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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

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

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมีภาระหน้าที่จะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   

 ดังนั้นโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้
ด าเนินกิจกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
แนวนโยบายและจุดเน้น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้มีมติเห็นชอบรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ตามที่โรงเรียนน าเสนอ  
 
 
                                      (ลงช่ือ) 
 
                                                   ( นายวินัย ค าประดิษฐ์ ) 
                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
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ค าน า 
 
                  รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา  
จังหวัดตาก เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม โดยได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา 
2564 ที่ผ่านมา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน คือ  
   1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
                   2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
                    3. ด้านการะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

  สรุปผลการประเมินได้ผ่านการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด  
และสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป                       
 
 
                                   (ลงชื่อ)  
 
                                                   (นายใจ ยอดด าเนิน) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
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สารบัญ 
ส่วนท่ี  1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
   ข้อมูลทั่วไป         1   
   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา                     1 

  ข้อมูลนักเรียน        7   
   ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน       8 
   ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน     9 

  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้         13  
   ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร      15   

  สภาพชุมชนโดยรวม        15  
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม     16  
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยทุธ์       19 
  

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน       21   
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  29   
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  32 
  สรุปสรปุผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา   35 
 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ  
  จุดเด่น         39   
  จุดควรพัฒนา            39 
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต       41 
  ความต้องการและการช่วยเหลือ      41 
 

ภาคผนวก 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   43 
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา         45                                                

  สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน    47 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศกึษา 2564 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
             1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
             ช่ือโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ที่ตั้ง 1663 ต าบลสามเงา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก โทร 055 - 599026 โทรสาร 055 - 599080     
 e-mail Samngao2514@hotmail.com website http://www.samngaowit.ac.th/  
 เปิดสอนระดับช้ัน ม.1 ถึงระดับช้ัน ม.6  
            1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                   1) จ านวนบุคลากร  

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 2564 2 29 2 3 4 
ปีการศึกษา 2563 1 30 2 2 4 
ปีการศึกษา 2562 1 30 3 1 4 
ปีการศึกษา 2561 1 28 3 2 6 
ปีการศึกษา 2560 1 28 3 2 6 
      ครูประจ าการ  

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงทีไ่ด้รับ

การ 
พัฒนา/ป ี

1 นายใจ ยอดด าเนิน 59 35 ผอ./ 
ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
ค.บ. 
ศษ.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
สังคมศึกษา 
บริหาร
การศึกษา 

(ผู้บริหาร) 20ครั้ง/160
ชั่วโมง/ปี 

2  นายนพดล คงป้อม 32 6 รอง ผอ./คศ.1 ศษ.ม 
 
วท.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ฟิสิกส์ 

(รอง ผอ.) 15ครั้ง/120
ชั่วโมง/ปี 

3 น.ส.นงลักษณ์  ด่าน
ตระกูล 

59 35 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ศศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

สังคมศึกษา 
ม.ปลาย 

5ครั้ง/40
ชั่วโมง/ปี 

4 นายฤชากร เพ็งสว่าง 27 3 ครู/คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.ต้น /ม.ปลาย 

5 ครั้ง/47
ชั่วโมง/ปี 

5 นางกาญจนา  เพ็งสิน 59 28 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา 
ม.ต้น 

18 ครั้ง/104
ชั่วโมง/ปี 

mailto:Samngao2514@hotmail.com
http://www.samngaowit.ac.th/
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ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ีได้รับ

การ 
พัฒนา/ป ี

6 นายช่วงศิลป์  บัวสอน 56 26 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
พธ.บ. 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 
พุทธศาสนา 

สังคมศึกษา 
ม.ต้น,ปลาย 

15 ครั้ง/74
ชั่วโมง/ปี 

7 นายพิทยา  รอดสุนทรา 52 29 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
กศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
บรรณารักษ 
ศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
ม.ต้น /ม.ปลาย 
การงานอาชีพ 

13 ครั้ง/73
ชั่วโมง/ปี 

8 นางธนิตตา  รอดสุนทรา 44 18 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ศศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
ม.ต้น 

12ครั้ง/62
ชั่วโมง/ปี 

9 นางจันทร์ค า  ปินตาใส 58 31 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.ปลาย 

8 ครั้ง/52
ชั่วโมง/ปี 
 

10 นางทัศนีย์  สุธัมโม 59 35 ครู/ช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.ต้น,ปลาย 

19 ครั้ง/46
ชั่วโมง/ปี 

11 นางกรรณิการ์  รัตนภูมิ 50 25 ครู/ช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.ต้น,ปลาย 

8 ครั้ง/56
ชั่วโมง/ปี 

12 ว่าที่ ร.ต.หญิงจริญา บุญ
มา 

28 3 ครู /คศ.1 ศศ.บ. ภาษาพม่า ภาษาพม่า 
ม.ต้น/ม.ปลาย 

10ครั้ง/72
ชั่วโมง/ปี 

13 นางอุทัยวรรณ  ภู่คง 59 28 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.ต้น 

6 ครั้ง/39
ชั่วโมง/ปี 

14 นางสาวเพ็ญพิชชา  ใจ
ยอด 

26 3 ครูคศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.ต้น 

29 ครั้ง/64
ชั่วโมง/ปี 

15 น.ส.สุคนธ์ทิพย์ จันทร์
ทอง 

31 8 ครู/ ช านาญการ ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
ม.ปลาย 

10ครั้ง/72
ชั่วโมง/ปี 

16 นางกัลยา  ธีระเชีย 49 26 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.
ต้น,ปลาย 

15 ครั้ง/118
ชั่วโมง/ปี 

17 น.ส.วิภาวรรณ ค ามงคล 32 8 ครู/ช านาญการ ศษ.ม. 
ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
เคมี 

วิทยาศาสตร์ ม.
ต้น,ปลาย 

23ครั้ง/130
ชั่วโมง/ปี 

18 นาย อิสรพงษ์  ใจคนอง 30 6 ครู/ คศ.1 คบ. 
 

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

39 ครั้ง/269
ชั่วโมง/ปี 

19 นางสาว อังคณา ตาม
กูล 

31 6 ครู/ คศ.1 วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

9 ครั้ง/83
ชั่วโมง/ปี 
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ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงทีไ่ด้รับ

การ 
พัฒนา/ป ี

20 น.ส.สมเพชร  แตงบุญ
รอด 

41 16 ครู/ช านาญการ กศ.ม. 
วท.บ 

บริหาร
การศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.ต้น,ปลาย 

11 ครั้ง/97
ชั่วโมง/ปี 

21 น.ส.กฤติกา ทิมแสน 30 3 ครู/คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.
ต้น/ม.ปลาย 

20 ครั้ง/107
ชั่วโมง/ปี 

22 นายผดุงเกียรติ  ปาน
แดง 

37 12 ครู/  
ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
ม.ต้น,ปลาย 

38ครั้ง/239
ชั่วโมง/ปี 

23 นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว 31 5 ครู/คศ.1 
 

ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ม.ต้น/ม.ปลาย 

7 ครั้ง/67
ชั่วโมง/ปี 
 

24 นายไพฑูรย์  จันทร์ศิลา
นุรักษ์ 

56 28 ครู/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

การงานอาชีพ 
ม.ต้น,ปลาย 

7ครั้ง/61
ชั่วโมง/ปี 

25 นางขนิษฐา  สุวรรณ
ปัญญา 

51 27 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
ศษ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
บริหารธุรกิจ 

ธุรกิจ 
ม.ปลาย 
 

6 ครั้ง/44
ชั่วโมง/ปี 

26 นายจ าเนียร  เนียม
จันทร์ 

43 19 ครู/ช านาญการ กศ.ม. 
 
