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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

 
 ........................................................................................................................................................................... 
 การพัฒนาคุณภาพการศกึษาประจ าปีการศกึษา 2562 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมีภาระหน้าที ่
จะต้องด าเนนิการตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  48  
 ให้สถานศึกษา มีการจดัท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดัเปน็ประจ าทกุป ี  
 ดังนัน้โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จึงไดด้ าเนนิการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งไดด้ าเนินการรวบรวมข้อมลู  ผลงาน  
ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนนิกิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบตัิการประจ าป ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตวับ่งชี ้แนวนโยบายและจดุเน้น คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน โรงเรียนสามเงา
วิทยาคม ได้มีมติเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2562 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม   
ตามทีโ่รงเรียนน าเสนอ  
 
 
                                      (ลงชื่อ) 
 
                                                   ( นายรังสิทธิ ์ ชัยแก้ว ) 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



ค าน า 
 
                  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  
อ าเภอสามเงา จงัหวัดตาก เป็นการสรปุผลการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ที่สะทอ้นผลการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศกึษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบรหิารจดัการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม โดยไดด้ าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างเปน็ระบบ ในปกีารศกึษา 2562 ที่ผ่านมา และจัดให้มีการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแบง่
การประเมินเป็น 3 ดา้น คือ  
                  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                  2. ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา   
                  3. ด้านการะบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั   
                  สรุปผลการประเมินได้ผา่นการวเิคราะห์ จดุเดน่ จดุที่ควรพัฒนา และไดร้ะบุแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปีที่ผา่นมาให้
ต้นสังกัดและสาธารณชนไดร้ับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก ต่อไป                       
      
 
 
 
                                   (ลงชือ่)  
 
                                                   (นายใจ ยอดด าเนิน) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐาน 
   ข้อมูลทั่วไป          1   
   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                           1 

  ข้อมูลนักเรียน         7   
   ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        9 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
             1.1 ข้อมูลทั่วไป 
             ชื่อโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ที่ตั้ง 1663 ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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) จ านวนบุคลากร (ณ วันที ่10  มิถุนายน 2562) 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

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 
ปีการศึกษา 2558 1 28 7 2 6 

      ครูประจ าการ (ณ วันที ่10  มิถุนายน 2562)  

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั

การ 
พัฒนา/ป ี

1 นายใจ ยอดด าเนิน 57 33 ผอ./ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
ค.บ. 
ศษ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
สังคมศึกษา 
บริหาร
การศึกษา 

ผู้บริหาร 9 ครั้ง/112
ช่ัวโมง/ป ี

2 น.ส.นงลักษณ์  ดา่น
ตระกลู 

57 33 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ศศ.บ. 
 

บริหาร
การศึกษา 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

สังคมศึกษา 
ม.ปลาย 

13ครั้ง/91
ช่ัวโมง/ป ี

3 นายฤชากร เพ็งสว่าง 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.ต้น /ม.
ปลาย 

- 

4 นางกาญจนา  เพ็งสิน 57 26 ครู/ช านาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์ สังคมศึกษา 
ม.ต้น 

13ครั้ง/91
ช่ัวโมง/ป ี

5 นายช่วงศิลป์  บัวสอน 54 24 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
พธ.บ. 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 
พุทธศาสนา 

สังคมศึกษา 
ม.ต้น,ปลาย 

52ครั้ง/364
ช่ัวโมง/ป ี

mailto:Samngao2514@hotmail.com
http://www.samngaowit.ac.th/


 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั

การ 
พัฒนา/ป ี

 
6 

นายพิทยา  รอดสุน 
ทรา 

50 27 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
กศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
บรรณารักษ 
ศาสตร ์

สังคมศึกษา 
ม.ต้น /ม.
ปลาย 
การงานอาชีพ 

58ครั้ง/406
ช่ัวโมง/ป ี

7 นางธนิตตา  รอดสุน 
ทรา 

42 16 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ศศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา
ประวัติศาสตร ์

สังคมศึกษา 
ม.ต้น 

15ครั้ง/105
ช่ัวโมง/ป ี

8 นางจันทร์ค า  ปินตาใส 56 29 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.ปลาย 

21ครั้ง/147
ช่ัวโมง/ป ี

9 นางทัศนีย์  สุธัมโม 57 33 ครู/ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.ต้น,ปลาย 

10ครั้ง/70
ช่ัวโมง/ป ี

10 นางกรรณิการ์  รัตน
ภูม ิ

48 23 ครู/ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.ต้น,ปลาย 

6ครั้ง/41
ช่ัวโมง/ป ี

11 นายพิทักษ์  ค าแปง 29 4 ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
ม.ต้น,ปลาย 

43ครั้ง/301
ช่ัวโมง/ป ี

12 ว่าท่ี ร.ต.หญิงจริญา 
บุญมา 

26 1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาพม่า ภาษาพม่า 
ม.ต้น/ม.ปลาย 

37ครั้ง/259
ช่ัวโมง/ป ี

13 นางอุทัยวรรณ  ภู่คง 57 26 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.ต้น 

11ครั้ง/77
ช่ัวโมง/ป ี

14 นางสาวเพ็ญพิชชา 
 ใจยอด 

24 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.ต้น 

5 ครั้ง/22
ช่ัวโมง/ป ี

14 น.ส.สุคนธ์ทิพย์ จันทร์
ทอง 

29 6 ครู/ คศ.1 ศษ.ม. 
 
