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รายงานประจาปีของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
เลขที่ 1663 หมู่ที่ 5 ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
...........................................................................................................................................................................
การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมีภาระหน้าที่ จะต้อ ง
ดาเนินการตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษา
มีการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี
ดังนั้นโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้
ดาเนินกิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้
แนวนโยบายและจุดเน้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้มีมติเห็นชอบรายงาน
ประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตามที่โรงเรียนนาเสนอ
(ลงชือ่ )
( นายวินัย คาประดิษฐ์ )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
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คานา
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อาเภอสามเงา
จังหวัดตาก เป็น การสรุปผลการจัดการศึก ษาของสถานศึกษา ที่ส ะท้อนผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ กษา
ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม โดยได้ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา
2563 ที่ผ่านมา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3. ด้านการะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปผลการประเมินได้ผ่านการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ค วรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด
และสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายใจ ยอดดาเนิน)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ข้อมูลนักเรียน
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้
 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร
 สภาพชุมชนโดยรวม
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 สรุปสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
 จุดเด่น
 จุดควรพัฒนา
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 ความต้องการและการช่วยเหลือ
ภาคผนวก
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 สรุปผลงานดีเด่นของโรงเรียน
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รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ที่ตั้ง 1663 ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 38 โทร 055 - 599026 โทรสาร 055 - 599080
e-mail Samngao2514@hotmail.com website http://www.samngaowit.ac.th/
เปิดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จานวนบุคลากร
บุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
พนักงาน
ครูอัตราจ้าง
อื่น ๆ
ราชการ
ปีการศึกษา 2563
2
29
2
2
4
ปีการศึกษา 2562
1
30
3
1
4
ปีการศึกษา 2561
1
28
3
2
6
ปีการศึกษา 2560
1
28
3
2
6
ปีการศึกษา 2559
1
30
5
2
6
ครูประจาการ
ที่

ชื่อ - สกุล

อายุ

อายุ
ราช
การ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

1

นายใจ ยอดดาเนิน

58

34

ผอ./ชานาญการ กศ.ม.
พิเศษ
ค.บ.
ศษ.บ.

2

นายนพดล คงป้อม

32

6

รอง ผอ./คศ.1

ศษ.ม
วท.บ.

3

น.ส.นงลักษณ์
ด่านตระกูล

58

34

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.ม.
ศศ.บ.

4

นายฤชากร เพ็งสว่าง

26

2

ครูผชู้ ่วย

ค.บ.

วิชาเอก
การบริหาร
การศึกษา
สังคมศึกษา
บริหาร
การศึกษา
การบริหาร
การศึกษา
ฟิสิกส์
บริหาร
การศึกษา
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
สังคมศึกษา

จานวนครั้ง/
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่ได้รับ
การพัฒนา/ปี
ผู้บริหาร

10 ครั้ง/112
ชั่วโมง/ปี

รอง ผอ.

5 ครั้ง/40
ชั่วโมง/ปี

สังคมศึกษา
ม.ปลาย

12 ครั้ง/64
ชั่วโมง/ปี

สังคมศึกษา
ม.ต้น /ม.
ปลาย

19 ครั้ง/123

ชั่วโมง/ปี
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ชื่อ - สกุล

อายุ

อายุ
ราช
การ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

จานวนครั้ง/
สอนวิชา/ชั้น ชั่วโมงที่ได้รับ
การพัฒนา/ปี

5

นางกาญจนา เพ็งสิน

58

27

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา
ม.ต้น

8 ครั้ง/101
ชั่วโมง/ปี

6

นายช่วงศิลป์ บัวสอน

55

25

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

กศ.ม.

สังคมศึกษา
ม.ต้น,ปลาย

17 ครัง้ /99
ชั่วโมง/ปี

สังคมศึกษา
ม.ต้น /ม.
ปลาย
การงานอาชีพ
สังคมศึกษา
ม.ต้น

16 ครั้ง/120
ชั่วโมง/ปี

ศศ.บ.

จิตวิทยาการ
แนะแนว
พุทธศาสนา
บริหาร
การศึกษา
บรรณารักษ
ศาสตร์
บริหาร
การศึกษา
ประวัตศิ าสตร์

7

นายพิทยา รอดสุนทรา

51

28

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

พธ.บ.
ศษ.ม.
กศ.บ.

8

9

นางธนิตตา
รอดสุนทรา
นางจันทร์คา ปินตาใส

43

17

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ศษ.ม.

25 ครั้ง/129
ชั่วโมง/ปี

57

30

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

ศศ.ม.
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ม.ปลาย

8 ครั้ง/52
ชั่วโมง/ปี

10 นางทัศนีย์ สุธัมโม

58

34

ครู/ชานาญการ

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น,ปลาย

21 ครั้ง/189
ชั่วโมง/ปี

11 นางกรรณิการ์ รัตนภูมิ

49

24

ครู/ชานาญการ

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ม.ต้น,ปลาย

7 ครั้ง/61
ชั่วโมง/ปี

12 นายพิทักษ์ คาแปง

30

5

ครู คศ.1

คบ.

ภาษาจีน

13 ว่าที่ ร.ต.หญิงจริญา
บุญมา

27

2

ครู คศ.1

ศศ.บ.

ภาษาพม่า

ภาษาจีน
ม.ต้น,ปลาย
ภาษาพม่า
ม.ต้น/ม.ปลาย

7 ครั้ง/71
ชั่วโมง/ปี
16 ครั้ง/69
ชั่วโมง/ปี

14 นางอุทัยวรรณ ภู่คง

58

27

ค.บ.

ภาษาไทย

14 นางสาวเพ็ญพิชชา
ใจยอด
16 น.ส.สุคนธ์ทิพย์
จันทร์ทอง

25

2

ครู/ชานาญการ
พิเศษ
ครูผชู้ ่วย

30

7

ครู/ ชานาญการ ศษ.ม.

ภาษาไทย
ม.ต้น
ภาษาไทย
ม.ต้น
ภาษาไทย
ม.ปลาย

6 ครั้ง/44
ชั่วโมง/ปี
30 ครั้ง/116
ชั่วโมง/ปี
23 ครั้ง/134
ชั่วโมง/ปี

17 นางกัลยา ธีระเชีย

48

25

ครู/ชานาญการ
พิเศษ

วิทยาศาสตร์
ม.ต้น,ปลาย

11 ครั้ง/92
ชั่วโมง/ปี

18 น.ส.วิภาวรรณ
คามงคล

31

7

ครู/ชานาญการ

วิทยาศาสตร์
ม.ต้น,ปลาย

21 ครั้ง/177
ชั่วโมง/ปี

ศษ.บ. ภาษาไทย
บริหาร
การศึกษา
ศษ.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา
ค.บ. วิทยาศาสตร์
ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา
ค.บ. เคมี
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ที่

ชื่อ – สกุล

อายุ
อา
ราช
ยุ
การ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

19 นาย อิสรพงษ์ ใจคนอง

29

5

ครู คศ.1

คบ.

ฟิสิกส์

20 นางอังคณา ตามกูล

30

5

ครู คศ.1

วท.บ.

ชีววิทยา

21 น.ส.สมเพชร แตงบุญรอด

40

15

ครู/ชานาญการ

กศ.ม.

สอนวิชา/ชั้น

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ
การ
พัฒนา/ปี

วิทยาศาสตร์
ม.ต้น,ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์
ม.ต้น,ม.ปลาย

43 ครั้ง/336
ชั่วโมง/ปี
22 ครั้ง/160
ชั่วโมง/ปี

คณิตศาสตร์
ม.ต้น,ปลาย

7 ครั้ง/78
ชั่วโมง/ปี

วท.บ

บริหาร
การศึกษา
คณิตศาสตร์

วท.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.
ต้น/ม.ปลาย
คณิตศาสตร์
ม.ต้น,ปลาย

17 ครั้ง/132
ชั่วโมง/ปี
27 ครั้ง/228
ชั่วโมง/ปี

22 น.ส.กฤติกา ทิมแสน

29

2

ครูผชู้ ่วย

23 นายผดุงเกียรติ ปานแดง

36

11

24 นายไพฑูรย์
จันทร์ศิลานุรักษ์

56

27

ครู/
กศ.ม.
ชานาญการพิเศษ
ค.บ.
ครู/ชานาญการ ค.บ.
พิเศษ

บริหาร
การศึกษา
คณิตศาสตร์
อุตสาหกรรม การงานอาชีพ
ศิลป์
ม.ต้น,ปลาย

25 นางขนิษฐา
สุวรรณปัญญา

50

26

ธุรกิจ
ม.ปลาย

9 ครั้ง/72
ชั่วโมง/ปี

26 นายจาเนียร เนียมจันทร์

42

18

ครู/
ศษ.ม.
ชานาญการพิเศษ
ศษ.บ.
ครู/ชานาญการ กศ.ม.