วท.บ. 

เทคโนโลยีและ
สื่อสาร 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.ปลาย 

24 ครั้ง/89
ชั่วโมง/ปี 

27 น.ส.รัชนก  จินะตา 41 15 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
บธ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ม.
ต้น,ปลาย 

19 ครั้ง/153
ชั่วโมง/ปี 

28 น.ส.สุพรรณี พิริยาธาดา
นนท์ 

41 15 ครู/ 
ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
วท.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ม.
ต้นม.ปลาย 

19 ครั้ง/124
ชั่วโมง/ปี 

29 ว่าที่ ร.ต.สินธพ  
พีรวรพัฒน์ 

59 36 ครู/ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.ต้น,ปลาย 

8 ครั้ง/66
ชั่วโมง/ปี 

30 นายศิวพงษ์  กาวิน 40 11 ครู/ ช านาญการ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.ต้น,ปลาย 

12 ครั้ง/132
ชั่วโมง/ปี 

31 นายศักรินทร์ สืบสอน 31 3 ครู /คศ.1 ค.บ. 
 

ศิลปศึกษา ศิลปะ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

152 ครั้ง/
353ชั่วโมง/ปี 
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พนักงานราชการ (จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.) 

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบ 

การณก์ารสอน 
(ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงทีไ่ด้รับ

การ 
พัฒนา/ป ี

1 น.ส.วารี  มหาวัน 36 15 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ 
ม.ต้น,ปลาย 

4ครั้ง/31
ชั่วโมง/ปี 

2 นายเจษฎา  ฟูมั่น 
 

34 10 ค.บ. ศิลปกรรม
ดนตรี 

ดนตรี 
ม.ต้น,ปลาย 

1ครั้ง/8
ชั่วโมง/ปี 

 
ครูอัตราจ้าง (จ้างด้วยเงิน บริจาค) 

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 

ประสบ 
การณ์

การสอน 
(ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รับการ 
พัฒนา/ป ี

1 Mr.Cardio Corpuz 
Mutia 

28 4 ปริญญาตรี Home And 
Community 

ม.ต้นและ ม.
ปลาย 

- 

2 น.ส.อจัฉราพรรณ 
ทวีนัน 

25 1 ค.บ ภาษาไทย ม.ต้นและ ม.
ปลาย 

- 

3 น.ส.นิตยา วนากรคง
ลาภ 

26 1 ค.บ. ภาษาจีน ม.ต้นและ ม.
ปลาย 

- 

เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน (จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.) 

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบ 
การณ์
ท างาน 

วุฒ ิ วิชาเอก ปฏิบัติหน้าท่ี 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ี
ได้รับการ 
พัฒนา/ป ี

1 นางพัทธนันท์ เกตุชม 37 8 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรการโรงเรียน - 

 
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานบริการ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์ท างาน 
วุฒ ิ วิชาเอก ปฏิบัติหน้าท่ี 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงท่ี
ได้รับการ 
พัฒนา/ป ี

1 นายสมชาย   พุดเสียง 45 12 ม.6 - พนักงานบริการ - 

2 นายพิทักษ์ ปัญเงิน 42 20 ม.6 - พนักงานบริการ - 

3 นางสมปอง ต่ายโพ 53 4 ม.3 - พนักงานบริการ - 
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จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  36 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  36 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

     

2) วุฒิการศึกษาสงูสุดของบุคลากร  

 
                              ระดับ                                จ านวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตร ี 20 
ปริญญาโท 16 
ปริญญาเอก - 
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 3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  
 

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

1. บริหารการศึกษา 2 ผู้บริหาร 
2. คณิตศาสตร์ 4 27 
3. วิทยาศาสตร ์ 4 24 
4. ภาษาไทย 4 22 
5. ภาษาอังกฤษ 4 24 
6. ภาษาพม่า 1 18 
7. ภาษาจีน 1 22 
8. สังคมศึกษา 6 18 
9. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 5 19 
10. ศิลปะ/นาฏศิลป์/ดนตร ี 3 20 
11. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 22 
12. บรรณารักษ์ - - 
                   รวม 36  21.13 (34 คน) 
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 1.3 ข้อมูลนักเรียน  
       1) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 รวม   547   คน  
       2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้สิ้น  547    คน  จ าแนกตามระดบัช้ันที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 3 57 53 110 37 

ม.2 3 70 56 126 42 

ม.3 3 67 59 126 42 

ม.4 2 33 46 79 40 

ม.5 2 23 36 59 30 

ม.6 2 17 30 47 24 

รวมทั้งหมด 15 267 280 547  

 
 

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564   
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดบั ๓ ข้ึนไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖4 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖4 ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ 
                                               ไม่ไดเ้ข้าร่วมทดสอบ 
 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖4  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.04 22.92 30.34 41.03 25.63 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.62 19.21 27.63 35.42 22.92 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทัง้หมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 
คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 
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 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3-๒๕๖4 
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 3) ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพิม่ขึ้น 3.27   
อัตราค่าเฉลี่ยร้อยละการเพ่ิมของผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
กลุ่มสาระฯ ปี 63 ปี 64 เพ่ิมขึ้น เพ่ิมร้อยละ 

ภาษาไทย 49.98 58.04 8.06 16.13 
สังคมศึกษา 37.05 41.03 3.98 10.74 
ภาษาอังกฤษ 26.02 25.63 -0.39 -1.50 
คณิตศาสตร์ 23.70 22.92 -0.78 -3.29 
วิทยาศาสตร ์ 32.19 30.34 -1.85 -5.75 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 33.79 35.59 1.80 5.34 
อัตราการเพ่ิม ร้อยละ 3.27 
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           1.6 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
                        จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน จ านวนคนท่ีใช้บริการ 

1. ศูนย์อาเซียนศึกษา 353 

2.  ห้องวิถีพุทธ 531 

3.  ห้องคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ท/ห้องเรียนอัจฉริยะ( ECC) (3ห้อง) 531 

4.  ศูนย์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน  353 

5.  ห้องดนตร ี 531 
6.  อุทยานการศึกษา/สวนหิน/ลานบันเทิง/ลานพิกลุ 531 
7.  ห้องกลุม่สาระการเรียนรู้ต่างๆ (8 กลุม่สาระ) 531 
8.  ห้องเรียนสเีขียว 353 

9. ห้องปฏิบัตกิารทางภาษา 535 

10. ห้องปฏิบัตกิารฟสิิกส ์ 92 

11. ห้องปฏิบัตกิารเคม ี 92 
12. ห้องปฏิบัตกิารชีววิทยา 92 

13. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  531 
14. หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 531 

15. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 531 
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จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

1.  เข่ือนภูมิพล 351 
2. ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอสามเงา - 
3. วัดชลประทานรังสรรค์ 178 
4. วัดท่าปุย 351 
5. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ม.3,ม.6) - 
6.  ป่าชุมชน/ฝายชลอน้ า - 
7.  สถานทีร่าชการ/หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ิน (สภาเดก็และเยาวชน) - 
8.  ศบอ.สามเงา (ห้องสมุดประชาชน) - 
9. ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรแปรรูปบ้านวังไคร้  - 
10. บ้านอนุบาลกล้วยไม ้ - 
11. ส านักงานขนส่งจงัหวัดตาก เรื่อง กฎจราจร ใบขับข่ี - 
12. ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา(การขยายพันธ์ุพืช) - 
13. ส านักงานเทศบาลต าบลสามเงา (ขยะ 4 จี) - 

14. วิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง การฝึกวิชีพ - 
15. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามเงา เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ - 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาตากและสสวท. - 
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1.7. ข้อมูลงบประมาณ   
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 17,064,220 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 17,064,220 
เงินนอก
งบประมาณ 

5,434,986.54 งบพฒันาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4,384,602.57 

เงินอื่นๆ 2,282.61 งบอื่นๆ  2,282.61 
รวมรายรับ 22,501,489.15 รวมรายจา่ย 21,451,105.18 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   75.84      ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ   19.49      ของรายรับ 
 
1.8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมลีักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสามเงา 
1 แห่งและองค์การบริหารส่วนต าบลอีกจ านวน 6 แห่ง มีประชากรประมาณ 30,000 คน จ านวน 7,430 
ครัวเรือน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เข่ือนภูมิพล บ้านท่าปุย บ้านจัดสรร ผาสามเงาอาชีพหลักของ
ชุมชน คือรับจ้างและเกษตรกรรม    ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ การท าบุญเดือนห้า ประเพณีข้ึนธาตุ วัดชลประทานรังสรรค์ (หลวงพ่อทันใจ) การท าแกงมะแฮะ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจ้าง 
ทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 - 40,000 บาท   
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 

 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 

 โอกาสของสถานศึกษา 
 1. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแหล่งซึ่งเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  

และการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ได้แก่ เข่ือนภูมิพล ผาสามเงา แม่น้ าปิง แม่น้ า วัง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอสามเงา สถานประกอบการ พื้นที่เกษตรกรรม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ระวานสองแคว 
แหล่งเรียนรู้เหล่าน้ีเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญสามารถปรับปรุง ประยุกต์ และบูรณาการการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

 2. ชุมชนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาส่งเสริมให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับ  
ที่สูงข้ึน 

 3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กศจ. ตาก หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา อ าเภอสามเงา เทศบาลต าบลสามเงา วัดชลประทานรังสรรค์ วัดท่าปุย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
ชมรมศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(เข่ือนภูมิพล) ได้ให้การสนับสนุน ทั้งด้านทุนการศึกษา งบประมาณ ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง 

 4. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ “โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” 
โรงเรียนยอดนิยมและโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ประจ าภาคเหนือ โรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพฐ. โรงเรียน  
ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ท าให้ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากหน่วยงานต่าง ๆ  
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 5. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะศิษย์เก่ามีความเข้มแข็งให้ความส าคัญในการ
ก าหนดทิศทางและช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน 

 6. การบริหารจัดการของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกฝ่ายสามารถขับเคลื่อน  
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

 7. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและองค์กรส่วนท้องถ่ินให้ความช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน 
 

ข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
 1. ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกร มีรายได้ตั้งแต่ระดับ  

ปานกลางจนถึงยากจนเป็นส่วนใหญ่ 
 2. นักเรียนส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาโดยตรงเนื่องจากต้องไปท างานต่างถ่ิน โดยจะฝาก

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

 
1.9  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ 
       โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สี่ เมื่อวันที่ 16 - 17  
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบที่สี่ มีการประเมิน 3 มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดง
ในตารางต่อไปนี้ 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ท่ี ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน ดี 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดี 

 

จุดเด่น 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนมีความสามัคคี มีความสามารถในการท างานร่วมกัน มีความกระตือรือร้นในการท างาน 

ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง   
 ๒. ผู้เรียนมีสัมมาคารวะรู้จักท าความเคารพผู้ใหญ่ด้วยการไหว้อย่างนอบน้อม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
 ผู้บริหารมีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ให้เกียรติ และมีความเช่ือมั่นในความสามารถของ

บุคลากรตนเอง 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูทุกคนมีส่วนร่วมอุทิศตนในการท างานร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน  

การสอน โดยมีวิธีการน าประมวลรายวิชา (Course Syllabus ) เข้ามาใช้ในการควบคุม ก ากับ ติดตาม การจัด 
การเรียนการสอนของครูทุกคน 
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จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 ๑. นักเรียนส่วนหนึ่งการเขียนไม่ถูกต้องตามอักขระ วิธี สระ วรรณยุกต์  ย้ายที่ไม่ตรงต าแหน่งไม่

ถูกต้องและเขียนค ายากไม่ได้  
 ๒. การมีนิสัยรักการอ่านและทักษะการสืบค้นที่หลากหลาย พร้อมทั้งน าข้อมูลมาประมวลผลสรุป

เป็นใจความ 
 ๓. การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดนอกกรอบที่ส่งผลถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี

ยิ่งขึ้น 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๑. การพัฒนาห้องเรียนทุกห้องให้มีความสะอาด การจัดห้องเรียนให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ 

จัดท าป้ายนิเทศที่มีความหลากหลายครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีขนาดเหมาะสม มีความสวยงามและใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนภายในห้องเรียนและภายในสถานศึกษาเพื่อเป้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนอยากรู้
และสามารถให้สภาพภายในห้องเรียนและภายในสถานศึกษาสวยงามข้ึน 

 ๒. การสอบทานข้อมูลของผลการประเมินจากทุกฝ่ายงานว่ามีความถูกต้อง และน่าเช่ือถือหรือไม่ 
เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และเป้นการยืนยันความน่าเช่ือถือของผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

 ๓. การตัง้ค่าเป้าหมายควรมีการเทียบเคียงมาจากค่าร้อยละ เพื่อเป็นมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณา 
การตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๔. สถานศึกษาขาดกระบวนการในการก าหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในการด าเนินการจัดท า
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
  ๕. การก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนร่วม
หลักสูตรทวิศึกษาสาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์ตามที่สถานศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังท าการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาประวัติศาสตรท์ี่ยังไมส่ามารถถ่ายทอดความรู้ใหผู้้เรยีนรู้จักประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเอง 
 ๒. ครูผู้สอนขาดการบันทึกหลังการสอนที่จะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น

รายบุคคลให้ได้ตรงตามศักยภาพได้อย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและเสนอแนะให้ปรับปรุงภายใน 1 ปี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๑. ควรน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ฉบับที่ 2 ค่าสถิติแยกตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนและฉบับที่ 5 ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ส าหรับโรงเรียนมาวางแผนพัฒนาด้านผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงข้อสอบของสถานศึกษา นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรเพิ่มเติมการจัดการเรียนรู้ 

ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตากและชุมชน เช่น ประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ประวัติจังหวัดตาก อ าเภอสามเงา พร้อมทั้งประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  2. ครูผู้สอนทุกคนควรบันทึกหลังการสอนของผุ้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุม 
ทุกสมรรถนะที่สถานศึกษาก าหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับการท าใบงานหรือแบบทดสอบที่แยกเป็นกลุ่มเก่ง กลาง 
และอ่อน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถตรงตามศักยภาพ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและเสนอแนะให้ท าทันที 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการเขียนและการอ่านทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

โดยก าหนดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านเขียนนอกเวลาเรียน เช่นแผ่นป้ายค ายาก บัตรค า แผ่นป้ายค าศัพท์อย่างน้อย 
10 ค าเป็นประจ าทุกวัน พร้อมอ่านออกเสียงให้ถูกต้องในคาบเรียนทุกรายวิชา  

 ๒. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เช่น 
โดยการให้ผู้เรียนจดบันทึกค าถาม ค าตอบ ในสิ่งที่ตนเองสงสัยแล้วน าไปหาค าตอบจาสื่อ จากครูหรือแหล่งเรียนรู้  
ต่าง ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เรื่อง 