ศษ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.ปลาย 

23ครั้ง/176
ช่ัวโมง/ป ี

16 นางกัลยา  ธีระเชีย 47 24 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
วิทยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น,ปลาย 

16ครั้ง/112
ช่ัวโมง/ป ี

17 น.ส.วิภาวรรณ ค า
มงคล 

30 6 ครู/คศ.1 ศษ.ม. 
 
ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
เคม ี

วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น,ปลาย 

24ครั้ง/168
ช่ัวโมง/ป ี

 



 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั

การ 
พัฒนา/ป ี

18 นาย อิสรพงษ์  ใจ
คนอง 

28 4 ครูผู้ช่วย คบ. 
 

ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร ์
ม.ต้น,ม.ปลาย 

22 ครั้ง/153
ช่ัวโมง/ป ี

19 นางสาว อังคณา ตาม
กูล 

29 4 ครูผู้ช่วย วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์
ม.ต้น,ม.ปลาย 

18 ครั้ง/112
ช่ัวโมง/ป ี

20 น.ส.สมเพชร  แตงบุญ
รอด 

39 14 ครู/ช านาญการ กศ.ม. 
 
วท.บ 

บริหาร
การศึกษา 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
ม.ต้น,ปลาย 

12 ครั้ง/84
ช่ัวโมง/ป ี

21 น.ส.กฤติกา ทิมแสน 28 1 ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.
ต้น/ม.ปลาย 

- 

22 นายผดุงเกยีรติ  ปาน
แดง 

35 10 ครู/ ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
ม.ต้น,ปลาย 

20ครั้ง/140
ช่ัวโมง/ป ี

23 นางคณิตษา ขาว
สะอาด 

40 13 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม.ต้น 

13ครั้ง/91
ช่ัวโมง/ป ี

24 นายไพฑูรย์  จันทร์
ศิลานุรักษ ์

56 26 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป ์

การงานอาชีพ 
ม.ต้น,ปลาย 

19ครั้ง/133
ช่ัวโมง/ป ี

25 นางขนิษฐา  สุวรรณ
ปัญญา 

49 25 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ศษ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
บริหารธรุกิจ 

ธุรกิจ 
ม.ปลาย 
 

13ครั้ง/91
ช่ัวโมง/ป ี

26 นายจ าเนียร  เนียม
จันทร์ 

41 17 ครู/ช านาญการ กศ.ม. 
 
วท.บ. 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร ์
ม.ปลาย 

12ครั้ง/184
ช่ัวโมง/ป ี

27 น.ส.รัชนก  จินะตา 39 13 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
บธ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์ม.ต้น
,ปลาย 

22ครั้ง/154
ช่ัวโมง/ป ี

28 น.ส.สุพรรณี พิริยา
ธาดานนท์ 

39 13 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
วท.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

คอมพิวเตอร์ม.ต้น
ม.ปลาย 

17ครั้ง/119 
ช่ัวโมง/ป ี

29 ว่าท่ี ร.ต.สินธพ  
พีรวรพัฒน ์

57 34 ครู/ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.ต้น,ปลาย 

42ครั้ง/294
ช่ัวโมง/ป ี

30 นายศิวพงษ์  กาวิน 38 9 ครู/ ช านาญการ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.ต้น,ปลาย 

52ครั้ง/364
ช่ัวโมง/ป ี



 
 
พนักงานราชการ (จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.) 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รับการ 
พัฒนา/ป ี

1 น.ส.วารี  มหาวัน 34 13 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป ์
ม.ต้น,ปลาย 

4ครั้ง/31
ช่ัวโมง/ป ี

2 น.ส.ศรสวรรค์  มีมุข 38 10 ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ งานห้องสมุด 
สุขศึกษา ม.ต้น 

5 ครั้ง/102
ช่ัวโมง/ป ี

3 นายเจษฎา  ฟูมั่น 
 

33 9 ค.บ. ศิลปกรรมดนตรี ดนตร ี
ม.ต้น,ปลาย 

1ครั้ง/8
ช่ัวโมง/ป ี

 
ครูอัตราจ้าง (จ้างด้วยเงิน บริจาค) 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 

ประสบ 
การณ์

การสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รับการ 
พัฒนา/ป ี

1 Miss.Myla Racadio 
Padua 

26 2 ปริญญา
ตร ี

Home And 
Community 

ม.ต้นและ ม.
ปลาย 

- 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.) 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบ 
การณ์
ท างาน 

วุฒิ วิชาเอก ปฏิบัติหน้าที ่

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รับการ 
พัฒนา/ป ี

1 นางพัทธนันท์ เกตุชม 35 6 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรการโรงเรียน - 

 
 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รบั

การ 
พัฒนา/ป ี

31 นายศักรินทร์ สืบสอน 29 1 ครูผู้ช่วย คบ. 
 