คอมพิวเตอร์
ม.ปลาย

28 ครั้ง/225
ชั่วโมง/ปี

พลศึกษา
ม.ต้น,ปลาย

6 ครั้ง/70
ชั่วโมง/ปี

21ครั้ง/95
ชั่วโมง/ปี

27 น.ส.รัชนก จินะตา

40

14

28 น.ส.สุพรรณี
พิริยาธาดานนท์

40

14

29 ว่าที่ ร.ต.สินธพ
พีรวรพัฒน์

58

35

ครู/ชานาญการ

ค.บ.

บริหาร
การศึกษา
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
บริหาร
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
บริหาร
การศึกษา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
พลศึกษา

30 นายศิวพงษ์ กาวิน

39

10

ครู/ ชานาญการ

กศ.บ.

พลศึกษา

พลศึกษา
ม.ต้น,ปลาย

12 ครั้ง/132
ชั่วโมง/ปี

31 นายศักรินทร์ สืบสอน

30

2

ครูผชู้ ่วย

คบ.

ศิลปศึกษา

ศิลปะ
ม.ต้น,ม.ปลาย

10 ครั้ง/80
ชั่วโมง/ปี

วท.บ.
ครู/
ศษ.ม.
ชานาญการพิเศษ
บธ.บ.
ครู/
กศ.ม.
ชานาญการพิเศษ
วท.บ.

คอมพิวเตอร์ม.ต้น 20 ครั้ง/167
,ปลาย
ชั่วโมง/ปี
คอมพิวเตอร์ม.ต้น 12 ครั้ง/128
ม.ปลาย
ชั่วโมง/ปี

-4พนักงานราชการ (จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.)
อายุ

ประสบ
การณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

1 น.ส.วารี มหาวัน

35

14

ศษ.บ.

นาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์
ม.ต้น,ปลาย

2 นายเจษฎา ฟูมั่น

34

10

ค.บ.

ศิลปกรรมดนตรี

ดนตรี
ม.ต้น,ปลาย

ที่

ชื่อ - สกุล

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รบั การ
พัฒนา/ปี
4 ครั้ง/31
ชั่วโมง/ปี
1 ครั้ง/8
ชั่วโมง/ปี

ครูอัตราจ้าง (จ้างด้วยเงินบริจาค)
อายุ

ประสบ
การณ์
การสอน
(ปี)

1 Miss.Myla Racadio Padua

27

3

ปริญญา Home And
ตรี
Community

ม.ต้นและ
ม.ปลาย

-

2 น.ส.รตินันท์ แสนคาหล้า

23

1

ศศ.บ.

ม.ต้นและ
ม.ปลาย

-

ที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศ

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รบั การ
พัฒนา/ปี

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.)
ชื่อ – สกุล

อายุ

ประสบ
การณ์
ทางาน

1 นางพัทธนันท์ เกตุชม

36

7

ที่

วุฒิ
บธ.บ.

วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปฏิบตั ิหน้าที่

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รบั การ
พัฒนา/ปี

ธุรการโรงเรียน

-

ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ)
ชื่อ – สกุล

อายุ

ประสบ
การณ์ทางาน

วุฒิ

วิชาเอก

ปฏิบตั ิหน้าที่

จานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รบั การ
พัฒนา/ปี

1 นายสมชาย พุดเสียง

44

11

ม.6

-

พนักงานบริการ

-

2

นายพิทักษ์ ปัญเงิน

41

19

ม.6

-

พนักงานบริการ

-

3

นางสมปอง ต่ายโพ

52

3

ม.3

-

พนักงานบริการ

-

ที่

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด

35
35

คน คิดเป็นร้อยละ 100
คน คิดเป็นร้อยละ 100

-52) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ระดับ

จานวน (คน)
20
15
-

ปวช.
ปวส.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

25

20

15

10

20
15

5
0
0

0

0

0

-63) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
1. บริหารการศึกษา
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ
6. ภาษาพม่า
7. ภาษาจีน
8. สังคมศึกษา
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
10. ศิลปะ/นาฏศิลป์/ดนตรี
11. สุขศึกษาและพลศึกษา
12. บรรณารักษ์
รวม

6
5
4
3
2
1
0

จานวน (คน)

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)

2
3
4
3
4
1
1
6
5
3
2
1
35

ผู้บริหาร
27
24
22
24
18
22
18
19
20
22
18
21.33 (33 คน)

-71.3 ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียนในปีการศึกษา 2563 รวม 539 คน ( ณ 10 มิ.ย.2563)
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 539 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
3

ชาย
69

หญิง
56

125

เฉลี่ย
ต่อห้อง
42

ม.2

3

70

60

130

44

ม.3

3

55

58

113

38

ม.4

2

25

35

60

30

ม.5

2

17

29

46

23

ม.6

2

23

42

65

33

รวมทั้งหมด

15

259

280

539

ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1

เพศ

รวม

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

-81.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖3

-91.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ไม่ได้เข้าร่วมทดสอบ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
49.98
23.70
32.19
41.58
22.88
31.04
45.22
26.33
33.04
44.36
26.04
32.68

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
37.05
26.02
34.72
26.47
36.32
29.73
35.93
29.94

- 10 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2-๒๕๖3

- 11 1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2563
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
แหล่งเรียนรู้ภายใน
1. ศูนย์อาเซียนศึกษา บ้านของพ่อ
2. ห้องวิถีพุทธ
3. ห้องคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต/ห้องเรียนอัจฉริยะ( ECC) (3ห้อง)
4. ศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ห้องดนตรี
6. อุทยานการศึกษา/สวนหิน/ลานบันเทิง/ลานพิกุล
7. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ (8 กลุ่มสาระ)
8. ห้องเรียนสีเขียว
9. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
10. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
11. ห้องปฏิบัติการเคมี
12. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
13. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
14. หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
15. ฐานการเรียนรู้ “เกษตรแปรรูป”

จานวนคนที่ใช้บริการ
532
532
532
532
532
532
532
532
532
115
115
115
65
532
532

16. ฐานการเรียนรู้ “สร้างกล้า”
17. ฐานการเรียนรู้ “ขยะ 4 G วิถีพอเพียง”

532
532

18. ฐานการเรียนรู้ “ผักสวนครัว รั้วกินได้”
19. ฐานการเรียนรู้ “ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก”
20. ฐานการเรียนรู้ “ธนาคารกล้วยไม้”

532
532
532

- 12 -

จานวนคนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใน ปีการศึกษา
600

500
400
300
200
100
0

- 13 จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
1. เขื่อนภูมิพล
2. ศูนย์วัฒนธรรมอาเภอสามเงา
3. วัดชลประทานรังสรรค์
4. วัดท่าปุย
5. ป่าชุมชน/ฝายชะลอน้า
6. สถานที่ราชการ/หน่วยงานปกครองท้องถิ่น (สภาเด็กและเยาวชน)
7. ศบอ.สามเงา (ห้องสมุดประชาชน)
8. สานักงานขนส่งจังหวัดตาก เรื่อง กฎจราจร ใบขับขี่
9. สนามกีฬากอล์ฟเขื่อนภูมิพล
10. สานักงานเทศบาลตาบลสามเงา (ขยะ 4 จี)
11. วิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง การฝึกวิชีพ
15. สานักงานสาธารณสุขอาเภอสามเงา เรื่องการป้องกัน
การตั้งครรภ์ การรักษาเหงือกและฟัน
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาตากและสสวท.

