ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรี และ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการ
พัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและปฏิบัติจริง ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
น่าสนใจ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดอบรม 
ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาครูในด้านต่างๆ อยู่เสมอ มีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
และมีระบบติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งครูทุกคนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ครูทุกคนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆ มีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมตามความพร้อมของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 -  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานทุกรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

-  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น ความตั้งใจเรียน ความรับผิดชอบและพฤติกรรม  
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
-  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
-  พัฒนาห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ 

และทันสมัยยิ่งขึ้น  
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
-  ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน 

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 
     

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 :  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกรายวิชา 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 :  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น 

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 :  พัฒนาห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ

ทันสมัยยิ่งขึ้น สู่ความเป็นเลิศ ตามคุณภาพของโรงเรียนดีประจ าต าบล   
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 :  พัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย Active Learning 

และ Professional Learning Community (PLC) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 :  สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ค าน า 
  

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทยา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา       
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ 
อีกท้ังรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ในปีการศึกษา 2564  ต่อไป 
 
 
      
 

      (นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อสถานศึกษา   : โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา    
 1.2  ที่ตั้ง    : เลขที่ 521 หมู่ 4  ต าบลเขาบางแกรก   อ าเภอหนองฉาง   
          จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  61170     
 1.3  โทรศัพท์ – โทรสาร : 056-972063   
 1.4  e-mail    : btnwschool@hotmail.com    
 1.5  website   :  http://data.bopp- obec.info/web/index_view.php? 
           School_ID=1061700268&page=info 
 1.6  website โรงเรียน : http://www.banthungna.ac.th 
 1.7  สังกัด    : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
 1.8  เปิดสอน  : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
 
 ขนาด  ที่ตั้งและแผนผังของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มีเนื้อที่  44  ไร่  3  งาน  83  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ  7  หมู่บ้าน 
ได้แก่  ต าบลเขาบางแกรก  หมู่ 1, 4, 7   ต าบลหนองยาง  หมู่ 1  และต าบลทุ่งโพ  หมู่ 7, 9 , 15   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563             9  

                                  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ต าบลเขาบางแกรก  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

 เปิดสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2517  เป็นสาขาของโรงเรียนหนองฉางวิทยา โดยใช้ 
อาคารเรียน และครูของโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 
 

 วันที่  17  พฤษภาคม  2518  ย้ายมา ณ สถานที่ปัจจุบัน ห่างจากตลาดทุ่งนาประมาณ 400 เมตร   
จากอ าเภอหนองฉาง  18  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดอุทัยธานี  38   กิโลเมตร 
 

   25 กรกฎาคม 2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตัง้โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เข้าโครงการ มพช.  
รุ่นที่ 1  ปีการศึกษา 2529  และเข้าโครงการ รพชส. และ สอร. ปีการศึกษา 2535 
 

 

. 

 

 

  

 

  

 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vission) 
  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีอาชีพและทักษะชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ  

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มสีุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม  
รักความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาคให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

คติพจน์ สุสสูส   ลภเต   ปญญ        “ ผู้ตั้งใจศึกษา   ย่อมได้ปัญญา ” 

 

ชื่อย่อโรงเรียน 

สีประจ าโรงเรียน 

ท.น.ว. 

แสด – ด า 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
รูปเปลวเพลิง 
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 8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
 9. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน 

ในศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
ใหสอดคล้องกับมาตรฐานตามศตวรรษท่ี 21 
 5. ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
 6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
 7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
วินัยดี  มีสัมมาคารวะ  ทักษะอาชีพหลากหลาย 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
      ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 2.1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ 

ครูพี่เลี้ยงเด็ก
พิการเรียนร่วม 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่ 
ธุรการ 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 
2563 

1 21 1 1 1 1 - 

รวม 1  (ในจ านวนนี้มี 1 คน ไม่ได้ปฏิบัติการสอน : เจ้าหน้าที่ธุรการ) - 
รวมทั้งสิ้น 26  คน 

 

 



 

                   รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563             11  

                                  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ต าบลเขาบางแกรก  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

73%

27%
0%

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ป.ตรี

ป.โท

สูงกว่า ป.โท

 2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  (ไม่รวมเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ) 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
จ านวน - 19 7 - 26 

 

 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สปัดาห์) 

1. บริหารการศึกษา (ผู้บริหาร) 1 - 
2. คณิตศาสตร ์ 3 24 
3. วิทยาศาสตร ์ 7 23 
4. ภาษาไทย 3 22 
5. ภาษาต่างประเทศ 4 23 
6. สังคมศึกษาฯ 2 23 
7. การงานอาชีพ 1 20 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 25 
9. ศิลปะ 1 22 
10. แนะแนว 1 20 
11. ครูเลี้ยงเด็กพิการ 1 16 

รวม 25 21 
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3. ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ) 
   

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ………104………คน 
 

 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ………364……คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 2 46 44 90 45 

ม.2 2 41 26 67 33 

ม.3 2 31 30 61 30 

รวม 6 118 100 218  

ม.4 2 30 38 68 34 

ม.5 2 24 22 46 23 

ม.6 2 15 17 32 16 

รวม 6 69 77 146  

รวมท้ังหมด 12 187 177 364  

 

 3)  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน  =  ……1…….. : ……15…..… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 4)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)………298………คน  คิดเป็นร้อยละ……87.87……. 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย….213……คน  คิดเป็นร้อยละ…58.79.… 
 6)  จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา ……46….คน   คิดเป็นร้อยละ…12.64.... 
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 7) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ……88.……คน   คิดเป็นร้อยละ…24.17... 
 8) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ………90……..…คน   คิดเป็นร้อยละ…24.72.….. 
 9) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……115…….…คน   คิดเป็นร้อยละ….31.59.... 
 10) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………-.…….คน   คิดเป็นร้อยละ…-…... 
 11) สถิติการขาดเรียน ………28………….คน   คิดเป็นร้อยละ…8.75….. 
 12) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ..........-........ คน   คิดเป็นร้อยละ…-….. 
 13) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.3   จ านวน...........48.........คน   คิดเป็นร้อยละ…….88.89.…... (อนุมัติจบครั้งที่ 1) 
   ม.6   จ านวน.........27........คน  คิดเป็นร้อยละ……..100....... (อนุมัติจบครั้งที่ 1)  
 14) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ ……364……. คน   
คิดเป็นร้อยละ …100…….. 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง …364….. คน   คิดเป็นร้อยละ …100… 
 16) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ……332…. คน คิดเป็นร้อยละ …91.21…….. 
 17) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 364 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 18) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างสม่ าเสมอ …364... คน  คิดเป็นร้อยละ …100….. 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
…....282.....คน  คิดเป็นร้อยละ …77.46….   
 20) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา ……364………..คน  คิดเป็นร้อยละ ……100……. 
 

4.  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2563 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2560-2563 

 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2560-2563 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน 3 หลัง  อาคารประกอบ 4 หลัง  ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมฯ) , อาคาร
ชั่วคราว (โรงอาหาร) และอาคารฝึกงาน 2 หลัง (งานช่าง-เกษตร และศิลปะ-คหกรรมฯ)  ห้องน้ า 3 หลัง  สนาม
ฟุตบอล 1 สนาม ลานกีฬารวม 1 ลาน บ้านพักครูและนักการภารโรงรวม 4 หลัง  ฐานเสาธงชาติ 1 ฐาน             
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 1 ที่  ถังเก็บน้ า 1 ถัง  สระน้ าเพ่ือการเกษตรและอ่ืนๆ 3 แห่ง  และห้องพักครูอยู่เวร
รักษาการณ์ประจ าวัน 1 หลัง  
 
6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) หอ้งสมุดมีขนาด 460 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ……11,002…… เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ library 2000 

  จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย.....258....... คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ.......70.88.........ของนักเรียนทั้งหมด 

 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จ านวน    7    ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวน    2    ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน    1    ห้อง 
  -  ห้องดนตรีสากล     จ านวน    1    ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการคหกรรม   จ านวน    1    ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม  จ านวน    1    ห้อง 
  -  ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม  จ านวน    1    ห้อง 

 

 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน .........77......... เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน .........55.......... เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ........8......... เครื่อง 

  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย.....132... คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ......36.26.........ของนักเรียนทั้งหมด   

   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ……….14.………. เครื่อง 
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ห้องศาสตร์พระราชา 
3. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 
4. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
5. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
6. สหกรณ์โรงเรียน 

80 ครั้ง / ปี 
40 ครั้ง / ปี 
80 ครั้ง / ปี 
300 ครั้ง / ปี 
80 ครั้ง / ปี 
80 ครั้ง / ปี 

 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนา  
2. วัดสามัคคีรังสรรค์ (วัดทุ่งนาใหม่) 
3. วัดลานหญ้าคา 
4. วัดป่าเลา 
5. วัดทุ่งนาเก่า 
6. วัดเขาบางแกรก 
7. วัดเขาโจโก ้
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1 ครั้ง / ปี 
20 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
20 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
2 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 

 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
ในปีการศึกษา 2563  มีดังนี ้

-  พระชูเกียรติ จากวัดสามัคคีรังสรรค์ มีความช านาญด้านการสอนสาระพระพุทธศาสนาบูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถิติการให้ความรู้จ านวน 20 ครั้ง/ปี 

- นายชยุต แก้วมณี มีความช านาญด้านการปลูกพืชผสมผสานและการแยกขยะ บูรณาการกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สถิติการให้ความรู้จ านวน 10 ครั้ง/ปี 