ศิลปศึกษา ศิลปะ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

1ครั้ง/22ช่ัวโมง/
ปี 



 
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์ท างาน 
วุฒิ วิชาเอก ปฏิบัติหน้าที ่

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รับการ 
พัฒนา/ป ี

1 นายสมชาย   พุดเสียง 43 10 ม.6 - นักการภารโรง - 

2 นายพิทักษ์ ปัญเงิน 40 18 ม.6 - นักการภารโรง - 

3 นางสมปอง ต่ายโพ 51 2 ม.3    

 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  35 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  35 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

    2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

 
                              ระดับ                                จ านวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี 20 
ปริญญาโท 15 
ปริญญาเอก - 
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 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
 

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

1. บริหารการศึกษา 1 ผู้บริหาร 
2. คณิตศาสตร์ 4 25 
3. วิทยาศาสตร์ 4 24 
4. ภาษาไทย 3 22 
5. ภาษาอังกฤษ 4 24 
6. ภาษาพม่า 1 18 
7. ภาษาจีน 1 22 
8. สังคมศึกษา 6 18 
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 19 
10. ศิลปะ/นาฏศิลป์/ดนตรี 3 20 
11. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 22 
12. บรรณารักษ์ 1 18 
                   รวม 35  21.09 (34 คน) 



 

 

  

1.3 ข้อมูลนักเรียน  
       1) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 รวม 502 คน (ณ วันที ่10  มิถุนายน 2562) 
       2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 502 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 3 68 58 126 42 

ม.2 3 55 61 116 39 

ม.3 3 40 51 91 31 

ม.4 2 21 31 52 26 

ม.5 2 23 43 66 33 

ม.6 2 14 37 51 25 

รวมท้ังหมด 15 221 281 502  

 



กราฟแสดงข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

               

 
            

 

 

 
           
 

 
 
 
 
 
 
 



 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๗.๓๗ ๒๔.๔๗ ๒๙.๗๕ ๓๐.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๒.๗ ๒๔.๑๙ ๒๙.๑๑ ๓๐.๕๒ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                     
               ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๑.๗๒ ๑๗.๗๐ ๒๖.๙๗ ๓๖.๕๙ ๒๓.๓๑ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๓๘.๓๓ ๒๑.๘๙ ๒๗.๘๗ ๓๔.๖๔ ๒๕.๕๔ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 
                                                
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



    ๒) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

 



 

           
           1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
                        จ านวนนกัเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน จ านวนคนที่ใช้บริการ 

1. ศูนย์อาเซียนศึกษา บ้านของพ่อ 487 

2.  ห้องวิถีพุทธ 487 

3.  ห้องคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ท/ห้องเรียนอัจฉริยะ( ECC) (3ห้อง) 487 

4.  ศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  487 

5.  ห้องดนตรี 487 

6.  อุทยานการศึกษา/สวนหิน/ลานบันเทิง/ลานพิกุล 487 
7.  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ (8 กลุ่มสาระ) 487 
8.  ห้องเรียนสีเขียว 487 

9. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 487 

10. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 122 



11. ห้องปฏิบัติการเคมี 122 

12. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 122 

13. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  77 

14. หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 487 
15. ฐานการเรียนรู้ “เกษตรแปรรูป” 487 

16. ฐานการเรียนรู้ “สร้างกล้า” 487 

17. ฐานการเรียนรู้ “ขยะ 4 G วิถีพอเพียง” 487 

18. ฐานการเรียนรู้ “ผักสวนครัว รั้วกินได้” 487 

19. ฐานการเรียนรู้ “ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก” 487 

20. ฐานการเรียนรู้ “ธนาคารกล้วยไม้” 487 

 

 
 
                    



จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

1.  เขื่อนภูมิพล 487 
2. ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอสามเงา 80 
3. วัดชลประทานรังสรรค์ 487 
4. วัดท่าปุย 487 
5. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ม.3,ม.6) 139 
6.  ป่าชุมชน/ฝายชลอน้ า 487 
7.  สถานที่ราชการ/หน่วยงานปกครองท้องถิ่น (สภาเด็กและเยาวชน) 30 
8.  ศบอ.สามเงา (ห้องสมุดประชาชน) 160 
9. ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรแปรรูปบ้านวังไคร้  127 
10. บ้านอนุบาลกล้วยไม้ 51 
11. ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก เรื่อง กฎจราจร ใบขับข่ี 80 
12. ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา(การขยายพันธุ์พืช) 90 
13. ส านักงานเทศบาลต าบลสามเงา (ขยะ 4 จี) 78 

14. วิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง การฝึกวิชีพ 40 
15. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามเงา เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ 70 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาตากและสสวท. 80 

 

 
 
 



1.7. ข้อมูลงบประมาณ   
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 14,677,100.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 14,677,100.00 
เงินนอกงบประมาณ 2,179,048.71 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,152,458.14 
เงินอ่ืนๆ 1,140,157.65 งบอ่ืนๆ  675,737.92 