532
80
532
532
532
30
155
80
5
78
40
127
64

- 14 1.7. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
15,809,100.00
เงินนอก
1,881,963.47
งบประมาณ
เงินอื่นๆ
1,581,186.62
รวมรายรับ
19,272,250.09
งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
งบอื่นๆ
รวมรายจ่าย
คิดเป็นร้อยละ 82.03
คิดเป็นร้อยละ 17.97

จานวน/บาท
15,809,100.00
1,722,803.02
1,164,255.65
18,696,158.67

ของรายรับ
ของรายรับ

1.8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลสามเงา
1 แห่ ง และองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลอี ก จานวน 6 แห่ ง มี ป ระชากรประมาณ 30,000 คน จานวน 7,430
ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล บ้านท่าปุย บ้า นจัดสรร ผาสามเงาอาชีพหลักของ
ชุม ชน คือรับจ้างและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุท ธ ประเพณี /ศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่นที่เป็น ที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ การทาบุญเดือนห้า ประเพณีขึ้นธาตุ วัดชลประทานรังสรรค์ (หลวงพ่อทันใจ) การทาแกงมะแฮะ
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจ้าง
ทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 - 40,000 บาท
จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาสของสถานศึกษา
1. โรงเรียนตั้ งอยู่ใกล้แหล่ง เรียนรู้หลายแหล่งซึ่งเอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
และการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล ผาสามเงา แม่น้าปิง แม่น้าวัง หน่วยบัญ ชาการทหารพัฒนา
ศูนย์วัฒนธรรมอาเภอสามเงา สถานประกอบการ พื้นที่เกษตรกรรม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ระวานสองแคว
แหล่งเรียนรู้เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญสามารถปรับปรุง ประยุกต์ และบูรณาการการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. ชุม ชนและผู้ ป กครองเห็ นความสาคัญ ของการศึก ษาส่ง เสริมให้บุ ตรหลานศึกษาต่อในระดั บ
ที่สูงขึ้น
3. โรงเรียนได้รับการสนั บสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กศจ. ตาก หน่วยบัญ ชาการ
ทหารพัฒนา อาเภอสามเงา เทศบาลตาบลสามเงา วัดชลประทานรังสรรค์ วัดท่าปุย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ชมรมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(เขือ่ นภูมิพล) ได้ให้การสนับสนุน ทั้งด้านทุนการศึกษา งบประมาณ กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
4. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ “โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ”
โรงเรียนยอดนิยมและโรงเรียนนาร่องผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอานาจ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
โครงการเยาวชนพลยุ ติ ธรรม ประจาภาคเหนื อ โรงเรี ย นต้ น แบบโครงการโรงเรี ย นสุ จ ริต ของ สพฐ. โรงเรี ย น
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ทาให้ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ

- 15 5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะศิ ษย์เก่ามีความเข้มแข็งให้ความสาคัญ ในการ
กาหนดทิศทางและช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน
6. การบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย นเน้ น การมี ส่ วนร่ ว มของทุ ก คน ทุ ก ฝ่ า ยสามารถขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
7. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและองค์กรส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน
ข้อจากัดของสถานศึกษา
1. ผู้ป กครองของนั กเรีย นส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพ รับ จ้าง และเกษตรกร มี รายได้ตั้ง แต่ ระดั บ
ปานกลางจนถึงยากจนเป็นส่วนใหญ่
2. นักเรียนส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาโดยตรงเนื่องจากต้องไปทางานต่างถิ่น โดยจะฝาก
บุตรหลานไว้กับญาติทาให้การควบคุมดูแลลาบาก ไม่ทั่วถึง
3. ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในเมืองทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
4. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
5. ปัญหายาเสพติดมีโอกาสกลับมาแพร่หลายสู่เยาวชน
6. ร้านค้าในชุมชนละเมิดกฎหมายและขาดจิตสานึกบ่อยครั้งเช่นการจาหน่าย สุรา บุหรี่ให้เยาวชน
1.9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่
โรงเรีย นสามเงาวิท ยาคม ได้ รับ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ สี่ เมื่ อ วัน ที่ 16 - 17
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบที่ สี่ มีการประเมิน 3 มาตรฐาน
คือ มาตรฐานด้านคุ ณ ภาพของผู้เรี ยน มาตรฐานด้ านกระบวนการบริห ารและการจั ดการ และมาตรฐานด้า น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดง
ในตารางต่อไปนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ด้าน
ระดับคุณภาพ
1 คุณภาพของผู้เรียน
ดี
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดี
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดี
จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีความสามัคคี มีความสามารถในการทางานร่วมกัน มีความกระตือรือร้นในการทางาน
ที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วง
๒. ผู้เรียนมีสัมมาคารวะรู้จักทาความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้บ ริ ห ารมี ก ารบริห ารงานอย่ างมี ส่ วนร่ว ม ให้ เกี ย รติ และมี ความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของ
บุคลากรตนเอง
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูทุกคนมีส่วนร่วมอุทิศตนในการทางานร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน โดยมีวิ ธีการน าประมวลรายวิช า (Course Syllabus ) เข้ ามาใช้ในการควบคุม กากั บ ติด ตาม การจั ด
การเรียนการสอนของครูทุกคน
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ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. นักเรียนส่วนหนึ่งการเขียนไม่ถูกต้องตามอักขระ วิธี สระ วรรณยุกต์ ย้ายที่ไม่ตรงตาแหน่งไม่
ถูกต้องและเขียนคายากไม่ได้
๒. การมีนิสัยรักการอ่านและทักษะการสืบค้นที่หลากหลาย พร้อมทั้งนาข้อมูลมาประมวลผลสรุป
เป็นใจความ
๓. การส่งเสริมและพัฒ นาให้ผู้เรียนมีความคิดนอกกรอบที่ส่งผลถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
ยิ่งขึ้น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การพัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้มีความสะอาด การจัดห้องเรียนให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ
จัดทาป้ายนิเทศที่มีความหลากหลายครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีขนาดเหมาะสม มีความสวยงามและใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนภายในห้องเรียนและภายในสถานศึกษาเพื่อเป้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนอยากรู้
และสามารถให้สภาพภายในห้องเรียนและภายในสถานศึกษาสวยงามขึ้น
๒. การสอบทานข้อมูลของผลการประเมินจากทุกฝ่ายงานว่ามีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือหรือไม่
เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และเป้นการยืนยันความน่าเชื่อถือของผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
๓. การตัง้ ค่าเป้าหมายควรมีการเทียบเคียงมาจากค่าร้อยละ เพื่อเป็นมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณา
การตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาขาดกระบวนการในการกาหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในการดาเนิน การจัดท า
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
๕. การกาหนดมาตรฐานการประกันคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ กษาด้านการจัดการเรียนร่ว ม
หลักสูตรทวิศึกษาสาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์ตามที่สถานศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังทาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาประวัติศาสตร์ที่ยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเอง
๒. ครูผู้สอนขาดการบัน ทึกหลังการสอนที่จะสามารถนามาใช้ในการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนเป็ น
รายบุคคลให้ได้ตรงตามศักยภาพได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและเสนอแนะให้ปรับปรุงภายใน 1 ปี
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ควรนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ฉบับที่ 2 ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน
การเรียนรู้สาหรับโรงเรียนและฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้สาหรับโรงเรียนมาวางแผนพัฒนาด้านผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงข้อสอบของสถานศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ครูก ลุ่ม สาระการเรี ยนรู้สั ง คมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ควรเพิ่ ม เติ ม การจั ด การเรีย นรู้
ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ย วข้องกับจังหวัดตากและชุมชน เช่น ประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ประวัติจังหวัดตาก อาเภอสามเงา พร้อมทั้งประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล

