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ค ำน ำ 
 

  เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ โรงเรียนได้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 15 (7)   ท่ีระบุให้สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่งโรงเรียนได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและได้น าเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว      
 

 เอกสารรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา ส่วนท่ี 3  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก   

  โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วน
ร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไปและเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด  และการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) 
 
 

 
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 

เมษายน 2563 
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รำยงำนประจ ำปีของสถำนศกึษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ส่วนที่ 1   

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 
 ๑.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  ต้ังอยู่เลขท่ี 4  หมู่ 1 ต าบลอุ้มผาง  อ าเภออุ้มผางจังหวัดตาก  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38  โทรศัพท์ 0-5556-1055  โทรสาร 0-5556-1055-16       
e-mail umphangwittayacom@hotmail.com  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6  เนื้อที่ 115 ไร่ 100  ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ คือ ประชากรท่ัวประเทศ  

 
 แผนผังโรงเรียนอุ้มผำงวิทยำคม 

 
 
 
 
 
 

6 

6 อาคาร 6 

7 

7 
อาคารฝึกประสบการณ์เป็น
ผูป้ระกอบการ(ร้านกาแฟ) 

mailto:umphangwittayacom@hotmail.com
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                        ๑.๒ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
                   ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง อื่น ๆ 

ปีการศึกษา๒๕๖2 ๑ ๗3 ๓ ๔ ๕ 
           ครูประจ าการ (ณ วันท่ี ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖2) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

๑ 
นายสาโรช  เกตุสาคร ๔8        ๒4 ปี  

ผู้อ านวยการ
ช านาญการ 

กศ.ม. บริหารการศึกษา บริหาร 2๐ 

๒ นายสุทัศน์  ตรีเนตร 50 ๓5 ปี ช านาญการ 
ป.กศ.
สูง 

เทคนิคไฟฟ้า พระพุทธศาสนา 2๐ 

๓ นายเสนีย์  เวียงดาว ๔8 ๒4 ปี ช านาญการพิเศษ กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 25 

๔ นายสงกรานต์  ธนะการ ๔7 ๒3 ปี ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ  22 

๕ นางยุพา  ธาราดรุณีกุล ๔3 20 ปี ช านาญการพิเศษ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 2๐ 

๖ นางโสภา  พุ่มนวล ๔3 ๑9 ปี ช านาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว  2๐ 

๗ นายธวัช  ยะสุค า ๓๖ ๑2ปี ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์ 25 

๘ นางหรรษา  ทริชาติ ๔๘ 10 ปี ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงาน ๔๐ 

๙ นายณัฐวุฒิ  สิงห์โตทอง 40 10 ปี ช านาญการ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน พลศึกษา  ๔๐ 

๑๐ นางวราภรณ์  ยะสุค า ๓4 10 ปี ช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์  25 

๑๑ นางสาวิตรี  ยาค าลือ 40 ๑5 ปี  ช านาญการ กศ.ม. 
เทคโนโลยีและ 

สื่อสารการศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 4๐ 

๑๒ นางสาววรารัตน์  ก้อนทอง ๓7 9 ปี ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา เคมี  22 

๑๓ นางสาวนันทิดา  ตุ้มเขียว ๓1 8 ปี ช านาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์  120 

๑๔ นายบุญส่ง กุญแก้ว ๔3 7 ปี คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี,ศิลปะ 22 

๑๕ นายอดิเรก  ทิมกูล ๓7 9 ปี ช านาญการ ศศ.ม. บริหารการศึกษา สุขศึกษา,พลศึกษา ๔๐ 

๑๖ นางศศิกานต์  ธนะการ ๔6 ๑๒ ปี ช านาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 22 

๑๗ นางสาวขวัญฤทัย เทพกิจ ๓๐ ๖ ปี ช านาญการ ค.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ๔2 

๑๘ นายบุญทาน สารเพ็ชร ๔๑ 9 ปี ช านาญการ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล การงานอาชีพ ๔๐ 

๑๙ นางสาวธีราภรณ์  อินทรสอาด 30 5 ปี คร ู ศษ.บ. ดุริยางค์ไทย ดนตรีไทย  ๔๐ 

๒๐ นายคมสัน  จินา ๓4 5 ปี คร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์  ๔๐ 

๒๑ นางสาวชวัลลักษณ ์ วงค์พิทักษ์ ๓5 5 ปี  คร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ , เคม ี 40 

๒๒ นางสาวสุนันท์  รักทุ่ง ๓7 5 ปี  คร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ , เคม ี ๔๐ 

๒๓ นางสาวณิชชรีย์  จ าปา 40 4 ปี คร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา แนะแนว  ๔๐ 

๒๔ นางสาวเบญจวรรณ  วงษ์กลม ๓7 5 ปี  คร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา วิทยาศาสตร ์ 8๐ 

๒๕ นายมนศักด์ิ  จิตต์จริง ๕7 5 ปี คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา,ประวัตศิาสตร ์ 2๐ 

๒๖ นางพิชชานันท ์ มาอ่อน ๓3 5 ปี คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  ๔๐ 

๒๗ นางสาววรัฐยา อันถามนต์ 40 7 ปี ช านาญการ  ศษ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

๒๘ นายอาทิตย์ วจีวงศ ์ ๓4 7 ปี ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

๒๙ นางสาวดาหวัน บุญตาเห็น ๓2 4 ปี  คร ู ศศ.บ. พัฒนาสังคม สังคมศึกษา 66 

๓๐ นางสาวอินธิรา  จันทา ๓7 9 ปี ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ๔๐ 

๓๑ นางสาวศิริมา  วจีวงษ์ ๓2 7 ปี  ช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