รวมรายรับ 17,996,306.36 รวมรายจ่าย 17,505,296.06 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   81.56      ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ   11.96      ของรายรับ 
 
1.8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล 
สามเงา 1 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบลอีกจ านวน 6 แห่ง มีประชากรประมาณ 30,000 คน จ านวน 7,430 
ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล บ้านท่าปุย บ้านจัดสรร ผาสามเงาอาชีพหลักของ
ชุมชน คือรับจ้างและเกษตรกรรม    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ การท าบุญเดือนห้า ประเพณีขึ้นธาตุ วัดชลประทานรังสรรค์ (หลวงพ่อทันใจ) การท าแกงมะแฮะ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและ
รับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000-40,000 บาท   
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษา 

1. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแหล่งซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและ
การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  ได้แก่  เขื่อนภูมิพล  ผาสามเงา  แม่น้ าปิง  แม่น้ าวัง  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอสามเงา  สถานประกอบการ พ้ืนที่เกษตรกรรม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ระวานสองแคว 
แหล่งเรียนรู้เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญสามารถปรับปรุง  ประยุกต์  และบูรณาการการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

2.  ชุมชนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาส่งเสริมให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กศจ. ตาก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

อ าเภอสามเงา เทศบาลต าบลสามเงา วัดชลประทานรังสรรค์ วัดท่าปุย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ชมรมศิษย์
เก่า  ชมรมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เข่ือนภูมิพล 
) ได้ให้การสนับสนุน  ทั้งด้านทุนการศึกษา งบประมาณ  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง 

4.  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ”โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” โรงเรียน
ยอดนิยมและโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม ประจ าภาคเหนือ โรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพฐ. โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ท าให้ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ  

5.   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะศิษย์เก่ามีความเข้มแข็งให้ความส าคัญในการก าหนด
ทิศทางและช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 



6.   การบริหารจัดการของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกฝ่ายสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง 

7. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและองค์กรส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือกิจกการของโรงเรียน 
ข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
1. ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  และเกษตรกร  มีรายได้ตั้งแต่ระดับปานกลาง

จนถึงยากจนเป็นส่วนใหญ่ 
2. นักเรียนส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาโดยตรงเนื่องจากต้องไปท างานต่างถิ่น โดยจะฝากบุตร

หลานไว้กับญาติท าให้การควบคุมดูแลล าบาก ไม่ทั่วถึง 
3. ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในเมืองท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
4. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีมีมูลค่าสูงมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
5. ปัญหายาเสพติดมีโอกาสกลับมาแพร่หลายสู่เยาวชน 
6. ร้านค้าในชุมชนละเมิดกฎหมายและขาดจิตส านึกบ่อยครั้งเช่นการจ าหน่าย สุรา บุหรี่ให้เยาวชน 

1.9. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม 
      โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบท่ีสาม เมื่อวันที่ 13 -15 เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบที่สาม มีการประเมิน 4 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน 
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.61 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 10.00 9.67 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ผู้เรียนมีการใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.30 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเปน็ 10.00 8.50 ด ี
ตัวบ่งชีท้ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.60 พอใช้ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 ประสทิธิผลของการเรียนจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ด ี
ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสงักัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์      
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์               
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 



การศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ้

ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 
ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.48 ดี 
√ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา    สรุประดับคุณภาพ จ านวนตัวบง่ชี ้
 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา กรณีขอปรับผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ..... ดีมาก 9 
 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา เนื่องจาก........................ ดี 2 
 พอใช้ 1 
 ต้องปรับปรุง - 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน - 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น  

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์ มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดเป็นท าเป็น มีปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ครอบคลุม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการก าหนด จุดเด่นจุดเน้นในเรื่อง
สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน มีโครงการพิเศษ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่โครงการพิเศษ 
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ได้แก่โครงการเยาวชนพลยุติธรรม โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการธนาคาร
กล้วยไม้ โครงการสถานศึกษาสีขาวและโครงงานด้านคุณธรรม 
  

ด้านการบริหารจัดการ 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น ามีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีการบริหารงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
งาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดย
ใช้หลักการการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก ากับติดตามการบริหารงาน ผล
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสามารถรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาได้ 
  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลายการจัดสภาพแวดล้อม จัดบรรยากาศในชั้นเรียนน่าเรียน และสถานศึกษามีจ านวนครูเพียงพอ 
  
 
 
 
 
 
 



ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบการประกันภายในที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานโครงการ
และกิจกรรม ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู้มาตรฐานทั้ง 15 มาตรฐานอย่างชัดเจนและมีคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในด าเนินการ 
  

จุดควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  

ข้อเสนอแนะด้านผลการจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการศึกษา โดยเฉพาะทักษะทางภาษาการ 

สื่อสารของผู้เรียนจากพ้ืนที่สูง 
2. สถานศึกษาควรน าผลการทดสอบ และผลการนิเทสมาจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 
1.10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์                                                                         