- 17 2. ครูผู้สอนทุกคนควรบันทึกหลังการสอนของผุ้เ รียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุม
ทุกสมรรถนะที่สถานศึกษากาหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับการทาใบงานหรือแบบทดสอบที่แยกเป็นกลุ่มเก่ง กลาง
และอ่อน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถตรงตามศักยภาพ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและเสนอแนะให้ทาทันที
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒ นาด้านทักษะการเขียนและการอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
โดยกาหนดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านเขียนนอกเวลาเรียน เช่ นแผ่นป้ายคายาก บัตรคา แผ่นป้ายคาศัพท์ อย่างน้อย
10 คาเป็นประจาทุกวัน พร้อมอ่านออกเสียงให้ถูกต้องในคาบเรียนทุกรายวิชา
๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒ นาด้านการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น
โดยการให้ผู้เรียนจดบันทึกคาถาม คาตอบ ในสิ่งที่ตนเองสงสัยแล้วนาไปหาคาตอบจาสื่อ จากครูหรือแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เรื่อง
๓. ผู้เรียนควรได้รับการเพิ่มเติมส่งเสริมและพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ต่อยอด
ความน่าจะเป็น เช่น โดยการจัดกิจกรรมวาดรูปต่อยอดคาสั่งที่ครูผู้สอนกาหนดรูปภาพหรือสัญลักษณ์ พร้อมบรรยาย
ใต้ภาพอย่างน้อย 5 บรรทัด เป็นต้น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. สถานศึกษาควรพัฒนาห้องเรียนทุกห้องเรียนให้มีความสะอาด มีการจัดห้องเรียนให้มีความเป็น
ระเบียบ และจัดทาป้ายนิเทศที่มีความหลากหลายครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสวยงาม และมีขนาด
ที่มีความเหมาะสมทั้งภายในห้องเรียน และภายในสถานศึกษาที่ สามารถนามาใช้ร่วมเป็นสื่อในการจัดการเรียน
การสอนได้ และเป็นการสร้างบรรยากาศทั้ง ภายในห้องเรียน และภายในสถารศึกษาให้มีความสวยงามส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ ได้
๒. สถานศึกษาควรมีการประเมินผลข้อมูลจากทุกฝ่ายงานเพื่อเป็นการยืนยัน หรือสอบทานข้อมูล
ที่แต่ละฝ่ายงานส่งมาว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ อาจทาในรูปแบบทดสอบ เช่นการประเมินผลด้านการนอ่าน
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น โดยผู้บริหารอาจเป็นผู้ประเมินด้วยตนเองหรื อใน
รูปแบบคณะกรรมการประเมินก้ได้
3. การตั้งค่าเป้าหมายควรมีการเทียบเคียงมาจากค่าร้อยละ และจึงนามาแปรผลเป้นระดับคุณภาพ
เพื่อเป็นมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา เช่น ค่าเป้าหมาย 5 ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90-100 เป็นต้น
๔. สถานศึกษาขาดกระบวนการในการกาหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณเทียบเคียงมาจากค่าร้อยละ
และเป้าหมายร้อยละเป็นเป้าหมายที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ซึ่งเป้าหมายจะนามาจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัด การศึก ษาที่ส ถานศึกษาก าหนดไว้ และมีค วามสอดคล้องกั บค่ าเป้ าหมายเชิ ง ปริม าณในแผนปฏิ บั ติก าร
ประจาปี ในโครงการหรือกิจกรรมที่กาหนดและกิจกรรมต่าง ๆ
๕. สถานศึก ษาควรเพิ่ ม เติม มาตรฐานการเรีย นร่วมหลักสู ตรทวิศึก ษาสาขาธุรกิ จคอมพิ วเตอร์
พร้อมทั้งกาหนดกระบวนการ วิธีวัดผลประเมินผลในรายวิชาพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา
เพื่ อ เป็ น มาตรฐานส าหรั บ การประกั น คุ ณ ภาพของผุ้ เรี ย นที่ เรี ย นและจบการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รทวิ ศึ ก ษา
ของสถานศึกษา (กาหนดหลักสูตร)
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. เนื่องจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล
มาอย่างต่อเนื่อง จึงควรเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถ ความชานาญด้านไฟฟ้า มาถ่ายทอดความรู้ให้ กับ
สถานศึ ก ษา อาจท าเป้น อาชีพ ระยะสั้น 20 ชั่วโมง เป็ นการส่ง เสริมให้ สถานศึกษามีจุด เด่น เป็น เอกลักษณ์ ของ
สถานศึกษาในการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียนด้วย
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. เนื่องจากโรงเรียนได้ดาเนิน การจัดทาประมวลรายวิชา จนสามารถเป็น ส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังนั้นควรต่อยอดการจัดทาประมวลรายวิชาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการ
กาหนดรายละเอียดให้ครบองค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น เนื้อหาหรือหน่ว ยการ
เรียนรู้ อาจต้องอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่สอนไม่ทันจะแก้ไขอย่างไร ควรระบุเกณฑ์การวัดประเมินผลอย่างชัดเจน
ควรจัดทาทะเบียนสื่อพร้อมนามากาหนดใช้ในแหล่งการเรียนรู้ กาหนดแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจน
1.10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานระดับชาติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะสุจริต
ค่านิยม 12 ประการ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมีสมรรถนะตามหลักสูตร
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี
มีคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขรู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมยุคใหม่ ตามระบอบประชาธิปไตยและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ นาเสนอผลงานได้อ ย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย
อย่างมั่นใจในตนเอง
2. ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลังสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการวิจัย
โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนและอย่างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น
สนใจใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกาลังความสามารถ
3. ผู้ บ ริ ห าร เป็ น ผู้ น าในการเปลี่ ย นแปลงให้ โ รงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ค วามรู้
ความสามารถในการพัฒนาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างประสิทธิ ภาพและ
คุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้เอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม
5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และการสนับสนุน
การดาเนินงานของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา นักเรียนมีคุณลักษณะสุจริต จิตอาสา กิริยานอบน้อม
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมสวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ภาษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โดยผู้บริหารร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ร่วมกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่ ก าหนดไว้ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แผนกลยุ ท ธ์ เป้ า ประสงค์ ที่ ชั ด เจน ในแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (2559-2563) และแผนปฏิบัติการประจาปี ภายใต้การกากับ ติดตาม นิเทศ
การดาเนิ นงานเป็ นระยะอย่างต่อเนื่ อง ได้ดาเนิน การโครงการที่ ส่งเสริม การพัฒ นาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการพัฒ นาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องระหว่าง
หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา เช่น ร่ว มมือกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีพ หลั กสูตรทวิศึ กษา เพื่อส่ งเสริม ให้ นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมื อปฏิ บัติ จ ริง
มีพื้นฐานวิชาชีพโดยตรง โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย โครงการยกผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนภาษาต่ างประเทศ โครงการพั ฒ นาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนวิช า
วิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทางด้านศิลปะ โครงการส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม โครงการส่งเสริมพัฒ นาการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อโลกที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดาเนินงานแต่ละโครงการมีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรี ยนด้ว ยวิธี การที่ห ลากหลาย ครู จัด การเรียนรู้ให้ เป็ น ไปตามศัก ยภาพของผู้เรี ยน และ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจั ดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก
โดยใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสม จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ STEM ศึ ก ษาและ STEAM โดยสสวท.
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ล้านนาตาก ทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ กากับ ติดตาม เฝ้าระวัง ปัญหาการเรียนของ
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การการกากับติดตามปัญหา 0 ร มส. มผ.การเรียนซ้า และการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการประสานผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กฟผ. เขื่อนภูมิพล
จั ด เรีย นรู้ เพิ่ ม เติ ม การศึ ก ษานั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล คั ด กรองนั ก เรีย นที่ ค วามบกพร่ อ งด้ า นการเรี ย นรู้ (LD)
เพื่ อ จั ด การเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมและวั ด ผลด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย จั ด การเรี ย นรู้ บู ร ณาการตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ฐาน 6 ระดับชั้น ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อฝึกอบรม ปฏิ บัติจริง เช่น การขยายพันธุ์
พืช โดย สานักงานเกษตรอาเภอสามเงา การฝึกวิชาชีพทาขนม อาหารว่าง จากวิทยาลัยชุมชนตาก การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ โดยสานักงานสาธารณสุข อาเภอสามเงา การประหยัดพลังงาน จาก สานักงานพลั งงานจังหวัดตาก การฝึก
ปฏิ บั ติต ามกฎจราจร จากส านัก งานขนส่ง จั ง หวัด ตาก เป็น ต้น จัดประสบการณ์ กิจ กรรม และการสอดแทรก
ให้ นั กเรียนเป็ นผู้ มี คุณ ธรรม จริย ธรรม คุณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ควบคู่ กับ การเรียนรู้ ใช้ ก ระบวนการคิ ดอย่า ง
เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ แก่การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานสร้างสรรค์น วัตกรรมใหม่ ๆ นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง จัดแหล่ง เรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการ

- 21 อ่านของผู้เรียนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การประกวด การแข่งขันทุกระดับอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรม
นาเสนอสาระน่ารู้ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ ภาษาอังกฤษและภาษจีนหน้าเสาธงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทุกวัน
2. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามโครงการเพื่ อการพั ฒ นาผู้เรี ยนด้ านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ทาให้
ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญ หา สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ตามศักยภาพ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
และเจตคติที่ดี พร้อมในการศึกษาต่อ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ รู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สาคัญ จาเป็น รวมทั้ง
รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบ
ระดับชาติมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
ประเด็นการประเมิน
1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คานวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับชั้น

ผลการประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น

- 22 2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา

3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

- 23 4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

- 24 3. จุดเด่น
ผู้เรี ยนสามารถอ่ านออก เขี ยนได้ มี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมในการศึกษาต่อ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ รู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อ ย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล
หรื อแสวงหาความรู้จ ากสื่อ เทคโนโลยี ได้ ด้ว ยตนเอง รู้เท่ าทั น สื่อ และสัง คมที่ เปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
4. จุดควรพัฒนา
ควรพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้ภาษาสากลและภาษาในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา การสร้าง
นวัตกรรม พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ร่วมกับครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ เช่นชุมชน วัด หน่วยงาน เทศบาล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานพลังงานจังหวัดตาก เรื่อง แนวทางการประหยัดพลังงาน สานักงาน
เกษตรอาเภอสามเงา การขยายพันธุ์พืช สานักงานขนส่งจัง หวัดตาก เรื่องวินัยจราจร ศูนย์มานุษ ยวิทยาสิ รินธร
เรื่องการประพฤติตนตามประเพณี วัฒนธรรม สานักงานคุมประพฤติ ปราชญ์ชาวบ้าน โรงพยาบาล สาธารณสุข
อาเภอสามเงา หน่ วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. อย่างต่อเนื่อง ได้ดาเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒ นาด้านคุณ ลักษณะที่พึ งประสงค์ ค่านิยม คุณ ธรรมและจริ ยธรรม ของนักเรียน ได้แก่ โครงการส่ง เสริม
และพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ “ค่ายพุทธบุตร” โครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต” พัฒนาคุณลักษณะสุจริต
5 ประการได้แก่ กระบวนการคิดดี ซื่อสัตย์ มีวินัย ความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อโลกที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักคิดและแนวปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม จากฐานการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณ ธรรม เพื่อบู รณาการการฝึก ปฏิ บัติงานของนักเรียน
ที่จะต้องอาศัยหลักคุณธรรมต่าง ๆ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมการประกวด
คณะสี กิจกรรมบานบุรีผลิบานเมื่อยามเช้า กิจกรรมขยะ 4 G วิถีพอเพียง กิจกรรมจิตสาธารณะ สร้างฝายชะลอน้า
ปรับปรุงแนวกันไฟ กิจกรรมทาบุญตักบาตร เวียนเทียน วันพ่อ แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความ
กตั ญ ญู ก ตเวที โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการนั ก เรี ยน โครงการพั ฒ นาศู น ย์ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
โครงการพัฒนางานแนะแนว โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพนักเรียน โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมและแข่งขันกีฬา
โครงการส่ ง เสริม งาน STOP TEEN MOM โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข กิ จกรรม
รีเอกซเรย์ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการลดขยะลดโลกร้อน โครงการส่งเสริมพัฒนางาน
ประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมในแผนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ดารงตนอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ โครงการ ZERO WASTE

- 25 2. ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสานึกที่เหมาะสม ร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับความเป็นไทย การยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ให้ดีอยู่เสมอ ปรากฏผลดังนี้ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด

2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย

ผลการประเมิน
ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

- 26 3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย

4) สุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม

ร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

- 27 3. จุดเด่น
โรงเรียนดาเนิ น งานโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรม
พัฒ นาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสู ตร ทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมกั บครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต่ าง ๆ
เช่นชุมชน วัด เทศบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานพลังงานจังหวัดตาก สานักงานเกษตรอาเภอ
สามเงา สานักงานขนส่งจังหวัดตาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สานักงานคุมประพฤติ ปราชญ์ชาวบ้าน โรงพยาบาล
สาธารณสุข หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. อย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นแกนนาในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ไปสู่
รุ่นน้อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน
4. จุดควรพัฒนา
นักเรียนร้อยละ 63 ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดาโดยตรง มีปัญ หาทางครอบครัว อาจทาให้เ กิดปัญ หา
ด้านยาเสพติดหรือปัญ หาด้านเพศได้ โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมเฉพาะด้านเพิ่ มเติม หรือจัดบ้านพักนักเรียนให้
เพีย งพอและเหมาะสม กากับ ติด ตาม ระบบดู แลช่วยเหลื อนัก เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้ ง นี้ มีผลการดาเนิน งานเชิ ง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
ผลจากการพัฒนาด้านผู้เรียนเชิงประจักษ์ (ปีการศึกษา 2563 สอบ ONET เฉพาะ ม.6) มีดังนี้
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศและระดับ สพฐ.)
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศและระดับ สพฐ.)
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อาเภอและ
จังหวัดคุณธรรม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาประเภทจ านวนนั ก เรีย นน้ อ ยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊ าซเรื อนกระจกได้ 2,285.71
kgCO2e โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2564
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
ประจาปี 2564 ประเภททีม 5 คน ของคณะสงฆ์ภาค 5
ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “ผดุงปัญญาคัพ”
ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อาเภอเมือง จังหวัดตาก

- 28 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการจัดงานเนื่องจากการ
ระบาดของเชื้อ โควิด - 19
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน วัด โดยใช้โรงเรียน
เป็น ฐาน ภายใต้ป รัชญาการทางาน ร่วมคิ ด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบั ติ ร่วมแก้ปัญ หา ร่วมภาคภูมิใจ ดาเนิ นการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา นาผลการจัดการศึกษาที่ ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม
ประเมิ น การจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายการปฏิ รูป การศึ ก ษา และจั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จากบุ ค ลากร
ในสถานศึกษาเพื่อ วางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (2559-2563) จัดทา
แผนปฏิบั ติก ารประจาปี ให้ สอดคล้องกับ สภาพปัญ หา ความต้องการพั ฒ นา และนโยบายการปฏิ รูปการศึ กษา
โดยกาหนดเกณฑ์ ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 3 ด้าน พร้อมทั้งจัดหา ระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาการศึกษาได้แก่ การจัดงานทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนภูมิพ ล
อาเภอสามเงา เทศบาลตาบลสามเงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตารวจ ชุมชน สานักงานพลังงานจังหวัดตาก
สานักงานเกษตรอาเภอสามเงา สานักงานสาธารณสุขอาเภอสามเงา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาก วิทยาลัย
ชุมชนตากผ จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บ รรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา
โดยได้ดาเนินการตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการห้องสมุด 3 ดี เพื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์
ICT เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยได้
ด าเนิ น การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย น อาคารประกอบ ระบบประปา ระบบไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง
สาธารณูปโภคอื่นและการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2562 พัฒนาระบบการสื่อสารที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โครงการส่งเสริมพัฒ นาและสนั บสนุน งานโสตทั ศนศึกษา โครงการพัฒ นาศูนย์ภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ น
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิชาการ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมู ลสารสนเทศ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนางานสานักงานบริหารงบประมาณ โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โครงการส่งเสริมและพัฒ นางานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริม
บริการยานพาหนะ โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2. ผลการพัฒนา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

- 29 วิธีการพัฒนา
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน

2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา

2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ผลการพัฒนา
- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85.71 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถดาเนินการได้
ตามที่โรงเรีย นก าหนด คื อ ระดับ 4 ดีเลิ ศ โดย โรงเรีย นมี เป้ าหมายในการ
พัฒ นาการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ และให้มีการทบทวนการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปี สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริงตามบริบทโรงเรียน
- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 88.57 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถดาเนินการได้
ตามที่ โรงเรี ย นก าหนด คื อ ระดั บ 4 ดี เลิ ศ โดย โรงเรีย นได้ น าแผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
พัฒนาโรงเรียน มีการสรุปผลการดาเนินงานและนาผลมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ได้วางแผนอัตรากาลังให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85.71 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถดาเนินการได้
ตามที่โรงเรียนกาหนด คือ ระดับ 4 ดีเลิศ โดย โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด นโยบาย จุดเน้นและ
สถานการณ์และมีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก และพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียน
- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 82.86 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถดาเนินการได้
ตามที่โรงเรียนกาหนด คือ ระดับ 4 ดีเลิศ โดย โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน คณะครูได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
และความต้อ งการ น าความรู้ ประสบการณ์ ใช้ในการจั ดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองเพิ่มวิทยฐานะได้

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85.71 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถดาเนินการได้
ตามที่ โรงเรีย นก าหนด คื อ ระดั บ 4 ดี เลิ ศ โดย โรงเรีย นได้ พั ฒ นาอาคาร
สถานที่ สิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ค วามปลอดภั ย สวยงาม เพี ย งพอและเอื้ อ ต่อ การ
จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ จัดทาฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนใช้ฐานการเรียนรู้

- 30 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้

ผลการประเมินโดยรวม

แบบบูรณาการ
- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 91.42 มีความคิดเห็น ว่า โรงเรียนสามารถดาเนิน การ
มากกว่าระดับ 4 ดีเลิศ ที่โรงเรียนกาหนด โดย โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการจั ด การเรี ย นรู้ แก่ ค รู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้สื่อ
สาหรับการบริหารจัดการ สาหรับการเรียนการสอน เกิดความสะดวก รวดเร็ว
คล่อ งตัว เกิด ประสิท ธิภ าพในการบริห ารงานและการเรีย นรู้ พร้อมกับ การ
ให้บริการแก่บุคคลและหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับ 4 ดีเลิศ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 86.66)