 ๓. ผู้เรียนควรได้รับการเพิ่มเติมส่งเสริมและพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ต่อยอด
ความน่าจะเป็น เช่น โดยการจัดกิจกรรมวาดรูปต่อยอดค าสัง่ที่ครผูู้สอนก าหนดรูปภาพหรอืสัญลักษณ์ พร้อมบรรยาย
ใต้ภาพอย่างน้อย 5 บรรทัด เป็นต้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. สถานศึกษาควรพัฒนาห้องเรียนทุกห้องเรียนให้มีความสะอาด มีการจัดห้องเรียนให้มีความเป็น

ระเบียบ และจัดท าป้ายนิเทศที่มีความหลากหลายครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสวยงาม และมีขนาด
ที่มีความเหมาะสมทั้งภายในห้องเรียน และภายในสถานศึกษาที่สามารถน ามาใช้ร่วมเป็นสื่ อในการจัดการเรียน 
การสอนได้ และเป็นการสร้างบรรยากาศทั้งภายในห้องเรียน  และภายในสถารศึกษาให้มีความสวยงามส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ ได้ 

 ๒. สถานศึกษาควรมีการประเมินผลข้อมูลจากทุกฝ่ายงานเพื่อเป็นการยืนยันหรือสอบทานข้อมูล  
ที่แต่ละฝ่ายงานส่งมาว่ามีความถูกต้องน่าเช่ือถือหรือไม่ อาจท าในรูปแบบทดสอบ เช่นการประเมินผลด้านการนอ่าน 
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และการแก้ไขปัญหา เป็นต้น โดยผู้บริหารอาจเป็นผู้ประเมินด้วยตนเองหรือใน
รูปแบบคณะกรรมการประเมินก้ได้ 

 3. การตั้งค่าเป้าหมายควรมีการเทียบเคียงมาจากค่ารอ้ยละ และจึงน ามาแปรผลเป้นระดับคุณภาพ 
เพื่อเป็นมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาการตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา เช่น ค่าเป้าหมาย 5 ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90-100 เป็นต้น 

 ๔. สถานศึกษาขาดกระบวนการในการก าหนดค่าเป้าหมายเชิงปริมาณเทียบเคียงมาจากค่าร้อยละ 
และเป้าหมายร้อยละเป็นเป้าหมายที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ซึ่งเป้าหมายจะน ามาจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้  และมีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ในโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนดและกิจกรรมต่าง ๆ 
  ๕. สถานศึกษาควรเพิ่มเติมมาตรฐานการเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาสาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
พร้อมทั้งก าหนดกระบวนการ วิธีวัดผลประเมินผลในรายวิชาพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา 
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เพื่อเป็นมาตรฐานส าหรับการประกันคุณภาพของผุ้เรียนที่ เรียนและจบการศึกษาตามหลักสูตรทวิศึกษา 
ของสถานศึกษา (ก าหนดหลักสูตร)  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑. เนื่องจากโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข่ือนภูมิพล 
มาอย่างต่อเนื่อง จึงควรเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถ ความช านาญด้านไฟฟ้า มาถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สถานศึกษา อาจท าเป้นอาชีพระยะสั้น 20 ช่ัวโมง เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษามีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียนด้วย 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑. เนื่องจากโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าประมวลรายวิชา จนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังนั้นควรต่อยอดการจัดท าประมวลรายวิชาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการ
ก าหนดรายละเอียดให้ครบองค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น เนื้อหาหรือหน่วยการ
เรียนรู้ อาจต้องอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่สอนไม่ทันจะแก้ไขอย่างไร ควรระบุเกณฑ์การวัดประเมินผลอย่างชัดเจน 
ควรจัดท าทะเบียนสื่อพร้อมน ามาก าหนดใช้ในแหล่งการเรียนรู้ ก าหนดแหล่งเรียนรู้ที่ชัดเจน 
   
1.10 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ์                                                                         

วิสัยทัศน์ (Vision) 
                       “ โรงเรียนสามเงาวิทยาคมเป็นองค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการเรียนรูสู้่
ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาโดยพฒันาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศใหก้ับนักเรียน เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพ 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และทกัษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่

ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ 
5. บรหิารจัดการศึกษาแบบบรูณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมสี่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทีส่อดคล้องทีส่อดคล้องกบับริบท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน  
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. นักเรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน สือ่สารภาษาต่างประเทศ การคิด วิเคราะห์ ค านวณ  
แก้ปัญหา  สร้างนวัตกรรม สร้างงาน  สร้างอาชีพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุข มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ คุณลักษณะสจุริต มีทกัษะการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง  

2. ครู มีทักษะวิชาชีพ พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกบั
กระบวนการวิจัย โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย มีคุณธรรมจริยธรรม สนใจใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างเต็มก าลงัความสามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง    
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3. ผู้บรหิาร เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงใหโ้รงเรียน มกีารบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยทีี่ทันสมัย และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัตอิย่างประสิทธิภาพและ
คุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง         
      4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนช้ันดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรูเ้อกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาที่แทจ้รงิ ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสงัคม  
       5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรบั เช่ือถือ มีความรู้สกึรว่มเป็นเจ้าของ ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงาน
ของโรงเรียนทุกรูปแบบ  

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     คุณลักษณะสุจริต จิตอาสา กริิยานอบน้อม 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     สภาพแวดล้อมสวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณาพการศึกษา 

1. ส่งเสรมิจัดการศึกษาโดยพฒันาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ส่งเสรมิการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กบันักเรียน 

เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสรมิให้นักเรียนได้มโีอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และ

ทักษะชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

อย่างมีคุณภาพ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการศึกษาแบบบรูณาการ SAMNGAO MODEL เน้นการมีส่วนร่วม 

เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องทีส่อดคล้องกบับรบิท ความต้องการและศักยภาพของชุมชน  
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ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 
 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม โดยผู้บริหารร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ได้ร่วมก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่ ชัดเจน ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2564-2566) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายใต้การก ากับ ติดตาม นิเทศ 
การด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ได้ด าเนินการโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องระหว่าง
หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา เช่น ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีพ หลักสูตรทวิศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติจริง  
มีพื้นฐานวิชาชีพโดยตรง โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความเป็น
เลิศทางด้านศิลปะ โครงการส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา  
และพลศึกษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรยีน โครงการเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่อโลกที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การด าเนินงานแต่ละโครงการมีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน  
และตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก 
โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษาและ STEAM โดยสสวท. 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ล้านนาตาก  ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวัง ปัญหาการเรียนของ
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การการก ากับติดตามปัญหา 0 ร มส. มผ.การเรียนซ้ า และการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการประสานผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กฟผ. เข่ือนภูมิพล  
จัดเรียนรู้เพิ่มเติม การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  คัดกรองนักเรียนที่ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD)  
เพื่อจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมและวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 6 ฐาน 6 ระดับช้ัน ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อฝึกอบรม ปฏิบัติจริง เช่น การขยายพันธ์ุ
พืช โดย ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา การฝึกวิชาชีพท าขนม อาหารว่าง จากวิทยาลัยชุมชนตาก การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ โดยส านักงานสาธารณสุข อ าเภอสามเงา การประหยัดพลังงาน จาก ส านักงานพลังงานจังหวัดตาก การฝึก
ปฏิบัติตามกฎจราจร จากส านักงานขนส่ง จังหวัดตาก เป็นต้น จัดประสบการณ์ กิจกรรม และการสอดแทรก  
ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กับการเรียนรู้  ใช้กระบวนการคิดอย่าง
เหมาะสม เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้แก่การ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง จัดแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการ
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อ่านของผู้เรียนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การประกวด การแข่งขันทุกระดับอย่างต่อเน ื่องจัดกิจกรรม 
น าเสนอสาระน่ารู้ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ ภาษาอังกฤษและภาษจีนหน้าเสาธงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทุกวัน 
 เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ได้มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID- 19) ปีที่ 2 โรงเรียนได้ปรับ
วิธีการเรียนเป็นแบบออนไลน์ส่วนใหญ่ ได้มอบหมายภาระงาน การจัดการเรียนรู้ผ่านช่องทางระบบเครือข่ายเต็ม
รูปแบบ ปรับวิธีการวัดและประเมินผลรอบด้าน ประเมินตามสภาพจริง ลดภาระงาน บูรณาการเรียนประกอบหลาย
รายวิชา น าสื่อการเรียนรู้ไปสู่นักเรียนที่มีภูมิล าเนาเหนือเข่ือนภูมิพล ที่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ สัปดาห์ต่อสัดาห์ 
ท าให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปได้ตามปกติ   