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2563 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปน็ไทย 
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           

มีคุณธรรมค่านิยม12 ประการ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขรู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมยุคใหม่ตามระบอบประชาธิปไตยและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน  สร้างอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรม
ไทยอย่างมั่นใจในตนเอง  

2. ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลังสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการวิจัย โดยใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนและอย่างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น สนใจใส่
ใจ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ     

3. ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพและคุณภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง         



     4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อบอุ่น ปลอดภัย เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้เอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม  
      5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา      นักเรียนมีคุณลักษณะสุจริต จิตอาสา กิริยานอบน้อม 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     สภาพแวดล้อมสวยงามปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
3. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี ภาษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โดยผู้บริหารร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ได้ร่วมก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่ชัดเจน ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (2559-2563) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายใต้การก ากับ ติดตาม นิเทศ การด าเนินงานเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง ได้ด าเนินการโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรของสถานศึกษา เช่น ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ หลักสูตรทวิ
ศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติจริง มีพ้ืนฐานวิชาชีพโดยตรง 
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ 
โครงการส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือโลกที่
ยั่งยืน โครงการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การด าเนินงานแต่ละโครงการมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษาและ STEAM โดยสสวท.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ล้านนา
ตาก  ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวัง ปัญหาการเรียนของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การ
การก ากับติดตามปัญหา 0 ร มส. มผ.การเรียนซ้ า และการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยการประสานผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กฟผ. เขื่อนภูมิพล จัดเรียนรู้เพิ่มเติม การศึกษานักเรียน
เป็นรายบุคคล  คัดกรองนักเรียนที่ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD) เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและวัดผลด้วย
วิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ฐาน 6 ระดับชั้น ประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อฝึกอบรม ปฏิบัติจริง เช่น การขยายพันธุ์พืช โดย ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา การฝึกวิชาชีพ
ท าขนม อาหารว่าง จากวิทยาลัยชุมชนตาก การป้องกันการตั้งครรภ์ โดยส านักงานสาธารณสุข อ าเภอสามเงา การ
ประหยัดพลังงาน จาก ส านักงานพลังงานจังหวัดตาก การฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร จากส านักงานขนส่ง จังหวัดตาก 
เป็นต้น จัดประสบการณ์ กิจกรรม และการสอดแทรก ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงคค์วบคู่กับการเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิดอย่างเหมาะสม  เพ่ือสร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้แก่การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ 
ๆ  นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง จัดแหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ นักเรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน  ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านของผู้เรียนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ การประกวด การแข่งขันทุกระดับอย่างต่อน ื่อง  



2. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออก เขียนได้  มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ตามศักยภาพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่ดี พร้อมในการศึกษาต่อ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบ
ระดับชาติมีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน  
  

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1)  มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละดับชั้น 
   
   
   
   
   
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2)  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

 
รอ้ยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 
 

 
3)  มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



4)  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

6)  มีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
 



 
3. จุดเด่น 

  ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ 
ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมในการศึกษาต่อ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติมีความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน  

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้ภาษาสากลและภาษาในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมข้ึน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา การสร้าง
นวัตกรรม พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ร่วมกับครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ เช่นชุมชน วัด หน่วยงาน เทศบาล การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงานพลังงานจังหวัดตาก เรื่อง แนวทางการประหยัดพลังงาน ส านักงานเกษตร
อ าเภอสามเงา การขยายพันธุ์พืช ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก เรื่องวินัยจราจร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เรื่องการ
ประพฤติตนตามประเพณี วัฒนธรรม ส านักงานคุมประพฤติ ปราชญ์ชาวบ้าน โรงพยาบาล สาธารณสุข อ าเภอสาม
เงา หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. อย่างต่อเนื่อง ได้ด าเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ของนักเรียน ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ “ค่ายพุทธบุตร” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสุจริต” พัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการได้แก่ กระบวนการคิดดี ซื่อสัตย์ มีวินัย 
ความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือโลกที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักคิด
และแนวปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม จากฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
คุณธรรม เพ่ือบูรณาการการฝึก ปฏิบัติงานของนักเรียนที่จะต้องอาศัยหลักคุณธรรมต่าง ๆ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมการประกวดคณะสี กิจกรรมบานบุรีผลิบานเมื่อยามเช้า กิจกรรมขยะ 4 G 
วิถีพอเพียง กิจกรรมจิตสาธารณะ สร้างฝายชะลอน้ า ปรับปรุงแนวกันไฟ กิจกรรมท าบุญตักบาตร เวียนเทียน วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวที   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
นักเรียน โครงการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนางานแนะแนว โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ
นักเรียน โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมและแข่งขันกีฬา โครงการส่งเสริมงาน STOP TEEN MOM  โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมรี-เอกซเรย์ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการลดขยะลดโลกร้อน โครงการส่งเสริมพัฒนางานประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และ
การบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมในแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน
ตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ด ารงตนอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
  