3. จุดเด่น
โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ จัดทาคู่มือการบริหารงาน 5 กลุ่มบริหาร
ที่ชัดเจน ภาระงานมีความสอดคล้องกับลักษณะงาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิ บัติหน้าที่ ตามมาตรฐานการปฏิบัติง านอย่า งเคร่ง ครัด ให้ ความสาคัญ แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ทุ ก ฝ่ ายมี ส่ วนร่ว มในการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย ที่ ชั ด เจน ร่ วมจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการจั ด การศึ ก ษา สภาพปั ญ หา ความต้ องการพั ฒ นา
และนโยบายการปฏิบัติการศึก ษา ที่มุ่งเน้นการพัฒ นาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ ใช้ เป็ น ฐานในการวางแผนพั ฒ นาคุณ ภาพสถานศึ ก ษา หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและทางานร่วมกันแบบบูรณาการ
4. จุดควรพัฒนา
ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
ผลจากการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อาเภอ
และจังหวัดคุณธรรม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ โรงเรียน)
ระดั บมั ธยมศึ กษา ประเภทจานวนนั ก เรียนน้ อ ยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊ าซเรือนกระจกได้ 2,285.71
kgCO2e โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เมื่อวั นที่
3 กุมภาพันธ์ 2564

- 31 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน ดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ และเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยโรงเรียนได้จัดทาโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ โครงการส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ
เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อโลกที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การดาเนินงานแต่ละโครงการมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริ ง
แบบร่ว มมื อ กัน เรีย นรู้ แบบใช้ กระบวนการคิ ด กระบวนการใช้ปั ญ หาเป็ น หลั ก โดยใช้ สื่อ และเทคโนโลยีอ ย่า ง
เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษา STEAM กากับติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการประสานผู้ปกครอง เขื่อนภูมิพล จัดเรียนรู้เพิ่มเติม และกรณีศึกษา คัดกรองนักเรียน
ที่ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD) เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง เน้น ให้ นักเรียนเป็น ผู้มีคุณ ธรรม จริยธรรม คุ ณ ลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ เพื่อสร้างเสริมทั กษะชีวิตเพื่ อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้แก่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียน
มีโอกาสได้ ปฏิ บัติจ ริง จัดแหล่งเรียนรู้ที่ มีค วามเหมาะสมและหลากหลายรูป แบบ นักเรีย นได้ใช้ แหล่ง เรีย นรู้ทั้ ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน เช่น ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 6 ฐาน ส่งเสริม
และพัฒนาการอ่านของผู้เรียนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การประกวด การแข่งขันทุกระดับอย่าง
ต่อนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาพม่า เตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ ครูจัดการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น วัดและประเมินผลแบบบูรณาการตามสภาพจริ ง จัดทาวิจัยในชั้ นเรียน หรือ วิธีปฏิบั ติที่เป็ นเลิศ (Best
Practice) อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา ส่งเสริมให้คณะครู จัดทาแผนพั ฒนาตนเอง ID Plan และการ
รายงานผลการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา (SAR) เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ครูจัดทาหลักสูตร
ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ท้องถิ่นของตนเอง
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จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครบถ้วนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูจัดทา
และออกแบบการจัดการเรียนรู้ ประมวลรายวิชา จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน จัดทาและจัดหาสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้กระบวนการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้อานวยความสะดวก นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนเกิดทักษะและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดการเรียนรู้คงทน เกิดทักษะแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เกิดกระบวนการคิด ทางานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ
3. จุดเด่น
1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
4. โรงเรียนได้พฒ
ั นาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย
4. จุดควรพัฒนา
1. ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ เพื่ออานวยความสะดวกในการนาเสนอผลงานของนักเรียน
3. จัดเวทีการประกวดผลงาน ชิ้นงานหรือตลาดนัดวิชาการ
4. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมและมุ่งเน้นตอบคาถาม ดังนี้
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพระดับใด
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
สรุปผลการประเมินรายด้าน
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินรายด้าน

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละที่ได้

ระดับ

ระดับ
คุณภาพ

ดีเลิศ

87.01

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

84.81
81.72

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

92.81
83.37
86.04

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

4
4
5

ดีเลิศ
ดีเลิศ

4
4

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

88.91
89.73
92.61
87.68
87.47

4
4
5
4
4

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

85.71

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

88.57

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

85.71

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

82.86

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

85.71

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

91.42

5

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

86.66

4

ดีเลิศ
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3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินรายด้าน

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละที่ได้

ระดับ

ระดับ
คุณภาพ

ดีเลิศ

82.86

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

85.71

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

100.00

5

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

80.00

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

82.86

4

ดีเลิศ

ดีเลิศ

86.29

4

ดีเลิศ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ระดับ 4 ดีเลิศ
ร้อยละ 80-89
ระดับ 3 ดี
ร้อยละ 70-79
ระดับ 2 ปานกลาง
ร้อยละ 60-69
ระดับ 1 กาลังพัฒนา
ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ 50
จากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ
มาตรฐานด้ านด้า นกระบวนการบริ หารและการจัด การของผู้ บริ หารสถานศึก ษา อยู่ในระดับ 4 คุณ ภาพดี เลิ ศ
มาตรฐานด้ านกระบวนการจัด การเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็ นส าคัญ อยู่ ในระดั บ 4 คุณ ภาพดี เลิศ สรุป ผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ
2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ สนับสนุนมีอะไรบ้าง
มาตรฐานด้านผู้เรียน มีข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก่ เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ ระดับชั้น ขึ้น
งานผลงานนักเรียน บันทึก การอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการทางาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี 2563 รูปภาพ เอกสารสรุป
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน โครงการ แผนปฏิบัติการประจาปี 2563 เอกสารบันทึกสุขภาพ แบบบันทึกพฤติกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนตามสภาพจริง เช่น
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจาวัน การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ พฤติกรรมการ
ทางานร่วมกัน การอภิปรายแสดง ความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของนักเรียน รางวัลต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียน
สามเงาวิทยาคม (ดังแนบในภาคผนวก)

- 35 มาตรฐานด้านด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีข้อมูลหลักฐาน
และเอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก่ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียน คาสั่งปฏิบัติหน้าที่แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559 - 2563) แผนปฏิบัติการประจาปี 2563 แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) ข้อมูลอัตรากาลัง เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง รายงานการประเมินตนเองของครู
(SAR) บันทึก PLC บันทึกการประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน
แผนการกากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา ข้อมูลเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียน เอกสารเยี่ยมบ้าน
คัดกรองนักเรียน โปรแกรมสาเร็จรูปข้อมูลนักเรียน แผนการจัดสภาพแวดล้อม สภาพสิ่งแวดล้อมจริง เครื่องมื อ
อุปกรณ์ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
แผนกลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน รูปภาพ ภาพถ่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ รางวัลต่าง ๆ
ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีข้อมูลหลักฐานและเอกสาร
เชิ ง ประจั ก ษ์ ได้ แก่ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา แผนการจัด การเรี ย นรู้ บั น ทึ ก ผลหลั ง สอน เอกสารหลัก ฐานการวั ด
และประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้าน โครงงาน ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ ผลงานของผู้เรียน
แฟ้มสะสมงาน สื่ อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน เช่นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องคอมพิ วเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ข้อมูลหลักฐานตามสภาพจริง ได้แก่
พฤติกรรมการสอนของครูในด้านการจัดการเรียนการสอน ดูแลเอาใจใส่นักเรียน การมอบหมายงาน ปฏิสัมพันธ์
ของครูกั บ ผู้เรียน การสนทนาโต้ ตอบของครู กับ ผู้ เรีย น ความเป็ นกั น เองของครูกับ ผู้ เรีย น พฤติ ก รรมการเรีย น
ของผู้เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
ที่ให้ผเู้ รียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน การนาเสนอผลงานของนักเรียน รางวัลต่าง ๆ ของนักเรียน
และครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ดังแนบในภาคผนวก)
3. มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมคือ
มาตรฐานด้านผู้เรียน
1. จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้ภาษาสากลและภาษาในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. วิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ตามรายมาตรฐานและตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง
4. วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติเพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยตาม สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดเพื่อ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีความสอดคล้อง
5. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิด วางแผนและสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
6. ฝึกคุณธรรมด้วยกิจกรรมให้มีความแตกต่าง หลากหลาย
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ทบทวนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์
2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม
3. จัดทาหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด วิเคราะห์และ
สร้างสรรค์