- นางละเมียด ทองคลี่ มีความช านาญด้านผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู และสมุนไพรในท้องถิ่นบูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สถิติการให้ความรู้ 
จ านวน 10 ครั้ง/ป ี
 

https://drive.google.com/file/d/1A8A-BaX-tCpME9xE7CPNHax8GPWm-d2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJJt0cresacDI3jQwI1UuCSMo829HDIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBMFBUMlAO1OUUmefegJAuDKyl-J1Sf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHmug0T9tVprIxeqyWD5WoX8UzmQqgjJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMvm-dpVZ31scwUSR6KWnvF_6YR4X21V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMvm-dpVZ31scwUSR6KWnvF_6YR4X21V/view?usp=sharing
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- พ.ต.ท.นพรัตน์ ปัวน้อย สวป.ฯ สภ.เขาบางแกรก มีความช านาญด้านยาเสพติด/งานจราจร 
ความปลอดภัย/ กฏหมาย บูรณาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา/งานจราจรความปลอดภัย   
สถิติการให้ความรู้จ านวน 10 ครั้ง/ป ี

- เจ้าหน้าที่จากเทศบาลและคณะก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลเขาบางแกรก มีความช านาญด้านการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สถิติการให้ความรู้จ านวน 10 ครั้ง/ป ี

- นายโชติ รอดพงษ์ มีความช านาญด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สถิติการให้ความรู้จ านวน 5 ครั้ง/ปี 
 
7. ข้อมูลงบประมาณ 
 

 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 13.299,349.49 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 13,587,349.49 
เงินนอกงบประมาณ 2,520,341.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,955,123.35 
เงินอ่ืนๆ 144,172.35 งบอ่ืนๆ 421,390.00 

รวมรายรับ 15,963,862.84 รวมรายจ่าย 15,963,862.84 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ.........85.13...........ของรายรับ 

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ.........12.25...........ของรายรับ 

 

8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีประชากรประมาณ 4 ,500 คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ส านักงานเทศบาลต าบลเขาบางแกรก ที่ท าการไปรษณีย์เขาบางแกรก ตลาดสด
เทศบาลต าบลทุ่งนา  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  สหกรณ์เครดิตยูเนียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล  สถานีต ารวจภูธรต าบลเขาบางแกรกและวัด อาชีพหลักของชุมชน คือ การค้าขายและเกษตรกรรม 
เนื่องจากแหล่งชุมชนมีการค้าขายพืชไร่ พืชนาและมีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นรู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีตักบาตรเทโว,    
จักสานไม้ไผ่, ถักถุงขันตักบาตร 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้างและเกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 20,000 – 40,000 บาท   
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน  
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 3) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
    จุดแข็งและโอกาส  :  
 1)  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  เช่น  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่มูลนิธิชัยพัฒนา 

วัดต่างๆ  ได้แก่  วัดสามัคคีรังสรรค์ (วัดทุ่งนาใหม่)  วัดลานหญ้าคา  วัดป่าเลา  วัดทุ่งนาเก่า  วัดเขาบางแกรก 
และวัดเขาโจโก ้  

2)  โรงเรียนอยู่ใกล้สถานที่ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  ส านักงานเทศบาลต าบล       
เขาบางแกรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  สถานีต ารวจฯ  ที่ท าการไปรษณีย์และตลาด ซึ่งชุมชน 
ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างด ี
  3)  ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
 

     จุดอ่อนและข้อจ ากัด  : 
1) ผู้ปกครองมีรายได้จากการประกอบอาชีพหลักไม่แน่นอน                
2) ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ต้องออกไปประกอบอาชีพต่างถิ่น นักเรียนจึงต้องอยู่ตาม 

ล าพังหรืออยู่กับผู้ปกครองทีสู่งอายุ ท าให้นักเรียนขาดความอบอุ่นและเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งด้าน 
การเรียนและด้านพฤติกรรม 

3) ค่านิยมในการบริโภคท่ีเน้นด้านบันเทิง ความสนุกสนาน มีมากข้ึนท าให้ความสนใจ 
เชิงวิชาการของนักเรียนน้อยลง 
   4) บริเวณใกล้โรงเรียนมีร้านอาหารในรูปแบบสถานเริงรมย์ และแหล่งที่มีความเสี่ยงต่อ 
สารเสพติด 
 
9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุม               
ทุกกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  1-6 
จ านวน 4 แผนการเรียน ประกอบด้วย มัธยมศึกษาตอนต้น 1 แผนการเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย              
3 แผนการเรียน ได้แก่ แผนวิทย์-คณิตฯ แผนศิลป์-อาชีพ และแผนศิลป์-ภาษา รายวิชาเพ่ิมเติมทีเ่น้นตามวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษา ได้แก่ รายวิชาการปลูกพืชสมุนไพร การปลูกพืชเพ่ือการค้า การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูก
พืชผักสวนครัว เสน่ห์ครัวไทย ขนมไทยใบตองห่อ โครงงานอาชีพ ขนมไทยที่ฉันชื่นชอบ งานใบตองร้อยกรอง
ดอกไม้ รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประชากรกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ ประวัติวรรณคดีไทย 
วรรณคดีมรดก วิทยาศาสตร์กับความงาม โครงงานวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นต้น 

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ link › http://banthungna.ac.th/mainpage 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1A8A-BaX-tCpME9xE7CPNHax8GPWm-d2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nJJt0cresacDI3jQwI1UuCSMo829HDIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBMFBUMlAO1OUUmefegJAuDKyl-J1Sf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHmug0T9tVprIxeqyWD5WoX8UzmQqgjJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMvm-dpVZ31scwUSR6KWnvF_6YR4X21V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dMvm-dpVZ31scwUSR6KWnvF_6YR4X21V/view?usp=sharing
http://banthungna.ac.th/mainpage
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประจ าปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
 ค่าเป้าหมาย ค่าความส าเร็จ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
(ระดับ 3) 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดี 

(ระดับ 3) 
ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน  ระดับคุณภาพ  :  ด ี
 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาใช้กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยได้ด าเนินทั้งสิ้น 54 โครงการ      

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีโครงการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา หลักสูตรรายกลุ่มสาระ มีการน าหลักสูตรเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรมและโครงการ        
ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมไปถึงมีวิทยากรภายนอกและสื่อ    
การสอนที่พร้อมส าหรับการส่งเสริมผู้เรียนทุกระดับชั้น มีการจัดท ารายงานผลการพัฒนาผู้เรียน รายงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมผู้ เรียนทั้งด้านการอ่าน การสื่อสาร การคิดค านวณ             
คิดวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมอ่านเดี่ยว อ่านกลุ่ม
ในทุกสาระการเรียนรู้ การค้นคว้าด้วยตนเองและส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ กิจกรรมโครงงาน     
ทุกชั้นเรียน กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมห้องสมุด นอกจากนี้โรงเรียนยังเล็งเห็นความส าคัญของภาษาต่างประเทศ    
จึงได้จัดตั้งโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีกิจกรรมส าคัญ เช่น วัน Christmas, valentine’s day 
และจ้างครูภาษาจีนมาสอน เป็นต้น และมีโครงการที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา เช่น โครงการประชาธิปไตย ซึ่งมีกิจกรรมการท าความสะอาด     
เขตรับผิดชอบโดยมีคณะกรรมการนักเรียนตรวจเวรและรายงานหน้าเสาธง กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 
จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมน้องไหว้พ่ี กายบริหาร รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนทางด้านทักษะ เช่น กิจกรรมเพาะเห็ด ผักปลอดสารพิษ พืชสวนผสม สหกรณ์
ร้านค้าโรงเรียน โดยมีนักเรียนเป็นผู้ด าเนินการเอง โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มีกิจกรรม เช่น กิจกรรม
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ดนตรีสากล กีฬา กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เช่น วันศุกร์แต่งชุดขาว      
ไหว้พระสวดมนต์ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น แห่เทียนพรรษา เวียนเทียน ท าบุญ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ วันลอยกระทง โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
เช่น กิจกรรมตรวจความสะอาดร่างกาย โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด และโครงการบ้านทุ่งนาวิทยาเทใจ      
ต้านภัยโควิด-19 

นอกจากกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว โรงเรียนได้จัดกิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ได้แก ่กิจกรรมส่งเสริมความรู้โดยบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้ เช่น การสนทนาก่อนเริ่มเรียน ท่องอาขยาน ฝึกให้
นักเรียนได้อ่านทุกวันทั้งอ่านเดี่ยว อ่านพร้อมกันและฝึกอ่านตามครู โดยชี้ตามค าอ่าน ให้เขียนตามค าบอกของครู
และฝึกเขียนค าในบทเรียน ฝึกสะกดค า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การอ่าน
ค าพ้ืนฐาน แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว เกมคณิตศาสตร์ คณิตคิดในใจ เรียนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ มีกิจกรรมการ
รายงาน การน าเสนอผลงาน เช่น การจัดป้ายนิเทศ การอภิปรายผล การท าบัตรอวยพรในวันส าคัญ เช่น วันแม่ 
การเขียนย่อความ การเขียนเรียงความ การเล่าข่าว สรุปผลและน าเสนอผลการทดลองวิทยาศาสตร์ทั้งเป็นกลุ่ม
และน าเสนอรายบุคคล โรงเรียนจัดท าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น กิจกรรมการใช้สื่อการสอน
ส าหรับเด็กพิเศษ นอกจากโครงการและกิจกรรมในห้องเรียนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรม
ที่ด าเนินการพัฒนาผู้เรียน โดยเป็นกิจกรรมบูรณาการนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า กิจกรรม
ทักทาย สนทนาภาษาอังกฤษและภาษาไทยในตอนเช้า บันทึกการอ่าน กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทั้งในและนอก
เวลาเรียน ให้ผู้เรียนได้มีการฝึกท าข้อสอบมาตรฐานกลาง จัดท าสมุดเล่มเล็กส าหรับสรุปบทเรียน มีการจัดโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมประหยัดไฟฟ้า นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมด้านการแนะแนวและศึกษาต่อ โดยจัด
กิจกรรมการแนะแนวนักเรียนตามความสนใจ ความถนัด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา ได้ค้นคว้า สอบถามจากวิทยากรท้องถิ่นในชุมชน และจัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมการซื้อ-ขายสินค้าในสหกรณ์ การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย             
ทั้งคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอนจากอินเทอร์เน็ต มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโดยมี
บริการ Wifi ครอบคลุมทั้งโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ค้นหาข้อมูล และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการน าเสนองานโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีเครื่องฉายภาพ รวมไปถึงการใช้กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ด้วยการน าเศรษฐกิจพอเพียง
มาฝึกนักเรียน เช่น การแปรรูปอาหาร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และมีการส่งเสริมกิจกรรมที่เพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน เช่น 
การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดนิทรรศการน าเสนองานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ชุมชน วัด
และในหน่วยงานสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด ชมรม ชุมนุม ให้ผู้เรียนรักษาความ
สะอาด บ าเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้ในโรงเรียน และบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือชุมชน และภายใต้
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนก่อน
เปิดเทอมจริงวันที่ 1 กรกฎาคม โดยเปิดเป็น New Normal ใหม่ของการเรียนการสอน ใช้สื่อการเรียนการสอนที่
เป็นออฟไลน์ เช่น สื่อPowerpoint  ใบความรู้  ใบงาน และต่อยอดมาใช้ Google Site ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้
นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ แล้วก็ท า Google Classroom โดยครูสามารถสอนหนังสือหรือพูดคุยกับนักเรียนออนไลน์
ผ่าน Classroom อีกท้ังสามารถเอาเว็บไซต์ของเราแขวนให้นักเรียนในห้อง แล้วก็เข้าไปเรียนรู้ภายในนั้นได้ ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จากกิจกรรมทั้งหมดที่โรงเรียนไดด้ าเนินการท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการมากขึ้น และมีความพร้อม มีพ้ืนฐานที่ดใีนการเรียนในระดับต่อไป 
 

2. ผลการประเมิน 
      โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย  
2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ที่ 1.1  
    ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 1  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ 
การคิดค านวณ 

62 74.76 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

84 84.89   ตามเป้าหมาย 

1.2 นักเรียน ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

77 78.57   ตามเป้าหมาย 

1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน 
ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

76 77.19   ตามเป้าหมาย 

1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

71 76.37   สูงกว่าเป้าหมาย 

1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

35 79.59 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ 
ที่ 2 ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

29 51.93 สูงกว่าเป้าหมาย 

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.pptvhd36.com/tags/New%20Normal
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2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

72.50 80.76 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  
อยู่ในระดับ ดี 

83 84.06 ตามเป้าหมาย 

2.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการคิด ในระดับดี 

62 77.46 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85.75 86.20 ตามเป้าหมาย 
3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม 
ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

88 88.19 ตามเป้าหมาย 

3.2 นักเรียนมีผลงานจากการท าโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

84 84.62 ตามเป้าหมาย 

3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 86 86.54 ตามเป้าหมาย 
3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้ 
และมีการเผยแพร ่

85 85.44 ตามเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

81.67 83.24 ตามเป้าหมาย 

4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

90 91.21 ตามเป้าหมาย 

4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

81 81.87 ตามเป้าหมาย 

4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

74 76.65 ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 46.25 46.30 ตามเป้าหมาย 
5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

57 56.80 ตามเป้าหมาย 

5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

24 28.58 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

26 26.47 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

47 
 

35.83 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

59 66.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
พลศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

68 60.82 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

5.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

66 67.88 ตามเป้าหมาย 

5.8 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3.0 ขึ้นไป 

23 27.36 สูงกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 95.25 97.23 ตามเป้าหมาย 
6.1 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ 
งานอาชีพ 

96 96.70 ตามเป้าหมาย 

6.2 นักเรียนมี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  มีความพร้อม 
ในการท างาน และประกอบอาชีพ 

95 92.22 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.1 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

ตามเป้าหมาย 

 
 

จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น 
พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา            
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3.0 ขึ้นไป   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 จากผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียนในระดับ 3.0 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ย  46.30 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2563 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ภาษาไทย 31.11 5.97 36.07 17.65 32.61 71.88

คณิตศาสตร์ 15.56 43.28 55.74 22.06 36.96 75

วิทยาศาสตร์ 21.11 83.58 72.13 39.71 17.39 84.38

สังคมศึกษาฯ 62.22 16.42 27.87 26.47 43.48 71.88

สุขศึกษาฯ 80 86.57 77.05 57.35 73.91 84.38

ศิลปะ 20 74.63 81.97 29.41 45.65 78.13

การงานอาชีพ 1.11 62.69 40.98 16.18 32.61 68.75

ภาษาอังกฤษ 7.78 38.81 40.98 35.29 73.91 68.75
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2563 
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 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพนฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 - 2563 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562 - 2563 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560 - 2563 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560 - 2563 
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จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปีการศึกษา 2563        
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาคณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยลดลง 1.26        
โดยรายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด  วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย    
สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่ และจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 พบว่า ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาสังคม
ศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยลดลง 0.20  โดยรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด  
วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ   

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

ผลการประเมินดา้นสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนจ าแนกตามระดับคณุภาพ  
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  ปีการศกึษา 2563  
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ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

จากผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6     
ปีการศึกษา 2563 ปรากฏว่าผ่านการประเมิน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 84.06 

1. สมรรถนะด้านการคิด  2. สมรรถนะด้านการสื่อสาร  

25.27

52.19

22.54 0

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

19.78

28.02

28.57

23.63

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง



 

                   รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563             30  

                                  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ต าบลเขาบางแกรก  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

จากผลการประเมินด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2563 ปรากฏว่า

นักเรียนผ่านการประเมินทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ สมรรถนะด้านการคิดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 77.46 สมรรถนะ      

ด้านการสื่อสารอยู่ในระดับขึ้นไป ร้อยละ 47.80 สมรรถนะด้านการแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 72.26 

สมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.44  และสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับ

ดีขึ้นไป ร้อยละ 81.87 

 

 

 

 

 

 

 

3. สมรรถนะด้านการแก้ปัญหา 4. สมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิต  

5. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี  

 

26.1

59.34

7.69
6.87

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

51.65

30.22

9.34
8.79

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

27.74

44.52

27.74

0

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง



 

                   รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563             31  

                                  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ต าบลเขาบางแกรก  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  
     ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 1  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 86.00 81.32 ตามเป้าหมาย 
1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ในระดับด ี

91 91.21 ตามเป้าหมาย 

1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและ 
มีจิตอาสา 

86 71.15 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 81 81.59 ตามเป้าหมาย 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 98.40 99.34 ตามเป้าหมาย 
2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญและท้องถิ่น 99 98.90 ตามเป้าหมาย 
2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ  

99 100 ตามเป้าหมาย 

2.3 นักเรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

96 100 ตามเป้าหมาย 

2.4 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  

99 98.90 ตามเป้าหมาย 

2.5 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ
ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

99 98.90 ตามเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95.50 96.71 ตามเป้าหมาย 
3.1 นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

97 96.42 
 

ตามเป้าหมาย 

3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรม 

94 97 ตามเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 87.29 88.45 ตามเป้าหมาย 
4.1 นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

65 58.79 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1  ประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
4.2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

89 87 ตามเป้าหมาย 

4.3 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ  
10 ประการ 

91 95.87 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.4 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ  
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด 

94 86.81 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4.5 นักเรียนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

97 97.53 ตามเป้าหมาย 

4.6 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

95 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี 

80 93.13 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.2 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

ตามเป้าหมาย 

 
 

จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น 
พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา และเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ขณะนี้ มีสิ่งยั่วยุมากมายทั้งจากการโฆษณา การใช้โทรศัพท์มือถือในการดูสื่อที่ไม่เหมาะสม และจากเน็ตไอดอล
ต่างๆ ท าให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายมากข้ึน  
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาฯ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคุณภาพ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

จากผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาฯ ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2563  พบว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 87.87 

       จากผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัยตามระดับคุณภาพ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2563  พบว่า 
ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ร้อยละ 54.67 

87.64

3.57
0 8.79

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

จากผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ปีการศึกษา 2563  พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 91.21 

 

58.79

41.21

ผ่าน ไม่ผ่าน

87.87

12.13

ผ่าน ไม่ผ่าน
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2563   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี้ นักเรียนยังมีความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่แสดงถึงความเป็นผู้น าด้านวิชาการ           

มีผลงานและโครงงานในกลุ่มวิชาต่างๆ อย่างหลากหลาย และได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการประเภท
ต่างๆ ในปีการศึกษา 2563  ในระดับจังหวัดอีกด้วย 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์                 
     ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 1 / ประเด็นพิจารณา      สรุปผลการประเมิน 
     รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตามเป้าหมาย 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ตามเป้าหมาย 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ตามเป้าหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ตามเป้าหมาย 

91.21

8.79

ผ่าน ไม่ผ่าน

      จากผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 
2563  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 91.21 
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มาตรฐานที่ 1 / ประเด็นพิจารณา      สรุปผลการประเมิน 
     รายประเด็น 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ตามเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ดี 

 
จากตารางที่  3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้ เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา              