 
 



 2. ผลการพัฒนา 
ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกท่ีเหมาะสม  

ร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับความเป็นไทย 
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และ
สุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ปรากฏผลดังนี้ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1)  การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
   
   
   
 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

 
 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

 
 
 



3)  การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
 
 



           3. จุดเด่น 
  โรงเรียนด าเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมกับครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ เช่น
ชุมชน วัด เทศบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงานพลังงานจังหวัดตาก ส านักงานเกษตรอ าเภอสาม
เงา ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ส านักงานคุมประพฤติ ปราชญ์ชาวบ้าน โรงพยาบาล 
สาธารณสุข หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดจากรุ่นพ่ีไปสู่รุ่น
น้อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน 

4. จุดควรพัฒนา 
 นักเรียนร้อยละ 63 ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดาโดยตรง มีปัญหาทางครอบครัว อาจท าให้เกิดปัญหาด้านยา
เสพติดหรือปัญหาด้านเพศได้ โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมเฉพาะด้านเพิ่มเติม หรือจัดบ้านพักนักเรียนให้เพียงพอและ
เหมาะสม ก ากับติดตาม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  
 ผลจากการพัฒนาด้านผู้เรียนเชิงประจักษ์  มีดังนี้  

คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สพม.38 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  
จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับ สพฐ.) 

คะแนนพัฒนาการสูงขึ้นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย จากผลการสอบ ONET ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับ สพฐ.) เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561  

คะแนนพัฒนาการสูงขึ้นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ จากผลการสอบ ONET ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561  

ได้รับรางวัลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-6  
รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.4-6 
รางวัลเหรียญทอง การประกวดงานประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับ ม.4-6 
รางวัลเหรียญทอง การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.1-ม.3 

 รางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์ ท านองสรภัญญะ ระดับจังหวัดตาก 
นักเรียนเป็นตัวแทน การประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตาก เข้าร่วมประกวดระดับ

ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดคัดลายมือภาษาพม่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัดตาก 
รางวัลชมเชย  ประกวดคัดลายมือภาษาพม่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัดตาก 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน วัด โดยใชโ้รงเรียน
เป็นฐาน ภายใต้ปรัชญาการท างาน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมภาคภูมิใจ ด าเนินการ



วิเคราะห์สภาพปัญหา น าผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (2559-2563) จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อม
ทั้งจัดหา ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาได้แก่ การจัดงานท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา การขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา เทศบาลต าบลสามเงา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ต ารวจ ชุมชน 
ส านักงานพลังงานจังหวัดตาก ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามเงา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตาก วิทยาลัยชุมชนตากผ จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา โดยได้ด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการ
ห้องสมุด 3 ดี เพื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์ ICT เพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ระบบประปา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณูปโภคอ่ืนและการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2562  
พัฒนาระบบการสื่อสารที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนงานโสตทัศน
ศึกษา โครงการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิชาการ โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานบริหารงบประมาณ โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภค โครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมบริการยานพาหนะ โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

2. ผลการพัฒนา 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85.71 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ตามที่โรงเรียน
ก าหนด คือ ระดับ 4 ดีเลิศ โดย โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิจและเป้าประสงค์ และให้มีการทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกปี สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงตามบริบทโรงเรียน  
 



2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

 
 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 88.57 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ตามที่โรงเรียน
ก าหนด คือ ระดับ 4 ดีเลิศ โดย โรงเรียนได้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ตามแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน มีการสรุปผลการ
ด าเนินงานและน าผลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ได้วางแผนอัตราก าลังให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์  

2.3  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85.71 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ตามที่โรงเรียน
ก าหนด คือ ระดับ 4 ดีเลิศ โดย โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วดั นโยบาย จุดเน้นและสถานการณ์และมีความร่วมมือใน
การพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

 
 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 82.86 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ตามที่โรงเรียน
ก าหนด คือ ระดับ 4 ดีเลิศ โดย โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน คณะครูได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความต้องการ น าความรู้ 
ประสบการณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองเพ่ิม
วิทยฐานะได้ 

 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85.71 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ตามที่โรงเรียน
ก าหนด คือ ระดับ 4 ดีเลิศ โดย โรงเรียนได้พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัย สวยงาม เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ จัดท าฐานการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนใช้ฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 91.42 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการมากกว่าระดับ 4 
ดีเลิศ ทีโ่รงเรียนก าหนด โดย โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ แก่คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้สื่อ ส าหรับการบริหารจัดการ ส าหรับการเรียนการ
สอน เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและการ
เรียนรู้ พร้อมกับการให้บริการแก่บุคคลและหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินโดยรวม ระดับ 4 ดีเลิศ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 86.66) 



3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ จัดท าคู่มือการบริหารงาน 5 กลุ่มบริหาร

ที่ชัดเจน ภาระงานมีความสอดคล้องกับลักษณะงาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ให้ความส าคัญแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิบัติการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
ใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 
 