2. ผลการด าเนินงาน 
  ผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  ท าให้
ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ตามศักยภาพ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติที่ดี พร้อมในการศึกษาต่อ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห ์จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้ง
รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบ
ระดับชาติมีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน  
  

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

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่สาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดบัช้ัน 

 
 
 
 
 
 



- 23 - 
 

2)  มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และแก้ปญัหา 

 
 

 
3)  มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
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4)  มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลกัสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 

6)  มีความรู้  ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
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3. จุดเด่น 

   ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมในการศึกษาต่อ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติมีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน  

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

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ร่วมกบัครู ผูป้กครอง หน่วยงานต่าง ๆ เช่นชุมชน วัด หน่วยงาน เทศบาล 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงานพลังงานจงัหวัดตาก เรื่อง แนวทางการประหยัดพลงังาน ส านักงาน
เกษตรอ าเภอสามเงา การขยายพันธ์ุพืช ส านักงานขนสง่จงัหวัดตาก เรื่องวินัยจราจร ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร  
เรื่องการประพฤติตนตามประเพณี วัฒนธรรม ส านักงานคุมประพฤติ ปราชญ์ชาวบ้าน โรงพยาบาล สาธารณสุข 
อ าเภอสามเงา หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน อบจ. อบต. อย่างต่อเนื่อง ได้ด าเนินการโครงการทีเ่กี่ยวข้องกบั 
การพัฒนาด้านคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ของนักเรียน ได้แก่ โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนสจุริต” พัฒนาคุณลกัษณะสุจริต 5 ประการได้แก่ กระบวนการคิดดี ซื่อสัตย์ มี
วินัย ความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ จัดการเรียนการสอนรายวิชาการป้องกันการทุจริต  โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อโลกที่ยั่งยืน เพือ่สง่เสรมิให้นักเรียนได้เรียนรู้หลกัคิดและแนวปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
พียง โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติคุณธรรม จริยธรรม จากฐานการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม เพื่อบูรณาการการฝึก ปฏิบัติงานของนักเรียน 
ที่จะต้องอาศัยหลักคุณธรรมต่าง ๆ โครงการส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมการประกวด
คณะสี กิจกรรมบานบรุผีลบิานเมือ่ยามเช้า กิจกรรมขยะ 4 G วิถีพอเพียง กิจกรรมจิตสาธารณะ สร้างฝายชะลอน้ า 
ปรับปรงุแนวกันไฟ กิจกรรมท าบุญตักบาตร เวียนเทียน วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  เพื่อสง่เสรมิคุณธรรมความ
กตัญญูกตเวที   โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารคณะกรรมการนักเรียน โครงการพัฒนาศูนย์ภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
โครงการพัฒนางานแนะแนว โครงการสง่เสรมิพัฒนาสุขภาพนักเรียน โครงการสง่เสรมิการเข้าร่วมและแข่งขันกีฬา 
โครงการสง่เสรมิงาน STOP TEEN MOM  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมรี
เอกซเรย์ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โครงการลดขยะลดโลกรอ้น โครงการส่งเสริมพฒันางาน
ประชาธิปไตย เช่น การเลือกตัง้คณะกรรมการนักเรียน และการบรูณาการสอดแทรกคุณธรรมในแผนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพฒันาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทีเ่หมาะสมกับวัยของผู้เรียน พัฒนาคุณธรรมผู้เรยีนตามหลกัสูตร เน้นใหผู้้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
ด ารงตนอยู่อย่างพอเพียงและมจีิตสาธารณะ โครงการ ZERO WASTE 
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2.  ผลการพัฒนา 

 ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกที่เหมาะสม ร่วมในการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจในท้องถ่ินในความเป็นไทย เห็นคุณค่าเกี่ยวกับความเป็นไทย การยอมรบั
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง รักษาอารมณ์และสุขภาพจิต  
ให้ดอียู่เสมอ ปรากฏผลดังนี้ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1)  การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
   
   
   
 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
 
 

2)  ความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความเป็น
ไทย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
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3)  การยอมรบัทีจ่ะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

ร้อยละของนักเรียนที่มสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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           3. จุดเด่น 
  โรงเรียนด าเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์กจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน กจิกรรมเสริมหลกัสูตร ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมกับครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ  
เช่นชุมชน วัด เทศบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงานพลังงานจงัหวัดตาก ส านักงานเกษตรอ าเภอ
สามเงา ส านักงานขนส่งจังหวัดตาก ส านักงานคุมประพฤติ ปราชญ์ชาวบ้าน โรงพยาบาล สาธารณสุข หน่วยงาน
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบจ. อบต. อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผูเ้รียนได้รับการปลูกฝงัด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ไปสู่ 
รุ่นน้อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กนัและกัน 

4. จุดควรพัฒนา 
  นักเรียนร้อยละ 65 ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดาโดยตรง มีปัญหาทางครอบครัว อาจท าให้เกิดปัญหา
ด้านยาเสพติดหรือปัญหาด้านเพศได้ โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมเฉพาะด้านเพิ่มเติม หรือจัดบ้านพักนักเรียนให้
เพียงพอและเหมาะสม ก ากับติดตาม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  
 ผลจากการพัฒนาด้านผู้เรียนเชิงประจักษ์ (ปีการศึกษา 2564 สอบ ONET เฉพาะ ม.6)  มีดังน้ี  

 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับ สพฐ. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากผลการสอบ ONET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยได้คะแนน
เฉลี่ย 58.04 เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 3 ปี 

 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับ สพฐ. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากผลการสอบ ONET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยได้คะแนน
เฉลี่ย 25.63  
                     คะแนนเฉลี่ยสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดบั สพฐ. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากผลการสอบ ONET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2564 โดยไดค้ะแนนเฉลี่ย 41.03 เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 3 ป ี

          คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศและระดับ สพฐ. ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากผลการสอบ ONET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยไดค้ะแนน
เฉลี่ย 30.34 

          คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศและระดับ สพฐ. ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากผลการสอบ ONET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยไดค้ะแนน
เฉลี่ย 22.92 

        สรุปค่าคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 3.27 
 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ โรงเรียน) 

ระดับมัธยมศึกษาประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,285.71 
kgCO2e โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2564 
                     นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทค
โลโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564  จัดโดย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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                    นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2564  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
                       นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่1 การประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  “มหัศจรรย์ปิ
โตรเคม”ี  ปี 7  ในหัวข้อ พลาสติกพิทักษ์โลก “Plastics Save the World”  บริษ ท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) 
                     นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิค (สอวน.) ณ 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง การประกวดคลิปวิดิโอพูดภาษาเมียนมา หั วข้อ รีวิว
ของดีประจ าจังหวัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการและวัฒนธรรมไทย-พม่า 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียน
ผดุงปัญญา จังหวัดตาก  

           รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญเงิน การประกวดคลิปวิดิโอพูดภาษาเมียนมา หัวข้อ อาชีพสุด 
COOL” โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการและวัฒนธรรมไทย-พม่า 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนผดุงปญัญา 
จังหวัดตาก  

 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน วัด โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ภายใต้ปรัชญาการท างาน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมภาคภูมิใจ ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา น าผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากร  
ในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาระยะ 3 ปี (2564-2566) จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา   
โดยก าหนดเกณฑ์ ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 3 ด้าน พร้อมทั้งจัดหา ระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาการศึกษาได้แก่ การจัดงานท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข่ือนภูมิพล 
อ าเภอสามเงา เทศบาลต าบลสามเงา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ ต ารวจ ชุมชน ส านักงานพลังงานจังหวัดตาก 
 ส านักงานเกษตรอ าเภอสามเงา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามเงา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตาก วิทยาลัย
ชุมชนตากผ จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
โดยได้ด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โครงการห้องสมุด 3 ดี เพื่อการเรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์ 
ICT เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยได้
ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เรียน อาคารประกอบ ระบบประปา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณูปโภคอื่นและการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  พัฒนา
ระบบการสื่อสารที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนงานโสตทัศนศึกษา 
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โครงการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพงานวิชาการ โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานบริหารงบประมาณ โครงการพัฒนา
สาธารณูปโภค โครงการส่งเสริมและพัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โครงการส่งเสริมบริการยานพาหนะ โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

2. ผลการพัฒนา 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุม่เป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน ์
และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

 

-  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 86.77 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ และให้มีการทบทวนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปี สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริงตามบริบทโรงเรียน  

2.2 มีระบบบรหิารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 88.62 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย โรงเรียนได้น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ ตามแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน มีการ
สรุปผลการด าเนินงานและน าผลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ได้วางแผน
อัตราก าลังให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์  

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 87.27 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด นโยบาย จุดเน้นและสถานการณ์และมีความ
ร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ
พัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 
 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 83.81 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้ 
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน คณะครูได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความ
ต้องการ น าความรู้ ประสบการณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองเพิ่มวิทยฐานะได้ 
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2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 89.91 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย โรงเรียนได้พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัย สวยงาม เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
จัดท าฐานการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนใช้ฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บรหิารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 95.54 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย โรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ แก่ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้สื่อ ส าหรับการ
บริหารจัดการ ส าหรับการเรียนการสอน เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว 
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและการเรียนรู้ พร้อมกับการให้บริการแก่
บุคคลและหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินโดยรวม ระดับ 4 ดีเลิศ (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 88.65) 
                                                            

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีโครงสรา้งการบรหิารและการจดัการอย่างเป็นระบบ จัดท าคู่มือการบริหารงาน 5 กลุ่มบริหาร

ที่ชัดเจน ภาระงานมีความสอดคล้องกับลักษณะงาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ให้ความส าคัญแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา  
และนโยบายการปฏิบัติการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หน่วยง านภาครัฐและเอกชน 
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 
 

           4. จุดควรพัฒนา 
 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างยั่งยืน 
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 ผลจากการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีดังน้ี 
 ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ โรงเรียน) 

ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2,285.71 
kgCO2e โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2564 
  
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ และเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยโรงเรียนได้จัดท าโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ โครงการส่งเสริมการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเ สริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ
เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อโลกที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาศูนย์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การด าเนินงานแต่ละโครงการมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง  
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษา STEAM ก ากับติดตามนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการประสานผู้ปกครอง เข่ือนภูมิพล จัดเรียนรู้เพิ่มเติม และกรณีศึกษา คัดกรองนักเรียน 
ที่ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD) เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ส่งเสริมให้นักเรียน  
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้แก่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักเรียน 
มีโอกาสได้ปฏิบัติจริง จัดแหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน เช่น ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 6 ฐาน ส่งเสริ ม
และพัฒนาการอ่านของผู้เรียนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การประกวด การแข่งขันทุกระดับอย่าง
ต่อน ื่อง ส่งเสริมและพัฒนาด้านภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาพม่า เตรียมตัวนักเรียนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน  
ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน วัดและประเมินผลแบบบูรณาการตามสภาพจริง จัดท าวิจัยในช้ันเรียน หรือ  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
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Practice) อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา ส่งเสริมให้คณะครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID Plan และการ
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา (SAR) เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ ครูจัดท าหลักสูตร 
ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ท้องถ่ินของตนเอง 
 

2. ผลการพัฒนา 
  จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาครู 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 เกิดทักษะแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเอง เกิดกระบวนการคิด ท างานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึนผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ 
 

 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านระบวน 
การคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิตได้ 

-  ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 84.22 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย ครูไดจ้ัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรูท้ี่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 89.78 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย ครูมีการผลิตและใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  3.3 มีการบริหารจัดการ 
ช้ันเรียนเชิงบวก 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 91.22 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

   3.4  ตรวจสอบและประเมิน 
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 88.57 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ มี ช้ันตอนโดยใ ช้ เ ครื่ อ งมื อและ วิ ธีการ วัดและประ เมิ นผลที่ 
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก1ผู้เรียน และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

- ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85.71 มีความคิดเห็นว่า โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ตามที่โรงเรียนก าหนด โดย คณะครูมีการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เป็นประจ าทุกวัน 

                                             ค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.9 ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ 



- 34 - 
 

 
           3.  จุดเด่น 
   1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 
   2. ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ใช้แหลง่เรียนรูห้ลากหลาย  
   3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้
   4. โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย             

 4.  จุดควรพัฒนา 
  1. ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ครบทกุลุม่สาระการเรยีนรู้ 
  2. จัดหาสือ่เทคโนโลยีให้เพียงพอ เพือ่อ านวยความสะดวกในการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
  3. จัดเวทีการประกวดผลงาน ช้ินงานหรือตลาดนัดวิชาการ 
  4. ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เพิม่ขึ้น  
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมและมุ่งเน้นตอบค าถาม ดังนี้ 
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคณุภาพระดับใด 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละท่ีได ้ ระดับ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

ดีเลิศ 87.1 4 ดีเลิศ 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 

ดีเลิศ 82.88 4 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 78.92 4 ดีเลิศ 
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ยอดเยี่ยม 91.63 5 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 86.87 4 ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 87.43 4 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 86.94 4 ดีเลิศ 
2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ดีเลิศ 91.69 4 ดีเลิศ 
3) ยอมรบัที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 93.54 5 ยอดเยี่ยม 
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสงัคม ดีเลิศ 85.15 4 ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินรายด้าน ดีเลิศ 87.215 4 ดีเลิศ 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา     

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ 86.77 4 ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 88.62 4 ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพฒันาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผูเ้รยีน 
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทกุกลุม่เป้าหมาย 

ดีเลิศ 87.27 4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ 83.81 4 ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 89.91 4 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 95.54 5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินรายด้าน ดีเลิศ 88.65 4 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละท่ีได ้ ระดับ 

ระดับ
คุณภาพ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ     

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

ดีเลิศ 84.22 4 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอือ้ 
ต่อการเรียนรู ้