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน       
8 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงาน
แล้วผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายทุกประเด็น อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  

ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 1 มีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จ านวน           
6 ประเด็นพิจารณา ได้แก่ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  มีความสามารถใน
การวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  และสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ  จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีดังนี้ 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 

2563  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาคณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยลดลง 
1.26  โดยรายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด  วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่  

2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาสังคมศึกษาทีม่ีค่าเฉลี่ยลดลง 0.20  โดยรายวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด  วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ   

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3.0  ขึ้นไป ร้อยละ 45.07 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3.0  ขึ้นไป ร้อยละ 47.53 

5. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “การน าพระบรม
ราโชบาย รัชการที่ 10 ด้านการศึกษาน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร” โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ

เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ดา้นการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศกึษา จากส านักงานศึกษาธิการภาค 
18 
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6. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “การน าพระ
บรมราโชบาย รัชการที่ 10 ด้านการศึกษาน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร” โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  จากส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 

7. นักเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเด่น จากการประกวด “บันทึกยอดนักอ่าน” ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตาม
รอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. นักเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเด่น จากการประกวด “บันทึกหนังสือเล่มโปรด” ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตาม
รอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  และ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. นักเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเด่น จากการประกวด “บันทึก 100 บรรทัด” ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตาม
รอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องจากภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจ าปีการศึกษา 2563 จากหน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต2 

11. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 3 การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องจากภาพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจ าปีการศึกษา 2563 จากหน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2 

12. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

13. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท เปตองทีมชาย รุ่นอายุ 15 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

14. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท เปตองคู่ชาย รุ่นอายุ 18 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

15. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทเปตองทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

16. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองชายคู่ รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
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17. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี ใน
การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

18. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองหญิงคู่ รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

19. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองทีมหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

20. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองคู่ผสม รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

21. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

22. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองหญิงคู่ รุ่นอายุ 18 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

23. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

24. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันประเภท เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

25. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทวิ่ง 100 เมตรชาย รุ่นอายุ 15 ปี การแข่งขัน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

26. นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันประเภทวิ่ง 4100 เมตรหญิง รุ่นอายุ 15 ปี การแข่งขัน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

27. นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภทวิ่ง 200 เมตรหญิง รุ่นอายุ 18 ปี 
การแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

28. นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภท กระโดดไกลชาย รุ่นอายุ 18 ปี การ
แข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

29. นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภท ขว้างจักรชาย รุ่นอายุ 18 ปี การ
แข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
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30. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทเทเบิลเทนนิสชายคู่ รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขัน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

31. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท เปตองทีมชาย รุ่นอายุ 15 ปี การแข่งขันโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

32. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภท เปตองทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี การ
แข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

33. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองชายคู่ รุ่นอายุ 15 ปี การ
แข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

 
3. จุดเด่น 

3.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ โดยจัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บันทึกการอ่าน จัดท าหนังสือเล่มเล็ก การจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาจีน กิจกรรมภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนวันละค า (Word for the day) กิจกรรม ASEAN DAY 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ด้วยโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมงานวิจัย โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ และ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET อีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ 
ด้วยการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ และโครงงานในกลุ่มการงาน
อาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย น าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงปรับวิธีการสอน 
โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นออฟไลน์ เช่น สื่อPowerpoint  ใบความรู้  ใบงาน และต่อยอดมาใช้ Google 
Site ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้ แล้วก็ท า Google Classroom โดยครูสามารถสอน
หนังสือหรือพูดคุยกับนักเรียนออนไลน์ผ่าน Classroom อีกท้ังสามารถเอาเว็บไซต์ของเราแขวนให้นักเรียนในห้อง 
แล้วก็เข้าไปเรียนรู้ภายในนั้นได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการใน
ด้านต่างๆ สูงขึ้น 
 

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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3.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ   
ที่พึงประสงค์ ด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2) กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด  
3) โครงการพัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะ 4) โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 5) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 6) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7) โครงการระเบียบวินัยนักเรียน 8) โครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 9) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 10) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 11) กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 12) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  13) โครงการ อย.น้อย  14) โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอบายมุข 15) กิจกรรมธนาคารขยะ 16) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 17) โครงการบ้านทุ่งนาวิทยาเทใจต้านภัยโควิด-19 เป็นต้น  

และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร. 2) กิจกรรม นศท.จิตอาสา 3) จัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด             
4) ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ด้วย
กิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ 21  6) น านักเรียนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่ากับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 7) น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี 
วัฒนธรรม และวันส าคัญในชุมชนและท้องถิ่น 8) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์                 
9) กิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล  10) กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด  11) การแข่งขันกีฬาภายนอก
สถานศึกษา  12) การจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน  13) กิจกรรมการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง  14) การชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคนและประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือแปรผลข้อมูล  15) ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน 16) ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  17) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม            
18) อบรมป้องกันปัญหาต้านเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 19) การจัดการเรียนรู้เพศวิถี  20) กิจกรรม
ชมรม To Be Number 1  21) การอบรมสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนภัยคุกคามและอันตรายทาง social-network เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคน         
มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  22) จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังให้ผู้เรียนด าเนิน
ชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะร่วมกับชุมชน การคัดแยกขยะ และ    
23) กิจกรรมดูแลเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน  และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มี
การก าหนดข้อปฏิบัติของบุคลากรและนักเรียนเมื่อเดินทางมาโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตาม โครงการ
บ้านทุ่งนาวิทยาเทใจต้านภัยโควิด-19 คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน มีการ
คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริการทุกจุดภายในโรงเรียน   
มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของผู้เรียน  
 
 

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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4. จุดควรพัฒนา 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ท าให้ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่ม

สาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง แตน่ักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป จึงต้องมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น ความตั้งใจเรียน ความ
รับผิดชอบและพฤติกรรม เนื่องจากความก้าวหน้าของสื่อและเทคโนโลยี สังคมออนไลน์ เกิดสังคมก้มหน้า สมาธิ 
และความสนใจในด้านการเรียนจึงลดลง และส่งผลถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีด้านต่างๆ 
 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 :  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกรายวิชา 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 :  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามุ่งม่ันพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักการของความร่วมมือเป็นวงจร       
PDCA มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกขั้นตอนของกระบวนการ จนเกิดการพัฒนาเป็นวงล้อแห่ง
คุณภาพที่เกิดมาจากทีมงานมีคุณภาพ ด าเนินงานโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของการจัดการศึกษา      
ที่ผ่านมา (Swot Analysis)  โดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนและใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบริหารเป็นข้อมูลวางแผน
ร่วมกันในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ส่งเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ เช่น กิจกรรมโครงงาน 
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมการแข่งขัน โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมบริหารงานบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร ให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะและมาตรฐานวิชาชีพตนเองตามความต้องการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จัดท าโครงการพัฒนาและรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สัญญาณ wifi ครอบคลุม
พ้ืนที่ นักเรียนทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร และสุขาภิบาลที่สะอาด  ปลอดภัย         
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มีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมตรวจสอบภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รับการ
ตรวจสอบจากต้นสังกัด รายงานการตรวจสอบภายใน มีการรายงานบัญชีรับจ่ายต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกเดือน 
รายงานบัญชีสพฐ.ปีละ 2 ครั้ง มีการติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมจากแผนงาน โครงการ ทั้งจากภายใน
สถานศึกษา เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานจ้าง จากภายนอกสถานศึกษา เช่น สตน.เขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์จากเขตพ้ืนที่การศึกษา จากส านักงานสาธารณสุข คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน และตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทั้งท าเป็นเอกสาร แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ 
ผู้ปกครองนักเรียนและให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบทั่วกัน พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์โรงเรียนต่อไป 

และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษา  และก าหนดข้อปฏิบัติของบุคลากรและนักเรียนเมื่อเดินทางมาโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ตามโครงการบ้านทุ่งนาวิทยาเทใจต้านภัยโควิด-19 คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน
โรงเรียน มีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริการทุกจุด
ภายในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดความแออัดไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการ
รวมกลุ่มของผู้เรียน  
 
2. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ 

 

 จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา  
2563 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา เป็นไปตาม 
เป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว ผลการประเมินเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดทุกประเด็นและมีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับคุณภาพ    
ดีเลิศ   

ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 2  มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างเด่นชัดจากปีการศึกษา 2562  
จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา ได้แก่ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

ผลงานและรางวัลทีส่ถานศึกษาได้รับ  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีดังนี ้ 
► ผู้บริหารโรงเรียน 

 1. นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ   ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2563       
จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 2. ผู้บริหารโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับ
รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2562 จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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► โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
ได้เข้าร่วมโครงการ Teams For Education : TFE และโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

► ครูผู้สอน 
1. ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับชมเชย จากการประกวด “แผนการจัดการเรียนรู้” ในกิจกรรมการประกวด

ผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตามรอยพระราชจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับชมเชย จากการประกวด “งานวิจัยในชั้นเรียน” ในกิจกรรมการประกวด
ผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตามรอยพระราชจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

และจากการติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม 
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 100%  ท าให้ผู้ปกครองไว้วางใจและเป็นเหตุผลหลักในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อใน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
ในรูปแบบออนไลน์และที่โรงเรียนจัดขึ้น มีการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ มีการนิเทศ ก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเ พ่ือการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้              
ในห้องเรียน   
 