           4. จุดควรพัฒนา 

 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน 
  
 ผลจากการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้ 
 รางวัลครูผู้สร้าง จากชมรมครูอ าเภอสามเงา จ านวน  8 คน 
 รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง จ านวน 8 คน จากงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
  
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ และเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยโรงเรียนได้จัดท าโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ โครงการส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือโลกที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  การด าเนินงานแต่ละโครงการมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ



ร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษา STEAM ก ากับติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการประสานผู้ปกครอง เขื่อนภูมิพล จัดเรียนรู้เพ่ิมเติม และกรณีศึกษา คัดกรองนักเรียนที่ความ
บกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD) เพ่ือจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้บูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือ
สร้างเสริมทักษะชีวิตเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองได้แก่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียนมีโอกาสได้
ปฏิบัติจริง จัดแหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและ
ภายในโรงเรียน  เช่น ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 ฐาน ส่งเสริมและพัฒนาการ
อ่านของผู้เรียนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การประกวด การแข่งขันทุกระดับอย่างต่อน ื่อง  
ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาพม่า เตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัดและประเมินผลแบบบูรณาการตามสภาพจริง จัดท าวิจัยในชั้นเรียน หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา ส่งเสริมให้คณะครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID Plan และการ
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา (SAR) เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  

2. ผลการพัฒนา 
 จาการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาครู ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครบถ้วนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูจัดท า
และออกแบบการจัดการเรียนรู้  ประมวลรายวิชา จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน จัดท าและจัดหาสื่อ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้กระบวนการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนเกิดทักษะและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดการเรียนรู้คงทน เกิดทักษะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เกิดกระบวนการคิด ท างานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 
           3. จุดเด่น 
 1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 
 2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย  
 3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4. โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
            
 4. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
 3. จัดเวทีการประกวดผลงาน ชิ้นงานหรือตลาดนัดวิชาการ 
 4. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึน  
 



สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมและมุ่งเน้นตอบค าถาม ดังน้ี 
1. มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษามีคุณภาพระดับใด 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละท่ีได้ ระดับ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน     
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น 

 
 

ดีเลิศ 87.01 4 ดีเลิศ 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ดีเลิศ 84.81 

4 
ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 81.72 4 ดีเลิศ 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ดีเลิศ 92.81 

4 
ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 83.37 4 ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 86.04 4 ดีเลิศ 
    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 88.91 4 ดีเลิศ 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 89.73 4  
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 92.61 4 ดีเลิศ 
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 87.68 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินรายด้าน ดีเลิศ 87.47 4 ดีเลิศ 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา     

     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน       

ดีเลิศ 85.71 4 ดีเลิศ 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 88.57 4 ดีเลิศ 

      2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ 85.71 4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 82.86 4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 85.71 4 ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 91.42 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินรายด้าน ดีเลิศ 86.66 4 ดีเลิศ 
 
 



มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละที่ได้ ระดับ 

ระดับ
คุณภาพ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

    

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

ดีเลิศ 82.86 4 ดีเลิศ 

  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 85.71 4 ดีเลิศ 

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรยีนเชิงบวก ดีเลิศ 100.00 4 ดีเลิศ 

   3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเปน็ระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

ดีเลิศ 80.00 4 ดีเลิศ 

   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 82.86 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินรายด้าน 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  ก าลังพัฒนา     ร้อยละ    ไม่เกินร้อยละ 50 
จากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า 

มาตรฐานด้านผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 
คุณภาพดีเลิศ    มาตรฐานด้านด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 4 
คุณภาพดีเลิศ  มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ 

2. ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ สนับสนุนมีอะไรบ้าง 
 มาตรฐานด้านผู้เรียน มีข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก่ เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับชั้น  แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ 
ระดับชั้น ขึ้นงานผลงานนักเรียน บันทึก การอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน โครงงาน ชิ้นงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปี 
2562 รูปภาพ เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมของโรงเรียน โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 เอกสารบันทึก
สุขภาพ แบบบันทึกพฤติกรรม การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียน 
พฤติกรรมของนักเรียนตามสภาพจริง เช่น การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน การเข้าแถว การแสดงความเคารพ 
การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ พฤติกรรมการท างานร่วมกัน การอภิปรายแสดง ความคิดเห็น กิจวัตร
ประจ าวันของนักเรียน รางวัลต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ดังแนบในภาคผนวก) 
  