- 36 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
5. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีให้เหมาะสม ครอบคลุมและมีความเพียงพอ
6. พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีระบบสื่อ เทคโนโลยี ให้ครบถ้วน
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
1. ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย นโยบาย จุดเน้น
2. ครูต้องทาวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้นเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
3. ครูต้องพัฒนาตนเองด้านสื่อ เทคโนโลยี ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
4. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด
5. ใช้แหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่าและมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
6. จัดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและนาผลไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ของสถานศึกษา จะต้องนาไป
วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ เ พื่ อ สรุ ป น าไปสู่ ก ารเชื่ อ มโยงหรื อ สะท้ อ นภาพความส าเร็ จ กั บ แผนการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อม
ทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือ ได้ดังนี้
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา
1. ด้านผู้เรียน
1. ควรพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
1.1 ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้
โดยใช้ภาษาสากลและภาษาในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดคานวณ การคิด
สื่อสาร มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมใน
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
การศึกษาต่อ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ รู้จักการวางแผน
คิดเห็นและแก้ปัญหา พัฒนาความก้าวหน้าทางการ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่าง เรียนรู้
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ
3. ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
ผู้เรียนได้คิด วางแผนและสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น
และพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติมี
4. นักเรียนร้อยละ 63 ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความสามัคคีทางาน
มารดาโดยตรง มีปัญหาทางครอบครัว อาจทาให้เกิด
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
ปัญหาด้านยาเสพติดหรือปัญหาด้านเพศได้ โรงเรียน
1.2 โรงเรียนดาเนินงานโครงการด้านการ จึงควรจัดกิจกรรมเฉพาะด้านเพิ่มเติม หรือจัดบ้านพัก
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่าง นักเรียนให้เพียงพอและเหมาะสม กากับติดตาม ระบบ
ต่อเนื่อง ทาให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นแกนนาในการจัด
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ไปสู่
รุ่นน้อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
กันและกัน

- 38 จุดเด่น
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา
โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ จัดทาคู่มือการบริหารงาน 5 กลุ่ม
บริหารที่ชัดเจน ภาระงานมีความสอดคล้องกับลักษณะ
งาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความถนัดใน
งานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ให้ความสาคัญแก่ทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน ร่วมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิบัติการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัด
การศึกษา รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและทางานร่วมกันแบบบูรณาการ
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบถ้วน
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริง ใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุคสมัย

จุดควรพัฒนา
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. จัดหาสื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ
กับการบริหารจัดการและผู้เรียน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีให้เหมาะสม

1. ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ เพื่ออานวยความ
สะดวกในการนาเสนอผลงานของนักเรียน
3. จัดเวทีการประกวดผลงาน ชิ้นงานหรือตลาดนัด
วิชาการ
4. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น
5. สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรมและนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 39 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. พัฒนาผู้เรียนด้านการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. การเพิ่มศักยภาพของครูด้านภาษาและการใช้สื่อเทคโนโลยี
3. การสร้างเครือข่ายกับชุมชน ระดมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มเติม
4. การพัฒนาอาคาร สถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้มีความพร้อม
เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาก อาคารทรุดโทรม
5. ส่งเสริม สนับสนุน การทาวิจัยในชั้นเรียนให้เพิ่มมากขึ้น
6. พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม
7. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการผ่านช่องทางออนไลน์
ความต้องการและการช่วยเหลือ
1. การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
2. การจัดหาครูภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาในกลุ่มอาเซียนให้ครอบคลุม
3. การพัฒนาอาคารเรียน สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงเรียนเนื่องจากมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน
4. จัดระบบหน่วยงานอุปถัมภ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น
5. จัดหาเทคโนโลยีและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์
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ภาคผนวก
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คาสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
ที่ 117 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
-----------------------------เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอานาจ
ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เรื่อง
ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายใจ
ยอดดาเนิน
ประธาน
2. นายช่วงศิลป์
บัวสอน
กรรมการ
3. นางธนิตตา
รอดสุนทรา
กรรมการ
4. นางขนิษฐา
สุวรรณปัญญา กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล
กรรมการ
6. นางสาววิภาวรรณ คามงคล
กรรมการ
7. นายพิทยา
รอดสุนทรา
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1. กาหนดนโยบาย วางแผนและดาเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. กากับ ติดตาม นิเทศ การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยทั้ง 3 มาตรฐาน
3. อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา แนะนาการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. คณะกรรมการกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
1. นายพิทยา
รอดสุนทรา
หัวหน้า
2. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล
ผู้ช่วย
3. นางขนิษฐา
สุวรรณปัญญา ผู้ช่วย
4. นายช่วงศิลป์
บัวสอน
ผู้ช่วย
5. น.ส.สมเพชร
แตงบุญรอด ผู้ช่วย
6. นายผดุงเกียรติ
ปานแดง
ผู้ช่วย
7. น.ส.รัชนก
จินะตา
ผู้ช่วย
8. นายจาเนียร
เนียมจันทร์
ผู้ช่วย
9. นางธนิตตา
รอดสุนทรา
ผู้ช่วย
10. นายฤชากร
เพ็งสว่าง
ผู้ช่วย
11. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทอง
เลขานุการ
12. น.ส.วิภาวรรณ
คามงคล
ผู้ช่วยเลขานุการ

- 42 มีหน้าที่ - วางแผนการดาเนินงาน ควบคุมดูแล กากับ ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

( นายใจ ยอดดาเนิน )
ผู้อานวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

- 43 -

คาสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก
ที่ 336 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทารายงานประจาปี
ของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
-----------------------------เพื่อให้การประเมินภายในจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม
2546 เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1. นายใจ
ยอดดาเนิน
ประธาน
2. นายนพดล
คงป้อม
รองประธาน
3. นายช่วงศิลป์
บัวสอน
กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล
กรรมการ
5. นางขนิษฐา
สุวรรณปัญญา
กรรมการ
6. นางธนิตตา
รอดสุนทรา
กรรมการ
7. นางสาวรัชนก
จินะตา
กรรมการ
8. นางสาวณัฐธิดา
ทิอุด (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
9. นายผดุงเกียรติ
ปานแดง
กรรมการ
10. นายจาเนียร
เนียมจันทร์
กรรมการ
11. คณะครูที่ปรึกษา/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ
12. นายพิทยา
รอดสุนทรา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาววิภาวรรณ คามงคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 1.จัดทาและจัดเตรียมเครื่องมือสาหรับการประเมิน
2. ประเมิน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานและรวบรวมผลการประเมินระดับคุณภาพ
การศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
2. คณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
1. นายพิทยา
รอดสุนทรา
ประธาน
2. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล
รองประธาน
3. นางสาวรัชนก
จินะตา
กรรมการ
4. นางสาวสมเพชร
แตงบุญรอด
กรรมการ

- 44 5. นางธนิตตา
6. นายผดุงเกียรติ
7. นายจาเนียร
8. ว่าที่ ร.ต.หญิงจริญา
9. นางสาววิภาวรรณ
10. นายฤชากร
11. นางสาวสุคนธ์ทิพย์

รอดสุนทรา
ปานแดง
เนียมจันทร์
บุญมา
คามงคล
เพ็งสว่าง
จันทร์ทอง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ 1. จัดทาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2. รวบรวมผลการประเมินระดับคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน
3. สรุปและจัดทารูปเล่มส่งผู้บังคับบัญชา
4. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด
5. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

( นายใจ ยอดดาเนิน )
ผู้อานวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

- 45 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2563
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ/รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
49.98
23.70
32.19
41.58
22.88
31.04
45.22
26.33
33.04
44.36
26.04
32.68

หมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ได้เข้าร่วมทดสอบ

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
37.05
26.02
34.72
26.47
36.32
29.73
35.93
29.94

- 46 ผลงานดีเด่นของครู ประจาปีการศึกษา 2563
ที่

ชื่อ-นามสกุล

รายการ

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

หลักฐาน

1

นางธนิตตา รอดสุนทรา
ครูชานาญการพิเศษ

13 ส.ค. 63

สพฐ.

- ประกาศ สพฐ.
- เกียรติบัตร

2

ว่าที่ร.ต.หญิงจริญา บุญมา
ครู

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ประจาปี 2563
ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญ
ทองกิจกรรมประกวดแข่งขันคลิป
วิดีโอพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ
“ความสุขของฉัน”ภาษาเมียนมา
ระดับมัธยมต้นและกิจกรรม
แข่งขันคลิปวิดีโอ “รีวิวสินค้า
OTOP” ภาษาเมียนมาระดับ
ม.ปลาย

22 ส.ค. 63

สพฐ.