ดีเลิศ 89.78 4 ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 91.22 5 ยอดเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี 88.57 4 ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 88.71 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินรายด้าน ดีเลิศ 87.9 4 ดีเลิศ 

สรุปผลโดยรวม 3 ด้าน ดีเลิศ 87.92 4 ดีเลิศ 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 ระดับ  5   ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
 ระดับ  4   ดีเลิศ       ร้อยละ 80-89 
 ระดับ  3   ดี       ร้อยละ 70-79 
 ระดับ  2  ปานกลาง      ร้อยละ 60-69 
 ระดับ  1  ก าลังพฒันา      ร้อยละ ไม่เกินรอ้ยละ 60 

   จากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่ามาตรฐาน 
ด้านผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและด้านคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานด้านด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ  
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ  สรุปผล 
การประเมินตนเองในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ 4 คุณภาพดีเลิศ 
 
  2.  ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ สนับสนุนมีอะไรบ้าง 
   มาตรฐานด้านผู้เรียน มีข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก่ เอกสารการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับช้ัน แบบสรุปผลการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ ระดับช้ัน ข้ึน
งานผลงานนักเรียน บันทึก การอ่าน แบบสรุปรายงานการประเมินความสามารถ ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
โครงงาน ช้ินงาน บันทึกการท างาน รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน ปี 2564 รูปภาพ เอกสารสรุป
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 เอกสารบันทึกสุขภาพ แบบบันทึกพฤติกรรม 
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนตามสภาพจริง เช่น 
การปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การพูดจา กิริยามารยาท การไหว้ พฤติกรรมการ
ท างานร่วมกัน การอภิปรายแสดง ความคิดเห็น กิจวัตรประจ าวันของนักเรียน รางวัลต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียน 
สามเงาวิทยาคม  
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   มาตรฐานด้านด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีข้อมูลหลักฐาน
และเอกสารเชิงประจกัษ์ ได้แก่ โครงสร้างการบรหิารโรงเรยีน คู่มือปฏิบัติงานโรงเรยีน ค าสั่งปฏิบัติหน้าที่แผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2564 - 2566) แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) ข้อมูลอัตราก าลัง เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง รายงานการประเมินตนเองของครู  
(SAR) บันทึก PLC  บันทึกการประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน 
แผนการก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา ข้อมูลเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียน เอกสารเยี่ยมบ้าน 
คัดกรองนักเรียน โปรแกรมส าเร็จรูปข้อมูลนักเรียน  แผนการจัดสภาพแวดล้อม สภาพสิ่งแวดล้อมจริง เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ฐานการเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
แผนกลยุทธ์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน รูปภาพ ภาพถ่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ รางวัลต่าง ๆ  
ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  
  มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ มีข้อมูลหลักฐานและเอกสาร
เชิงประจักษ์ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกผลหลังสอน เอกสารหลักฐานการวัด  
และประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ สมุดการบ้าน โครงงาน ช้ินงาน ผลิตภัณฑ์ ผลงานของผู้เรียน 
แฟ้มสะสมงาน สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน เช่นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ข้อมูลหลักฐานตามสภาพจริง  ได้แก่ 
พฤติกรรมการสอนของครูในด้านการจัดการเรียนการสอน ดูแลเอาใจใส่นักเรียน การมอบหมายงาน ปฏิสัมพันธ์ 
ของครูกับผู้เรียน การสนทนาโต้ตอบของครูกับผู้เรียน ความเป็นกันเองของครูกับผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน  
ของผู้เรียน ความสนใจในการร่วมกิจกรรม สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน การน าเสนอผลงานของนักเรียน รางวัลต่าง ๆ ของนักเรียน 
และครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ดังแนบในภาคผนวก) 
 

3.  มแีนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมคือ 
 มาตรฐานด้านผู้เรียน 
  1. จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร โดยใช้ภาษาสากลและภาษาในกลุ่มอาเซียนเพิ่มข้ึน  
            2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา พัฒนาความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
            3. วิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ตามรายมาตรฐานและตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง 
   4. วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติเพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยตาม สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัดเพื่อ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้มีความสอดคล้อง 
          5. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิด วางแผนและสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน    
  6.  ฝึกคุณธรรมด้วยกิจกรรมให้มีความแตกต่าง หลากหลาย 

 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

                1. ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนได้ 
ตามสถานการณ์ 
  2. ปรับเปลี่ยนกจิกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม 
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  3. จัดท าหรือพฒันาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด วิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ 
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกบัการจัดการศึกษาเพิม่ขึ้น 

     5. เพิ่มประสิทธิภาพการพฒันาระบบเครอืข่ายเทคโนโลยีให้เหมาะสม ครอบคลุมและมีความเพียงพอ 
 6. พัฒนาห้องเรียนใหเ้ป็นห้องเรียนที่มีระบบสื่อ เทคโนโลย ีให้ครบถ้วน 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

1. ต้องมีการพัฒนาหลกัสูตรเป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมกับยคุสมัย นโยบาย จุดเน้น 
2. ครูต้องท าวิจัยในช้ันเรียนใหม้ากขึ้นเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
3. ครูต้องพฒันาตนเองด้านสื่อ เทคโนโลยี ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
4. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด 

 5. ใช้แหล่งเรียนรู้ให้คุ้มค่าและมีความสอดคล้องกบัการจัดการเรียนรู้ 
     6. จัดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นรปูธรรมและน าผลไปประยกุต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความตอ้งการความช่วยเหลือ 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของสถานศึกษา จะต้องน าไป  
วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดก ารศึกษา 
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อม
ทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ด้านผู้เรียน 
  1.1 ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้   
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมใน
การศึกษาต่อ มีวุฒิภาวะทางอาชีพ รูจ้ักการวางแผน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สบืค้นข้อมูลหรอืแสวงหาความรูจ้ากสือ่
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รู้เท่าทันสือ่และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการทดสอบระดบัชาติมี
ความก้าวหน้าเพิ่มข้ึน นักเรียนมีความสามัคคีท างาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
  1.2 โรงเรียนด าเนินงานโครงการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ผูเ้รียนได้รบัการปลูกฝังด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ เป็นแกนน าในการจัด
กิจกรรมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ถ่ายทอดจากรุ่นพี่ไปสู ่
รุ่นน้อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
กันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

          1. ควรพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร  
โดยใช้ภาษาสากลและภาษาในกลุม่อาเซียนเพิม่ขึ้น  
          2. จัดกิจกรรมสง่เสรมิการคิดค านวณ การคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา พัฒนาความก้าวหน้าทางการ
เรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาให้ครบทกุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
          3. ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นให้
ผู้เรียนได้คิด วางแผนและสร้างนวัตกรรมสิง่ใหม่ ๆ
เพิ่มข้ึน    
          4. นักเรียนร้อยละ 73 ไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา
มารดาโดยตรง มีปญัหาทางครอบครัว อาจท าให้เกิด
ปัญหาด้านยาเสพติดหรอืปัญหาด้านเพศได้ โรงเรียน 
จึงควรจัดกิจกรรมเฉพาะด้านเพิม่เติม หรือจัดบ้านพัก
นักเรียนให้เพียงพอและเหมาะสม ก ากบัติดตาม ระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างตอ่เนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนมโีครงสร้างการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ จัดท าคู่มือการบริหารงาน 5 กลุม่
บรหิารที่ชัดเจน ภาระงานมีความสอดคล้องกบัลกัษณะ
งาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความถนัดใน
งานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัตหิน้าที่ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเครง่ครัด ให้ความส าคัญแก่ทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน ร่วมจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัตกิารประจ าปี ทีส่อดคลอ้งกบั
ผลการจัดการศึกษา สภาพปญัหา ความต้องการพฒันา 
และนโยบายการปฏิบัติการศึกษา ที่มุง่เน้นการพฒันาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนเิทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพือ่ใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและท างานร่วมกันแบบบูรณาการ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มสี่วน 
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหม้ีความ 
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน 
          2. จัดหาสือ่อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีใหเ้พียงพอ 
กับการบรหิารจัดการและผู้เรียน 
          3. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเครอืข่าย
เทคโนโลยีใหเ้หมาะสม 
 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบถ้วน 
        2. ครูจัดกิจกรรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจรงิ ใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลาย  
       3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