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
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ต่ ากว่า 20 ชม. 20-40 ชม. 41-60 ชม. 61-80 ชม. 81-100 ชม. 100 ชม. ขึ้นไป

แผนภูมิแสดงจ านวนครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงการอบรม ปีการศึกษา 2563



 

                   รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563             44  

                                  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ต าบลเขาบางแกรก  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
 

     การส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา  
2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อ      
การจัดการศึกษา และวิเคราะห์สรุปข้อมูลความคิดเห็นด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา            
ปีการศึกษา 2563 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการส ารวจ ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครอง 
จ านวน 59 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน         
บ้านทุ่งนาวิทยา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

 

ที ่ รายการประเมิน 
n = 59 คน 

X  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน       4.58 0.62 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 4.39 0.61 มาก 
3. ความพึงพอใจด้านโรงเรียน แหล่งเรียนรู้  อาคาร-สถานที่  

วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 4.47 0.62 มาก 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียน       4.27 0.78 มาก 
5. ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 4.51 0.62 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย 4.44 0.65 มาก 
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จ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563
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จากตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  โดยรายการที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน และความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 

 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือก ากับดูแลและพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เป็นระบบ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency) มาใช้ในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน (Sustainable)  มีกระบวนการพัฒนา
งานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ในทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
และมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมและชุมชน  โดยมีการวางแผนการใช้หลักสูตรและกลไกการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้  

1)  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ         
สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความพอเพียง ท าให้
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้   
“เกษตรพอเพียงในสถานศึกษาฯ  ตามแนวทางพระราชด าริ” ตามโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปี 2560  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่  4  กันยายน พ.ศ. 2560    

2) มีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร  
3) มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  เพ่ือพัฒนาทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง  
4) จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้วยกิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี 

และทักษะกีฬา – กรีฑา   
มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของครู โดยสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนและผู้ปกครอง น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดอบรม ประชุมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์
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การแพร่ระบาดของโควิด-19  จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตาม ID-PLAN แผนพัฒนา
ตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ        
การจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ และเข้าร่วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด่นด้านต่างๆ จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และสามารถสานต่อภาระงาน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของทางข้าราชการทั้งด้านการจัดการเรียน   
การสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน เพ่ือน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ภาคเรียนละ      
1 ครั้ง ส่งเสริมการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ ให้รางวัล       
ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรใน
ภาพรวม ส่งผลให้ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของตนเอง และมีการขอ
พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์แก่บุคลากรตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการ
พัฒนางานอาคารสถานที่ โครงการพัฒนาห้องสมุด พัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสถานที่ทุกแห่งให้ปลอดภัยมีความมั่นคง
แข็งแรงและมีอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ จัดสถานที่ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่เหมาะสมทั้งเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกประจ าอาคารในปริมาณที่เพียงพอ บริเวณรอบๆ โรงเรียนมี
ความปลอดภัย มีระบบการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย มีระบบป้องกันอันตรายที่เตรียมพร้อมน ามาใช้ได้ตลอดเวลา และภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ก าหนดข้อปฏิบัติของบุคลากรและนักเรียนเมื่อเดินทางมาโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน มีการคัดกรองโดยการ
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียน มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์บริการทุกจุดภายในโรงเรียนและก่อนเข้า
ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ลดความแออัด แต่ละห้องเรียนมีผู้เรียนไม่เกิน     
20 คน  ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของผู้เรียนและเหลื่อมเวลาหรือลดเวลาท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น 
โดยสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุขที่ดูแลสถานศึกษา มีการก ากับ ติดตาม 
ทบทวนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ สถานการณ์และบริบทพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง กรณีพบ ผู้มีอาการ
เสี่ยงหรือป่วย ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที และรายงานต่อผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบทันที 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วย
โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการพัฒนาระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น 
โปรแกรมระบบประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ (SGS) โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โปรแกรม
ห้องสมุด ระบบบัญชีออนไลน์ การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e - GP) 
พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์      
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โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงการ             
โสตทัศนศึกษา และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน
จ าเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดความต่อเนื่อง ด้วยการเรียนทางไกล
รูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของพ่อแม่ และความพร้อมตามช่วงวัย
ของเด็ก จึงมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ได้แก่ วีดีโอ      
การสอน  สื่อPowerpoint  คลิปยูทูป  Facebook  Line เพ่ือให้คุณครูกับนักเรียนได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกันได้
บ้าง เพราะผู้เรียนบางคนก็ไม่มีอุปกรณ์พร้อม เวลาไม่ตรงกัน หรือไม่มีอินเตอร์เน็ตที่ดีพอที่บ้าน และหลังจากที่ได้ 
live สดสอนแล้ว คุณครูจะอัดคลิปเก็บไว้ และแชร์ให้นักเรียนที่ไม่ได้เข้า live มาดูย้อนหลังได้ และส่งการบ้านด้วย
การถ่ายรูปงานหรือท างานส่งออนไลน์ได้ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และพัฒนาห้องปฏิบัติการ 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 :  พัฒนาห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ

ทันสมัยยิ่งขึ้น สู่ความเป็นเลิศ ตามคุณภาพของโรงเรียนดีประจ าต าบล   

 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาได้ด าเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ           มี
ประสิทธิภาพ เช่น การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร โดย
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายสาระโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  มอบหมายให้ครูจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนส าคัญ เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่สอดคล้องกับข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล นักเรียนและครู
ร่วมกันจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียน ส่งเสริมความสนใจและความถนัด เช่น ชมนุมวงโยธวาทิตฯ สหกรณ์ร้านค้า 
กีฬา ส่งเสริมให้มีเวทีการแข่งขัน เช่น ประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี ร้องเพลง อ่านท านองเสนาะ           
การแข่งขันในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ เช่น วันภาษาไทยแห่งชาติ  วันสุนทรภู่  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  วันคริสต์มาส  
กิจกรรมภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนวันละค า ส่งเสริมการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตทั้งในห้องคอมพิวเตอร์และ
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นอกห้องเรียนโดยใช้เครือข่ายไร้สาย เช่น การน าเสนอผลงาน การท ารายงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ ด าเนิน
โครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับภาษาอังกฤษ  โครงการความสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม
ท าความสะอาดในห้องเรียนและบริเวณเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ กิจกรรมประหยัดไฟฟ้าตามหลักการใช้คุณธรรมตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธารณประโยชน์  เช่น ท าความสะอาดวัด ถนน การรณรงค์ยาเสพติด 
ไข้เลือดออก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนโดยให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย เช่น การจัดท าโครงงานใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาจึงได้เพ่ิม
ความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ ความยืดหยุ่นในการใช้เวลาและ
การเลือกรูปแบบการเรียน ท าให้ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล 
(personalized learning) ได้ รวมทั้งสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยแบบผสมผสาน (blended learning)      
โดยแนะน าการก าหนดจ านวนชั่วโมงการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ได้แก่ ชั่วโมงเรียนรู้ผ่านจอส าหรับนักเรียนแต่ละช่วง
วัย โดยค านึงถึงพัฒนาการด้านร่างกาย (ปัญหาด้านสายตา) และพัฒนาการด้านสังคม (ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน) ชั่วโมง
การเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านจากการท าใบงาน ชิ้นงาน ค้นคว้าด้วยตัวเอง และชั่วโมงที่ครูและนักเรียนท ากิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกัน โดยครูจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการสอนแบบใหม่ วิธีการหนึ่งคือ การออกแบบหน่วย          
การเรียนรู้ ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะหลังการระบาดของโควิดสิ้นสุดลง   
 การตรวจสอบ วัดผลและประเมินผลความรู้ความเข้าใจ ทางโรงเรียนมีการจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้รายสาระระดับสถานศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน     
สื่อความ การประเมินสมรรถนะ การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ ก าหนดให้มีการวัดประเมินผลทั้งกลางภาค
และปลายภาค แบ่งสัดส่วนคะแนนตามความเหมาะสมตามธรรมชาติสาระการเรียนรู้ จัดท าแบบบันทึกคะแนนที่
เหมาะสมกับสัดส่วนคะแนน ก าหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาเครื่องมือการประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการประเมิน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย  
เช่น แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้   แบบสังเกตการเรียน  แบบประเมินผลงาน แบบสอบถาม แบบประเมิน
พฤติกรรม แบบประเมินพหุปัญญา  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินสมรรถนะการ
ประเมินผลนักเรียน ทั้งที่ เป็นการสอบ ประเมินสภาพจริง การประเมินผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น               
การประเมินผลการท าความสะอาดบริเวณตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  โดยครูให้นักเรียนช่วยก าหนด
เกณฑ์การประเมิน วิธีประเมิน  นอกจากครูเป็นผู้ประเมินแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียน  ผู้ปกครอง และเพ่ือน
นักเรียนประเมินกันเองตามความเหมาะสม  โดยได้แจ้งผลการประเมินให้นักเรียน ผู้ปกครองได้ทราบทั้งในบันทึก
ในงานและใบงาน การตรวจงาน การบ้านและผลงานนักเรียน แจ้งผลงานและเสนอแนะให้นักเรียนได้แก้ไข
ปรับปรุงทั้งทางแบบปพ.ต่างๆ ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ที่ประชุม เอกสาร และแผ่นพับ เป็นต้น  

และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ดังนั้น คุณภาพการศึกษาที่ผู้เรียนจะได้รับในแต่ละพ้ืนที่จะไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถใช้คะแนนวัดความรู้หรือ
ทักษะแบบเดียวกันได้ มิฉะนั้นก็อาจส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ ามากขึ้น คุณครูจึงมีการปรับเกณฑ์ข้อสอบวัด