- ผลการแข่งขัน
- ภาพกิจกรรม

3

นางธนิตตา รอดสุนทรา
ครูชานาญการพิเศษ

รางวัลเกียรติยศครูสู่ดวงใจเด็ก

18 ก.ย. 63

สพม.38

4

ว่าที่ร.ต.สินธพ พีรวรพัฒน์
ครูชานาญการ

24 - 26
พ.ย. 63

สานักงานการ
ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์

หนังสือที่
ศธ 04268/
ว 3915
- เหรียญรางวัล
- เกียรติบัตร

5

นายศักรินทร์ สืบสอน
ครูผู้ช่วย

6

นายศักรินทร์ สืบสอน
ครูผู้ช่วย

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร รุ่นไม่เกิน
18 ปีชาย การแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทน
เขต 6

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับโล่ประกาศ 28 พ.ย. 63
เกียรติคุณการประกวดใน
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมพิชิต
โควิด - 19”

บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
ประกวดวาดภาพในโครงการ
“มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6 ใน
หัวข้อ พลาสติกกับชีวิตวิถแี บบ
ใหม่ New Normal Life with
Plastics”

บริษัท ปตท. - ผลการแข่งขัน
จากัด (มหาชน) - ภาพกิจกรรม

11 ธ.ค. 63

โล่ประกาศ
เกียรติคุณ

- 47 ที่

ชื่อ-นามสกุล

รายการ

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

หลักฐาน

7

นายศักรินทร์ สืบสอน
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชมเชย การประกวดวาดภาพ
ศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความ
ซื่อสัตย์สุจริตในหัวข้อ “ทาให้โค
วิด 19 หายไป เราคนไทยต้อง
ซื่อสัตย์สุจริต”

14 ม.ค. 63

กรมกิจการเด็ก - ผลการแข่งขัน
และเยาวชน - ภาพกิจกรรม
ร่วมกับมูลนิธิลม
หายใจไร้มลทิน

8

นางธนิตตา รอดสุนทรา
ครูชานาญการพิเศษ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับเกียรติ
บัตรและทุนการศึกษา “เยาวชน
คนดีศรีสังคม” จากโครงการ
สรรหา “เยาวชนคนดีศรีสังคม
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตาก” ประจาปีการศึกษา
2563

16 ก.พ. 63

ศาลเยาวชน
และครอบครัว
จังหวัดตาก

- ภาพกิจกรรม

9

นางกัลยา ธีระเชีย
ครูชานาญการพิเศษ

รางวัลระดับประเทศ โรงเรียน
คาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทจานวน
นักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน
ประจาปี 2563 โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

25 ก.พ.64

การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

เกียรติบัตร

10

น.ส.วิภาวรรณ คามงคล
ครูชานาญการ

รางวัลระดับประเทศ โรงเรียน
คาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทจานวน
นักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน
ประจาปี 2563 โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

25 ก.พ. 64

การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

เกียรติบัตร

11

นายอิสรพงษ์ ใจคนอง
ครู

รางวัลระดับประเทศ โรงเรียน
คาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทจานวน
นักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน
ประจาปี 2563 โดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

25 ก.พ. 64

การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

เกียรติบัตร

- 48 ที่

ชือ่ -นามสกุล

รายการ

วัน/เดือน/ปี

12

นางธนิตตา รอดสุนทรา
และครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทานอง
สรภัญญะ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE IDOL ตัวแทน
จังหวัดตาก

18 มี.ค. 64

กรมการศาสนา - ผลการแข่งขัน
กระทรวง
- ภาพกิจกรรม
วัฒนธรรม

3 มี.ค. 64

ชมรม
- ภาพกิจกรรม
TO BE
NUMBER ONE

1 เม.ย. 64

ร.ร.ผดุงปัญญา

5 เม.ย. 64

สพฐ.

13

นายผดุงเกียรติ ปานแดง
ครูชานาญการพิเศษ
น.ส.วารี มหาวัน
พนักงานราชการ
ว่าที่ร.ต.หญิงจริญา บุญมา
ครู
14 ว่าที่ร.ต.สินธพ พีรวรพัฒน์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ครูชานาญการ
รองชนะเลิศอันดับ 2
รุ่น
อายุ 15 ปีการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน “ผดุงปัญญาคัพ”
15 ว่าที่ร.ต หญิงจริญา บุญมา ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน (OBEC
AWARDS) ระดับเขตพื้นที่

หน่วยงาน

หลักฐาน

- ภาพกิจกรรม
- โล่รางวัล
คาสั่ง
ประกาศ
ผลรางวัล

- 49 ผลงานดีเด่นของนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2563
ที่
1

2

3

4

5

6

ชื่อ-นามสกุล
รายการ
ด.ญ. คันธรัตน์ แก้วสุติน รางวัลเหรียญทองกิจกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอพูด
สุนทรพจน์ หัวข้อ“ความสุข
ของฉัน”ภาษาเมียนมา ระดับ
มัธยมต้น
น.ส.รัตนาการ บรรเทากุล รางวัลเหรียญทองกิจกรรม
น.ส. สุพัตรา เกตุทอง แข่งขันคลิปวิดีโอ “รีวิวสินค้า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 OTOP” ภาษาเมียนมาระดับ
ม.ปลาย
นายเกียรติศักดิ์ ป้อมศิลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 2 ประเภท วิ่งข้ามรั้ว 110
เมตร รุ่นไม่เกิน 18 ปีชาย
การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 6
ด.ญ. ปริญสิริ สารเรือน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 การประกวดในโครงการพลัง
เล็กเปลี่ยนโลก ปี 8 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมพิชิตโควิด 19”
ด.ญ.ฑิฆัมพร ขวัญเนตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ 1 การประกวดวาดภาพ
ในโครงการ “มหัศจรรย์ปิโตร
เคมี ปี 6 ในหัวข้อ พลาสติกกับ
ชีวิตวิถีแบบใหม่ New Normal
Life with Plastics”
นายปกรณ์ พิมมาตร ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 วาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยม
แห่งความซื่อสัตย์สุจริตในหัวข้อ
“ทาให้โควิด 19 หายไป เราคน
ไทยต้องซื่อสัตย์สุจริต”

วัน/เดือน/ปี
22 ส.ค.63

หน่วยงาน
สพฐ.

หลักฐาน
- ผลการแข่งขัน
- ภาพกิจกรรม

22 ส.ค.63

สพฐ.

- ผลการแข่งขัน
- ภาพกิจกรรม

24 - 26
พ.ย. 63

สานักงาน
- เหรียญรางวัล
การท่องเที่ยว - เกียรติบัตร
และกีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ์

28 พ.ย.
63

บริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน)

11 ธ.ค. 63

โล่ประกาศ
เกียรติคุณ

บริษัท ปตท. - ผลการแข่งขัน
จากัด (มหาชน) - ภาพกิจกรรม

14 ม.ค. 63 กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน
ร่วมกับมูลนิธิลม
หายใจไร้มลทิน

เกียรติบัตร

- 50 ที่
7

8
9

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.อริสรา วันเสาร์
น.ส.กานต์ธิดา ขาสอางค์
น.ส. ณัฐนิชา ถึงอ่วม
น.ส. นรินธร ทองแท้
น.ส. กนกพร โพธิ์อ้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
น.ส. เบญจรัตน์ แสนพรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นางสาวอริสรา วันเสาร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

รายการ
วัน/เดือน/ปี หน่วยงาน
หลักฐาน
18 มี.ค. 64 กรมการศาสนา - ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดสวดมนต์
กระทรวง
- ภาพกิจกรรม
หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัย
วัฒนธรรม
ทานองสรภัญญะ ประจาปี
2564
ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่ง 3 มี.ค. 64 ชมรม TO BE - ภาพกิจกรรม
และดี TO BE NUMBER ONE
NUMBER ONE
IDOL ตัวแทนจังหวัดตาก
16 ก.พ. 63 ศาลเยาวชน - ภาพกิจกรรม
ได้รับเกียรติบัตรและ
ทุนการศึกษา “เยาวชนคนดีศรี
และครอบครัว
สังคม” จากโครงการสรรหา
จังหวัดตาก
“เยาวชนคนดีศรีสังคม
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดตาก” ประจาปี
การศึกษา 2563

ผลงานโรงเรียน มีดังนี้
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา สังคมศึกษา จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศและระดับ สพฐ.)
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา ภาษาไทย จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศและระดับ สพฐ.)
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา คณิตศาสตร์ จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 (รวม สุโขทัย-ตาก) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา ภาษาอังกฤษ จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อาเภอและจังหวัด
คุณธรรม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธาน
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทีร่โรงเรียน) ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทจานวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,285.71 kgCO2e
โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

- 51 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
ประจาปี 2564 ประเภททีม 5 คน ของคณะสงฆ์ภาค 5
ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี “ผดุงปัญญาคัพ”
ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อาเภอเมือง จังหวัดตาก