  มาตรฐานด้านด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีข้อมูลหลักฐานและ
เอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก ่โครงสร้างการบริหารโรงเรียน คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียน ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 แผนพัฒนาวิชาการ  แผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) ข้อมูลอัตราก าลัง เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง  รายงานการประเมินตนเองของครู  
(SAR) บันทึก PLC  บันทึกการประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน 
แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา ข้อมูลเครือข่ายเพ่ือพัฒนาโรงเรียน เอกสารเยี่ยมบ้าน 
คัดกรองนักเรียน โปรแกรมส าเร็จรูปข้อมูลนักเรียน  แผนการจัดสภาพแวดล้อม สภาพสิ่งแวดล้อมจริง เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
แผนกลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน รูปภาพ ภาพถ่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ รางวัล
ต่าง ๆ ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ดังแนบในภาคผนวก)  
 มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิง
ประจักษ์ ได้แก ่หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สมุดการบ้าน โครงงาน ชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ ผลงานของผู้เรียน 
แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน เช่นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ข้อมูลหลักฐานตามสภาพจริงได้แก่ 
พฤติกรรมการสอนของครูในด้านการจัดการเรียนการสอน  ดูแลเอาใจใส่นักเรียน การมอบหมายงาน ปฏิสัมพันธ์ของ
ครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 
ความสนใจในการร่วมกิจกรรม สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน การน าเสนอผลงานของนักเรียน รางวัลต่าง ๆ ของนักเรียน
และครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ดังแนบในภาคผนวก) 
 

3. มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมคือ 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 

  1. จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้ภาษาสากลและภาษาในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น  
            2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
            3. วิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ตามรายมาตรฐานและตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง 
   4. วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติเพ่ือหาจุดเด่นและจุดด้อยตาม สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีความสอดคล้อง 
          5. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิด วางแผนและสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆเพ่ิมขึ้น    
  6.  ฝึกคุณธรรมด้วยกิจกรรมให้มีความแตกต่าง หลากหลาย 

 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

                1. ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
ตามสถานการณ์ 
  2. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม 
  3. จัดท าหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด วิเคราะห์และ
สร้างสรรค ์



  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
     5. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีให้เหมาะสม ครอบคลุมและมีความเพียงพอ 
 6. พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีระบบสื่อ เทคโนโลยี ให้ครบถ้วน 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

1. ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัย นโยบาย จุดเน้น 
2. ครูต้องท าวิจัยในชั้นเรียนให้มากข้ึนเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
3. ครูต้องพัฒนาตนเองด้านสื่อ เทคโนโลยี ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
4. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด 

 5. ใช้แหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่าและมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
     6. จัดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและน าผลไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการความช่วยเหลือ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญของสถานศึกษา  

จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อม
ทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ด้านผู้เรียน 
  1.1 ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้  มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมใน
การศึกษาต่อ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ รู้จักการวางแผน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติมี
ความก้าวหน้าเพ่ิมข้ึน 
  1.2 โรงเรียนด าเนินงานโครงการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นแกนน าในการจัด
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดจากรุ่นพ่ีไปสู่รุ่น
น้อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กัน
และกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          1. ควรพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร โดย
ใช้ภาษาสากลและภาษาในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมขึ้น  
          2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดค านวณ การคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา พัฒนาความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
          3. ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้คิด วางแผนและสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ
เพ่ิมข้ึน    
          4. นักเรียนร้อยละ 63 ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา
มารดาโดยตรง มีปัญหาทางครอบครัว อาจท าให้เกิด
ปัญหาด้านยาเสพติดหรือปัญหาด้านเพศได้ โรงเรียนจึง
ควรจัดกิจกรรมเฉพาะด้านเพ่ิมเติม หรือจัดบ้านพัก
นักเรียนให้เพียงพอและเหมาะสม ก ากับติดตาม ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ จัดท าคู่มือการบริหารงาน 5 กลุ่ม
บริหารที่ชัดเจน ภาระงานมีความสอดคล้องกับลักษณะ
งาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความถนัดใน
งานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ให้ความส าคัญแก่ทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิบัติการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ 
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
          2. จัดหาสื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ 
กับการบริหารจัดการและผู้เรียน 
          3. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีให้เหมาะสม 
 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบถ้วน 
        2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง ใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย  
       3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

         4. โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุคสมัย 

     1. ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
     2. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
     3. จัดเวทีการประกวดผลงาน ชิ้นงานหรือตลาดนัด
วิชาการ 
     4. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น  
     5. สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรมและน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  พัฒนาผู้เรียนด้านการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การศึกษา 
         ค้นคว้าด้วยตนเองควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.  การเพิ่มศักยภาพของครูด้านภาษาและการใช้สื่อเทคโนโลยี  
3.  การสร้างเครือข่ายกับชุมชน  ระดมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ิมเติม 
4.  การพัฒนาอาคาร สถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้มีความพร้อม  

เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาก อาคารทรุดโทรม 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การท าวิจัยในชั้นเรียนให้เพิ่มมากข้ึน 
  6. พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรม 
   7. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1.  การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
 2.  การจัดหาครูภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาในกลุ่มอาเซียนให้ครอบคลุม 
  3.  การพัฒนาอาคารเรียน สถานที ่ ระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงเรียนเนื่องจากมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน 
  4.  จัดระบบหน่วยงานอุปถัมภ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น 

5.  จัดหาเทคโนโลยีและภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอน 
ออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