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ความรู้ (test-based) มาสู่การให้น้ าหนักกับตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ (non-academic measure) มากข้ึน เช่น 
อัตราการเข้าเรียนออนไลน์ หรือการส่งงาน ส่งใบงาน การสังเกตพฤติกรรมขณะจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
การตอบค าถาม การพูดคุย การเสนองานในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ ไลน์ Facebook เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเหล่านี้จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ือลดภาระครู 
ได้แก่ ใช้ระบบ Google Classroom บันทึกการใช้งาน การเข้าเรียน หรือการเช็คชื่อผ่าน Facebook  การส่งงาน
ผ่าน Email เป็นต้น  
 
2. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

ตารางท่ี 5   แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
      ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 3 / ประเด็นการพิจารณา 
  

ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

89.66 94.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1.1 ครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

93 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1.2 ครูมนีวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

88 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1.3 ครมูีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

88 83.33 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้  

91 98.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2.1 ครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 

89 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2.2  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มี application     

88 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2.3 ครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ 

96 95.83 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 / ประเด็นการพิจารณา 
  

ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
ฝึกปฏิบัติจริง 

   

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 91 95.83 ตามเป้าหมาย 
3.3.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 

91 95.83 ตามเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน       

90 93.75 ตามเป้าหมาย 

3.4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน        

87 95.83 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

93 91.66 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้         

87 91.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5.1 ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

87 91.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

ระดับ ดีเลิศ 

 

จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา ตามเป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดทุกประเด็น และ    
มีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ทุกประเด็นพิจารณา จึงอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 3  มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างเด่นชัดจากปีการศึกษา 2562 
จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา ได้แก่ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้     

 

ผลจากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
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 หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่และผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนของครู มีดังนี้  
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครูมีผลประเมินในระดับดีเด่น ร้อยละ 100 
2. ผลการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2563  ภาคเรียนที่ 1 ผลการประเมินระดับดีมาก ร้อยละ 29.17 

ระดับด ีร้อยละ 62.50  ภาคเรียนที่ 2 ผลการประเมินระดับดีมาก ร้อยละ 41.67  ระดับด ีร้อยละ 50.00 
3. ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอน รายงานการใช้สื่อการสอน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ และรายงานวิจัย 

ในชั้นเรียนร้อยละ 87.50 
4. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและรายงานการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100    
 

 
 
 

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีดังนี้ 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 

2563  มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาคณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยลดลง 
1.26  โดยรายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด  วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่  

2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาสังคมศึกษาทีม่ีค่าเฉลี่ยลดลง 0.20  โดยรายวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด  วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ   

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3.0  ขึ้นไป ร้อยละ 45.07 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตร่ะดับ 3.0  ขึ้นไป ร้อยละ 47.53 

5. ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับชมเชย จากการประกวด “แผนการจัดการเรียนรู้” ในกิจกรรมการประกวด
ผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตามรอยพระราชจริยวัตร 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับชมเชย จากการประกวด “งานวิจัยในชั้นเรียน” ในกิจกรรมการประกวด
ผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตามรอยพระราชจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “การน าพระบรม
ราโชบาย รัชการที่ 10 ด้านการศึกษาน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร” โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ

เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ดา้นการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศกึษา จากส านักงานศึกษาธิการภาค 
18 

8. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “การน าพระ
บรมราโชบาย รัชการที่ 10 ด้านการศึกษาน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร” โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  จากส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 

9. นักเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเด่น จากการประกวด “บันทึกยอดนักอ่าน” ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตาม
รอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. นักเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเด่น จากการประกวด “บันทึกหนังสือเล่มโปรด” ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตาม
รอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

11. นักเรียนได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเด่น จากการประกวด “บันทึก 100 บรรทัด” ใน
กิจกรรมการประกวดผลงานกิจกรรมการเรียนรู้สู่หัวใจนักอ่าน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสัยรักการอ่าน ตาม
รอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องจากภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน
งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจ าปีการศึกษา 2563 จากหน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต2 

13. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 3 การแข่งขันประกวดเขียนเรื่องจากภาพ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจ าปีการศึกษา 2563 จากหน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต2 
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14. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

15. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท เปตองทีมชาย รุ่นอายุ 15 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

16. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท เปตองคู่ชาย รุ่นอายุ 18 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

17. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทเปตองทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ในการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

18. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองชายคู่ รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

19. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี ใน
การแข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

20. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองหญิงคู่ รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

21. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองทีมหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

22. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองคู่ผสม รุ่นอายุ 15 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

23. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

24. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองหญิงคู่ รุ่นอายุ 18 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

25. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองทีมหญิง รุ่นอายุ 18 ปี ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

26. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันประเภท เซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนสหวิทยาเขตอู่ไท ครั้งที่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

27. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทวิ่ง 100 เมตรชาย รุ่นอายุ 15 ปี การแข่งขัน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

28. นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันประเภทวิ่ง 4100 เมตรหญิง รุ่นอายุ 15 ปี การแข่งขัน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
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29. นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภทวิ่ง 200 เมตรหญิง รุ่นอายุ 18 ปี 
การแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

30. นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภท กระโดดไกลชาย รุ่นอายุ 18 ปี การ
แข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

31. นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภท ขว้างจักรชาย รุ่นอายุ 18 ปี การ
แข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

32. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทเทเบิลเทนนิสชายคู่ รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขัน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

33. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท เปตองทีมชาย รุ่นอายุ 15 ปี การแข่งขันโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

34. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประเภท เปตองทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี การ
แข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

35. นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประเภท เปตองชายคู่ รุ่นอายุ 15 ปี การ
แข่งขันโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี “อุทัยธานีเกมส์ ครั้งที่ 8 ” จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผลให้กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ  ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย
เทคนิควิธีที่หลากหลาย การเรียนรู้แบบใช้เกม การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอน
แบบโครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problembased Learning)          
การจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการให้ผู้เรียนมีอิสระ
ในการเรียนรู้ ทั้งด้านความคิด จิตใจ การแสดงออกในกรอบของความถูกต้อง และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม       
ที่หลากหลาย เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจ สัมภาษณ์ และน าเสนอด้วยการรายงาน อภิปราย อีกท้ังมีการฝึก
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยค านึงถึงเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริม
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กระบวนการคิด กระบวนการแก้ไขปัญหาและกระบวนการแสวงหาความรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดท าสื่อมัลติมีเดีย การใช้
สื่อ ICT การใช้โปรแกรมต่างๆ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้ภูมิปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่น โดยจะพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับเรื่องราว  เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
และสถานการณ์ที่เหมาะสม  

ครูบริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง 
ชมเชย สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่าง     
มีความสุข เน้นที่ความสนใจอยากรู้ อยากเรียนของผู้เรียน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ    

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูและผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง
กฎเกณฑ์การประเมินในรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือความก้าวหน้าของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนรู้
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ มีการวัดและประเมินผลที่เน้น K,P,A และ C สมรรถนะ 5 ด้าน ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ จัดท า
ข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) และหาค่า IOC ของข้อสอบ ใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และน าผลการประเมินมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด   

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน โดยครู     
มีการแบ่งกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และร่วมประชุมปรึกษาถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน
ของนักเรียน หาแนวทางวิธีการจัดการเรียนการสอน และร่วมกันสะท้อนแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  

และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครูทุกคนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆ มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมตามความพร้อมของผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

4. จุดควรพัฒนา 
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

และส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน  
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 :  พัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย Active Learning 

และ Professional Learning Community (PLC) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 :  สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
 

ตารางท่ี 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ด ี ดี ดี 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา 

  ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ           

62 74.76 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

72.50 80.76 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85.75 86.20 ตามเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

81.67 83.24 ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 46.25 46.30 ตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 95.25 97.23 ตามเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา 

  ดี 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

86.00 81.32 ตามเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 98.40 99.34 ตามเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

95.50 96.71 ตามเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 87.29 88.45 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ด ี ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

89.66 94.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

91 98.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 91 95.83 ตามเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

90 93.75 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

87 91.66 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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จากตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ 
2  มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  และมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 12 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน 9 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายและ
มีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 เป็นส่วนใหญ่ 

 

จุดเด่น 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียน       
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก มีทักษะในการท างาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และสามารถ           
อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล             
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา และเพ่ือความปลอดภัยในช่วงของการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและ    
ต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ น ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือใช้
เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีวิชาเลือกเสรี และ

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการ
พัฒนาการสอน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดและปฏิบัติจริง ใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
น่าสนใจ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดอบรม 
ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาครูในด้านต่างๆ อยู่เสมอ มีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
และมีระบบติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งครูทุกคนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ของโควิด-19 ครูทุกคนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆ มีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมตามความพร้อมของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 -  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานทุกรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

-  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น ความตั้งใจเรียน ความรับผิดชอบและพฤติกรรม  
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
-  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
-  พัฒนาห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ 

และทันสมัยยิ่งขึ้น  
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-  พัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
-  ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญร่วมกัน 

 
 

แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 :  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกรายวิชา 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 :  พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 :  พัฒนาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 :  พัฒนาห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอ

ทันสมัยยิ่งขึ้น สู่ความเป็นเลิศ ตามคุณภาพของโรงเรียนดีประจ าต าบล   
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1 :  พัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย Active Learning 