         4. โรงเรียนได้พฒันาหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกบัยุคสมัย 

     1. ควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ครบทกุลุม่
สาระการเรียนรู ้
     2. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ เพือ่อ านวยความ
สะดวกในการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
     3. จัดเวทีการประกวดผลงาน ช้ินงานหรือตลาดนัด
วิชาการ 
     4. ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมใน
การจัดกจิกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้เพิม่ขึ้น  
     5. สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรมและน าไปใช้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  พัฒนาผู้เรียนด้านการยกผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียน การพฒันาทักษะกระบวนการคิด การศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเองควบคู่กับการพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.  การเพิ่มศักยภาพของครูด้านภาษาและการใช้สื่อเทคโนโลย ี 
3.  การสร้างเครือข่ายกับชุมชน  ระดมจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาเพิม่เติม 
4.  การพัฒนาอาคาร สถานที่และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนใหม้ีความพร้อม  

เนื่องจากมีอายุการใช้งานมาก อาคารทรุดโทรม 
  5. ส่งเสรมิ สนบัสนุน การท าวิจัยในช้ันเรียนให้เพิ่มมากขึ้น 
  6. พัฒนาระบบนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็นรปูธรรม 
   7. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1.  การจัดสรรงบประมาณเพิม่เติม 
 2.  การจัดหาครูภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาในกลุ่มอาเซียนให้ครอบคลุม 
  3.  การพัฒนาอาคารเรียน สถานที่  ระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงเรียนเนือ่งจากมีอายุการใช้งาน
ยาวนาน 
  4.  จัดระบบหน่วยงานอปุถัมภ์เพือ่พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้านการวิจัยเพิ่มข้ึน 

5.  จัดหาเทคโนโลยีและภาคีเครือข่ายเพื่อพฒันาระบบบรหิารจัดการและระบบการเรียนการสอน 
ออนไลน ์
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 
ที่ 101 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
------------------------------ 

 เพื่อใหก้ารประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจ
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เรื่อง  
ให้ข้าราชการครปูฏิบัติหน้าที่ผูอ้ านวยการสถานศึกษาจึงแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 ดังนี ้
 1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  1.  นายใจ   ยอดด าเนิน ประธาน 
  2.  นายช่วงศิลป์  บัวสอน  กรรมการ 
  3.  นางธนิตตา  รอดสุนทรา กรรมการ 
  4.  นางขนิษฐา   สุวรรณปัญญา กรรมการ 
  5.  นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล กรรมการ 
  6. นางสาววิภาวรรณ ค ามงคล  กรรมการ 
  7. นายพิทยา  รอดสุนทรา กรรมการและเลขานุการ 
  8. นายฤชากร              เพ็งสว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่1. ก าหนดนโยบาย วางแผนและด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  2. ก ากับ ติดตาม นิเทศ การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปด้วย  
       ความเรียบร้อยทั้ง 3 มาตรฐาน  

 3. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน าการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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. นายจ าเนียร  เนียมจันทร ์ ผู้ช่วย 
 9.  นางธนิตตา    รอดสุนทรา ผู้ช่วย 
 10.ว่าที่ ร.ต.หญิงจรญิา   บุญมา            ผู้ช่วย 
 11. นายฤชากร   เพ็งสว่าง เลขานุการ 
 12. น.ส.วิภาวรรณ        ค ามงคล           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 มีหน้าที ่- วางแผนการด าเนินงาน ควบคุมดูแล ก ากบั ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
    การปฏิบัติงาน 

 
      สั่ง  ณ  วันที่  8  พฤษภาคม  2564 

 
 
 

                                                                              ( นายใจ ยอดด าเนิน ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก 
ที่ 313 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าป ี
ของสถานศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 

------------------------------ 
 เพื่อใหก้ารประเมินภายในจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
2546 เรื่อง ให้ข้าราชการครปูฏิบัตหิน้าที่ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปกีารศึกษา 2564 ดังนี ้
  1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
   1.  นายใจ   ยอดด าเนิน  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.  นายจ าเนียร  เนียมจันทร์   กรรมการ   
11. คณะครูที่ปรกึษา/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ กรรมการ 
12. นายพิทยา   รอดสุนทรา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)กรรมการและเลขานุการ 
13.  นายฤชากร          เพ็งสว่าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาววิภาวรรณ ค ามงคล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่  1.จัดท าและจัดเตรียมเครื่องมือส าหรบัการประเมิน 
2. ประเมิน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานและรวบรวมผลการประเมินระดบัคุณภาพ 
    การศึกษา ทั้ง 3 มาตรฐาน  
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
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          2. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1. นายพิทยา   รอดสุนทรา    ประธาน 
2. นางสาวนงลกัษณ์  ด่านตระกูล  รองประธาน 
3. นางสาวรัชนก  จินะตา   กรรมการ 
4. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอด  กรรมการ 
5. นางธนิตตา  รอดสุนทรา  กรรมการ 
6. นายผดุงเกียรต ิ ปานแดง   กรรมการ 
7. นายจ าเนียร   เนียมจันทร์   กรรมการ 
8. ว่าที่ ร.ต.หญงิจริญา  บุญมา   กรรมการ 
9. นางสาววิภาวรรณ ค ามงคล   กรรมการ 
10. นายฤชากร   เพ็งสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 

   
 

  มีหน้าที ่1. จัดท าข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา 
   2. รวบรวมผลการประเมินระดับคุณภาพการศึกษา ทัง้ 3 มาตรฐาน  

3. สรุปและจัดท ารปูเล่มส่งผู้บงัคับบัญชา  
4. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
    ต้นสังกัด 

   5. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  24  ธันวาคม  2564 
 
                  

 
 ( นายใจ ยอดด าเนิน ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.04 22.92 30.34 41.03 25.63 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.62 19.21 27.63 35.42 22.92 
คะแนนเฉลี่ยสงักัด สพฐ.ทัง้หมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 
คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 
 
หมายเหตุ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ได้เข้าร่วมทดสอบ 
 
 

ผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประจ าปีการศึกษา 2564 เพิม่ขึ้น 3.27   

อัตราค่าเฉลี่ยร้อยละการเพ่ิมของผล O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
กลุ่มสาระฯ ปี 63 ปี 64 เพ่ิมขึ้น เพ่ิมร้อยละ 

ภาษาไทย 49.98 58.04 8.06 16.13 
สังคมศึกษา 37.05 41.03 3.98 10.74 
ภาษาอังกฤษ 26.02 25.63 -0.39 -1.50 
คณิตศาสตร์ 23.70 22.92 -0.78 -3.29 
วิทยาศาสตร ์ 32.19 30.34 -1.85 -5.75 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 33.79 35.59 1.80 5.34 
อัตราการเพ่ิม ร้อยละ 3.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