และ Professional Learning Community (PLC) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 :  สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

https://www.pptvhd36.com/special/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ความต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือ  
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET  
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
4. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอและทันสมัยยิ่งขึ้น  
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 

●  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562)  

●  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา  

●  หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ  

»  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

»  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

» บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารการก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา   

»  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

»  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
           และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

»  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

»  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
ปีการศึกษา 2563 

»  เกียรติบัตรโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2562  
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

            เป็นส าคัญ 
4 ดีเลิศ 

สรุปภาพรวม 4 ดีเลิศ 

 
           * หมายเหตุ สรุปภาพรวม    

ข้อมูลได้จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR  ปีการศึกษา 2562       
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่  
19-21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
สรุปตามตัวบ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 

 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.54 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.55 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.92 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.70 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.40 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ 10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 4.82 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ 
และ วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง  
การปฏิรปูการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 80.83 ดี 
 

 

สรุปได้ว่า :  โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับคุณภาพ  ดี  มีคะแนนรวมเฉลี่ย  80.83 
 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  :         รับรอง           ไม่รับรอง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับการปรับทัศนคติให้มีแรงจูงใจในการท าหน้าที่เข้าทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ครูควร
ฝึกฝนทักษะด้านความรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาสู่ขั้นการวิเคราะห์  พยายามยกระดับการท่องจ าของผู้เรียนมาเป็นการ
ฝึกฝนใช้วิธีการที่หลากหลายในการหาค าตอบที่หลายมุมมองความคิด  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการต่างๆ 
เหล่านั้นคัดกรองตัวเลือกที่เป็นตัวลวงออกจากค าตอบที่ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น เมื่อท าแบบทดสอบระดับวิเคราะห์  
และควรเสริมทักษะให้ผู้เรียนรู้จักการวิเคราะห์โจทย์ค าถามให้ตรงประเด็นเพ่ือลดความลังเล สับสนให้แก่ผู้เรียนที่
เข้าสอบ 
 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาเทคนิคการนิเทศที่มุ่งประเด็นการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการ
สังเกตชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ รวมทั้งเ ทคนิคการให้
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา เป็นต้น ควรเน้นการน าความรู้จากการอบรมพัฒนามาขยายผลให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้การ
นิเทศสามารถสะท้อนจุดควรพัฒนาและมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้ผู้รับการนิเทศน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
ตนเองได้อย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้น 
 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูผู้สอนควรปรับปรุงรูปแบบการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์ผู้เรียนด้านความรู้ ครูควรมีการวิเคราะห์เป็นระยะๆ         
ทุกหน่วยการเรียน  ซึ่งอาจใช้วิธีการที่ครูคุ้นเคยด้วยการทดสอบก่อนเรียน  โดยปรับให้การทดสอบก่อนเรียนนี้    
ท าล่วงหน้าก่อนมีการสอนจริงอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้ครูน าผลการทดสอบก่อนเรียนนี้ไปวิเคราะห์หาจุดเน้นและ
ปรับเนื้อหาการสอนให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้การเรียนรู้ในเนื้อหานั้นๆ ของผู้เรียนให้เข้าใจได้ดี
ขึ้น เป็นต้น ซึ่งครูควรน าหลักการนี้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

  4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพให้มีระบบที่ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น ขยายผลเพ่ิมการมีส่วน
ร่วมด้วยการกระจายภาระงานการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้หลักวิชาใน
การประเมินคุณภาพ เช่น วิธีวิทยาการประเมินคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาให้การประเมินตนเองสอดคล้องกับความเป็น
จริงมากขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดท ารายงานการประเมินตนเองให้ถูกต้องโดยเฉพาะการสรุปผลการ
ประเมินที่เป็นปัจจัยภายในให้สอดคล้องกับผลการประเมินภายในตนเองเป็นไปตามหลักวิชา มุ่งเน้นการน าผล
ประเมินตนเองที่ได้ไปใช้วางแผนเพ่ือพัฒนาอย่างจริงจัง เพ่ือผดุงระบบการประกันคุณภาพ เกิดการรับรู้ของ
บุคลากรถึงคุณค่าของระบบการประกันคุณภาพเพ่ือก้าวสู่  การปฏิบัติงานอย่างท้าทายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างยั่งยืนสืบไป 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก ่
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 และแก้ปัญหา 
     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน  21 ประเด็นพิจารณา 

....................................................................................................................... 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด ี
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด ี
(ระดับ 3) 
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ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 

 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ ดี 
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา 

 

1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ           
         1.1 นักเรียนร้อยละ 84 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ 
การประเมินของสถานศึกษา 
        1.2 นักเรียนร้อยละ 77 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
ในระดับดี 
        1.3 นักเรียนร้อยละ 76  มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.4 นักเรียนร้อยละ 71  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
        1.5 นักเรียนร้อยละ 35  มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 
        1.6 นักเรียนร้อยละ 29  มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศที่ 2 ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
          2.1 นักเรียนร้อยละ 83 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
          2.2 นักเรียนร้อยละ 62 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
ในระดับดี 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          3.1 นักเรียนร้อยละ 88 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์ 
การประเมินของสถานศึกษา 
          3.2 นักเรียนร้อยละ 84 มีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิงประดิษฐ์  และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
          3.3 นักเรียนร้อยละ 86 สามารถสร้างนวัตกรรม 
          3.4 นักเรียนร้อยละ 85 สามารถสร้างนวัตกรรม และน านวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         4.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       

        4.2 นักเรียนร้อยละ 81  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 
         4.3 นักเรียนร้อยละ 74  มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            5.1.1 นักเรียนร้อยละ 57  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
            5.1.2 นักเรียนร้อยละ 24 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
            5.1.3 นักเรียนร้อยละ 26  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
            5.1.4 นักเรียนร้อยละ 47  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
            5.1.5 นักเรียนร้อยละ 59  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
            5.1.6 นักเรียนร้อยละ 68 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
            5.1.7 นักเรียนร้อยละ 66 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ  
3.0 ขึ้นไป 
            5.1.8 นักเรียนร้อยละ 23 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ 3.0 ขึ้นไป          
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
     6.1 นักเรียนร้อยละ 96  มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

6.2 นักเรียน ร้อยละ 95 มี ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 95  มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ร้อยละ 95 มีความพร้อมในการท างาน และประกอบอาชีพ 
 
1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 4 ประเด็นการพิจารณา 

 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.1 นักเรียนร้อยละ 91  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 

          1.2 นักเรียนร้อยละ 86  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
1.3 นักเรียนร้อยละ 81  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
          2.1 นักเรียนร้อยละ 99  ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 
          2.2 นักเรียนร้อยละ 99  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
          2.3 นักเรียนร้อยละ 96  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

          2.4 นักเรียนร้อยละ 99  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
          2.5 นักเรียนร้อยละ 99  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          3.1 นักเรียนร้อยละ 97 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
          3.2 นักเรียนร้อยละ 94  มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

4.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
4.2 นักเรียนร้อยละ 89 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
4.3 นักเรียนร้อยละ 91 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
4.4 นักเรียนร้อยละ 94 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและอบายมุขทุกชนิด  
4.5 นักเรียนร้อยละ 97 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
4.6 นักเรียนร้อยละ 95 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ 
4.7 นักเรียนร้อยละ 80  ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต ในระดับดี 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  6 ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 
      2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้  
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 
     2.2.1 สถานศึกษามีและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม  
ครอบคลุมงานวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
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     2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
    2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
    2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  
      2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง  
2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
      2.5.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  5 ประเด็นการพิจารณา  

         ระดับคุณภาพ ดี 
 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.1.1 ครูร้อยละ 93 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
       3.1.2 ครูร้อยละ 88 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
       3.1.2 ครู ร้อยละ 88 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.2.1 ครูร้อยละ 89  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      3.2.2  ครูร้อยละ 88  ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
มี application  
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      3.2.3 ครูร้อยละ 96 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      ครูร้อยละ 91 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.4.1 ครูร้อยละ 87 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
      3.4.2 ครูร้อยละ 93 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       ครูร้อยละ 87 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
 
 

เกณฑ์การสรุปผลการให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็นพิจารณา 
 

เกณฑ์การสรุปผล แปลผล 
ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ทุกประเด็น มีพัฒนาการ  
และมีนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 

ระดับยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ทุกประเด็น และมีพัฒนาการ 

ระดับดีเลิศ 

ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ทุกประเด็น ระดับดี 

ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น ระดับปานกลาง 

ผลการประเมินไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ระดับก าลังพัฒนา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
การก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

.......................................... 
   มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา   เมื่อวันที่            
๑๓  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทยา เห็นชอบด าเนินการประกาศได้ 

 
 
    ลงชื่อ  

 
(นายไชยวัฒน์   ศุภกิจวัฒนา) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 

 
 
 
 

    ลงชื่อ 
          (นายประเสริฐ   สุวรรณชยัเลิศ) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
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ค าสั่ง โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
ที่   ๖๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

  ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษามาตรา ๓๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการมี
อ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 
๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นางสาวภคพร จันทวงษ์  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๓ นายโชต ิ      รอดพงษ์   กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๑.๔ นางสุรวด ี  แสงภักดี  กรรมการ 
  ๑.๕ นางสุชาดา  เดชอินทร์  กรรมการ 
  ๑.๖ นายสมศักดิ์  พระศุกร์   กรรมการ 

๑.๗ นายสมเจตต์ อ าภา   กรรมการ 
๑.๘ นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. วางแผน ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ประสานและให้ค าปรึกษา ก ากับดูแลระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๒. ก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๓. ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 
๔. เสนอแต่งตั้งคณะบุคคลท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ  ประธาน 
 ๒.๒ นางสาวภคพร จันทวงษ์  รองประธาน 
 ๒.๓ นางสุรวด ี  แสงภักดี  กรรมการ 

  ๒.๔ นายสมศักดิ์  พระศุกร์   กรรมการ 
  ๒.๕ นางสุชาดา  เดชอินทร์  กรรมการ 
  ๒.๖ นายสมเจตต์ อ าภา   กรรมการ 
  ๒.๗ นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่  ๑. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. น าผลการประเมินตนเองในรอบปีที่ผ่านมา มาด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
๓. ประชุม วางแผน จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ร่องรอย ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
๔. เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และการนิเทศติดตามการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา 
๕. จัดท าสารสนเทศ วางแผนการเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน ในมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๖. รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมหลักฐาน จัดท าเป็นแฟ้มมาตรฐานการศึกษา 
๗. น าข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารทั่วไป 

มาพัฒนา ปรับปรุงการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๘. เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
 

 ๓. คณะกรรมการด าเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
  ๓.๑ มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน  
  ๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายสมศักดิ์  พระศุกร์  ประธานกรรมการ  
๒. นางเมตตา   ควัธน์กุล กรรมการ 

  ๓. นางสาวกุลชญา  เหล่าแช่ม กรรมการ 
  ๔. นายอนุชา    เชยชม  กรรมการ 
  ๕. นายพยับ  ปรากริม  กรรมการ 
  ๖. นางปราณี    นาวิก  กรรมการ 

๗. นางอัญชลี    ภู่จ ารูญ  กรรมการ 
๘. นางสาวจิรวรรธ ์ จิตต์ทา  กรรมการ 
๙. นางนิภา  สุวรรณประทีป กรรมการ 
๑๐. นางสาวจิราพร   แป้นน้อย กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  ๑. วางแผน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๒. วางแผน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการประเมินตนเองให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 

 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทย 
 ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางเมตตา   ควัธน์กุล ประธานกรรมการ  
   ๒. นางสุชาดา  เดชอินทร์ กรรมการ 

หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

 ๒)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางปราณ ี  นาวิก  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุมาล ี ทองบ่อ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวคนึงนิจ เกษแก้ว  กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุปรียา อนันตรักษ์ กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาต่างประเทศ  
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
  

๓)  มีความสามารถในการคดิค านวณ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นายพยับ  ปรากริม  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมศักดิ์  พระศุกร์  กรรมการ 
  ๓. นางสาวบุษกร  แก้วเม่น  กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 

 

๔)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวกุลชญา เหล่าแช่ม ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุนันท ์ ศุภกิจวัฒนา กรรมการ 
  ๓. นางสุมารี  ประพัฒน์โพธิ์ กรรมการ 
  ๔. นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ กรรมการ 
  ๕. นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง กรรมการ 
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  ๖. นางเมตตา  ควัธน์กุล กรรมการ 
  ๗. นางสุชาดา  เดชอินทร์ กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๕)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวจิราพร แป้นน้อย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสุมารี  ประพัฒน์โพธิ์ กรรมการ 
  ๓. นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ กรรมการ 
  ๓. นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๖)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจิราพร แป้นน้อย กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๗)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นายสมศักดิ์  พระศุกร์  ประธานกรรมการ 

๒. นางเมตตา   ควัธน์กุล กรรมการ 
  ๓. นางสาวกุลชญา  เหล่าแช่ม กรรมการ 
  ๔. นายอนุชา    เชยชม  กรรมการ 
  ๕. นายพยับ  ปรากริม  กรรมการ 
  ๖. นางปราณี    นาวิก  กรรมการ 

๗. นางอัญชลี    ภู่จ ารูญ  กรรมการ 
๘. นางสาวจิรวรรธ ์ จิตต์ทา  กรรมการ 
๙. นางนิภา  สุวรรณประทีป กรรมการ 

  ๑๐. นางสาวจิราพร แป้นน้อย กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ 
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 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๘)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางอัญชลี  ภู่จ ารูญ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจิรนันทน ์ ดารารัตนเสรี กรรมการ 
  ๓. นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนล า  กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และ
การท างานหรืองานอาชีพ 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๓.๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวสุนันท์   ศุภกิจวัฒนา ประธานกรรมการ 
๒. นางนิภา   สุวรรณประทีป  กรรมการ 
๓. นายสมเจตต์  อ าภา  กรรมการ 

หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า  
มีจิตอาสาและค่านิยมที่ดี สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และเป็นแบบอย่างได้ 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสุรวดี  แสงภักดี ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอนุชา  เชยชม  กรรมการ 

๓. นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางปราณี  นาวิก  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุมาล ี ทองบ่อ  กรรมการ 

๓. นางนิภา  สุวรรณประทีป กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิดเห็นที่แตกต่าง มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

 ๕)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวจิรวรรธ ์ จิตต์ทา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวคนึงนิจ เกษแก้ว  กรรมการ 

๓. นางสาวสุนันท ์ ศุภกิจวัฒนา กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  สุขภาพ
แข็งแรง หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด และรู้จักป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๓.๒  มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๓.๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวภคพร  จันทวงษ์ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ กรรมการ 
หน้าที่  ๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

  ๓.๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสุรวด ี  แสงภักดี ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสมศักดิ์  พระศุกร์  กรรมการ 
  ๓. นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ กรรมการ 
หน้าที่  ๑. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าเสนอข้อมูลมาใช้ใน
กระบวนการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

  ๓.๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นายสมศักดิ์  พระศุกร์  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวบุษกร  แก้วเม่น  กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุมาล ี ทองบ่อ  กรรมการ 
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หน้าที่  ๑. ส่งเสริมการวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน โดยผู้มี
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความ
มั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

  ๓.๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสุชาดา  เดชอินทร์ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวกุลชญา เหล่าแช่ม กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการท างานร่วมกัน 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

  ๓.๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  ๑. นายสมเจตต์  อ าภา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพยับ  ปรากริม  กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุปรียา อนันตรักษ์ กรรมการ 
หน้าที่  ๑. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๓.๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวจิราพร แป้นน้อย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร กรรมการ 
หน้าที่  ๑. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา  

๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๓.๓  มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตได้ 
ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสุมารี  ประพัฒน์โพธิ์ ประธานกรรมการ 

๒. นายสมศักดิ์  พระศุกร์  กรรมการ 
  ๓. นางสาวจิรนันทน ์ ดารารัตนเสรี กรรมการ 
  ๔. นางสาวกุลชญา เหล่าแช่ม กรรมการ 



 

                   รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563             82  

                                  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ต าบลเขาบางแกรก  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 

หน้าที่  ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

  ๓.๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวสุกัญญา สิทธิวโรธร ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุปรียา อนันตรักษ์ กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

  ๓.๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวกุลชญา เหล่าแช่ม ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนล า  กรรมการ 
  ๓. นางนิภา    สุวรรณประทีป กรรมการ 
หน้าที ่ ๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๓.๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวจิราพร แป้นน้อย ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวบุษกร  แก้วเม่น  กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุมาล ี ทองบ่อ  กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 
 

๓.๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู ้

ผู้รับผิดชอบ  ๑. นางสาวแสงเดือน คลองแห้ง ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุนันท ์ ศุภกิจวัฒนา กรรมการ 
  ๓. นางสาวคนึงนิจ เกษแก้ว  กรรมการ 
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  ๔. นางสาวสุปรียา อนันตรักษ์ กรรมการ 
หน้าที่  ๑. ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา ปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 
 ๒. จัดท าสารสนเทศและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานส าหรับการประเมิน 

 

๔.  คณะกรรมการประสานงานด้านเอกสาร งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   

๑. นางสาวพิมลพรรณ พงษ์โสภณ ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวบุษกร  แก้วเม่น  กรรมการ  
  ๓. นางสาวสุมาล ี ทองบ่อ  กรรมการ 
  ๔. นางญาใจ  บัวเถื่อน  กรรมการ 
หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมเอกสารด้านมาตรฐานต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 ๒. ประสานงานด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีแก่ทางโรงเรียนและราชการสืบไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

         (นายประเสริฐ   สวุรรณชัยเลิศ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา            
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาจึง ขอประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 

 ๑. นายประเสริฐ      สวุรรณชัยเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายรัตนชัย      ศรีโกมล  ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กรรมการ 
 ๓. นายเสวก      พันธุ์อ้น  ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการ 
 ๔. นายธนกฤต      นิโรจน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนลานสักวิทยา  กรรมการ 
 ๕. นายชูกิต      สัมมาพิทักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อยางวิทยา  กรรมการ 
 ๖. นายถวัลย ์      วงษ์สาธุภาพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  กรรมการ 
 ๗. น.ส.พิมลพรรณ    พงษ์โสภณ   คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
 
 

มีหน้าที่ 
 ๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  
๑  ครั้งและจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจัดท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จริงจัง อย่างเป็นกัลยาณมิตร            
เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ ณ วันที่   ๓   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
 
 
     (นายประเสริฐ  สุวรรณชัยเลิศ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 

           .......................................... 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔     
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายให้           
นายไชยวัฒน์  ศุภกิจวัฒนา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทยา ท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินภายใน และได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยมติเป็น    
เอกฉันท์  ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
    ลงชื่อ  

 
      (นายไชยวัฒน์   ศุภกิจวัฒนา) 

          ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                       โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 

 
 
 
 

    ลงชื่อ 
          (นายประเสริฐ   สุวรรณชยัเลิศ) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
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