๓๒ นายครรชิต  ละอองทอง ๓๓ 4 ปี คร ู ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ 96 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒ ิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น 
จ ำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับกำร
พัฒนำ/ปี 

๓๓ นายอ าพล  สุรินทร์ ๓9 4 ปี คร ู กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา  ๔๐ 

๓๔ นายพศิน  อุตสาสาร ๓๕ 4 ปี  คร ู ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ งานช่าง 112 

๓๕ น.ส.อัจฉราพรรณ  ผ่านพบ ๓1 4 ปี คร ู ศษ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ๖2 

๓๖ นายอัษฎาวุธ  เสนแก้ว ๓1 4 ปี คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  6๐ 

๓๗ น.ส.ศิริกาญดา  จันทร์แก้ว ๒8 4 ปี คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  58 

๓๘ น.ส.นุชิดา  ต๋ันทา ๒9 4 ปี ครู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 64 

๓๙ น.ส.ภัทรพร อันถามนต์ ๓2 4 ปี คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  ๔๐ 

๔๐ นายจักรกฤษณ์  มงคงเจริญเชาว ์ ๓3 4 ปี คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๔๐ 

๔๑ น.ส.สุนิสา  อุดเป็งเครือ ๓2 4 ปี คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๔๐ 

๔๒ นางเกษมณี อธิรัตน์มงคล 29 4 ปี คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

๔๓ นายโกสินทร์ ปัณราช ๓8 4 ปี คร ู วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ๔๐ 

๔๔ นายธรรมพัฒน์  บริบูรณ์ 30 4 ปี คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 76 

๔๕ นางสาวอรทัย  ใจค าฟ ู ๓1 4 ปี คร ู ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพ,คหกรรม 4๐ 

๔๖ นางปวีณา  ละอองทอง 30 4 ปี  คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 108 

๔๗ นางสาวดารารัตน์  มูลแก้ว ๒8 4 ปี ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 117 

๔๘ นายวัฒนา  นะวะแก้ว ๒9 5 ปี คร ู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 117 

๔๙ นางสาวกมลชนก  ค าแปง 30 4 ปี คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  117 

๕๐ นายธนะชัย  จันทร์สุข ๒8 4 ปี คร ู กศ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา  4๐ 

๕๑ นายภัทรชัย  สุขุมวัฒนะ ๓๖ 8 ปี  ช านาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา การงานอาชีพ 58 

๕๒ นางสาวธันยกานต์  ตาขัน ๓5 3 ปี คร ู ศษ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา  ๔๐ 

๕๓ นางสาวนิตยา  ได้การ ๓5 3 ปี คร ู ศษ.บ. พัฒนาสังคม สังคมศึกษา  8๐ 

๕๔ นางสาวพิชชาพร  เทียมทิพร ๒6 2 ปี คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ๔๐ 

๕๕ นางสาวผรัณชิยา  สงแทน ๓2 2 ปี คร ู ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ๔๐ 

๕๖ นางสาวณัฐพร  หมื่นต้ือ ๒7 2 ปี คร ู คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา  ๔๐ 

๕๗ นายชนาวุธ  จีนตู่ 30 2 ปี คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ๕๐ 

๕๘ นางสาวณัฐธิดา  พึ่งพานิช ๒6 2 ปี คร ู ศษ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสกิส์  ๔๐ 

๕๙ นางสาวสิริรัตน์  คีรีพิสุทธิ์ ๒7 2 ปี คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ๔๐ 

๖๐ นางสุพร  ปัณราช ๒6 2 ปี คร ู คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  ๔๐ 

๖๑ นายจักรพันธ์  ขันค า ๓๔ 2 ปี คร ู ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสากรรม งานเช่ือมโลหะแผ่น ๔๐ 

๖๒ นางสาวทิพย์สุดา ไกรเกริกเกียรติ ๒6 2 ปี ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  4๐ 

๖๓ นายจักรกริช  แต่งสุวรรณ 30 2 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  42 

๖๔ นางสาวอัจฉรี  หมื่นใจ ๒8 2 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  4๐ 

๖๕ นางอาภาพร  จันเผือก ๓7 2 ปี ครูผู้ช่วย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยฯี 60 

๖๖ นางพรนัชชา  เพ็ชรอ้อม 45  2 ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. การจัดการทั่วไป บัญชี บัญชี,การงานอาชีพ 110 
๖๗ นางสาวรุ่งระวี  นนทะริ ๒8  2 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 100 
๖๘ ว่าที่ รต.หญิงสุพัตรา  ผังวรรณา 29 2 ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. สถิต ิ คณิตศาสตร ์ 10๐ 
๖๙ นางสาวอัจฉรา  พรมใจ ๓2  ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. พม่าศึกษา ภาษาพม่า 40 

๗๐ นางสาวกัลยรัตน์  ใจน่ิม ๒4  ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. พม่าศึกษา ภาษาพม่า 40 
๗๑ นายพีระพล  อยู่รัศมี ๒5  ๑ ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 40 
๗๒ นางสาววรรณณิษา  มณียอดฟ้า 29 ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 40 
๗๓ นางวราภรณ์  แสนเมือง ๓3 ๑ ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. เกษตรศาสตร ์ การงานอาชีพ 96 
๗๔ นางสาวปาริษา กาเหมือยวงศ์ 28 1 ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. พม่าศึกษา ภาษาพม่า 40 
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จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ๗3 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด - คน  คิดเป็นร้อยละ - 

                  ครูอัตราจ้าง (ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖2) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
ประสบกำรณ์
กำรสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นายชูศักด์ิ   ทหัยสุทธิ 52 ปี 16 ปี ศศ.บ. ภาษาไทยสื่อสาร ประวัติศาสตร ์ สพม.๓๘ 

๒ นางสาววชริาภรณ์   มคันา ๓4 ปี 7 ปี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์  สพม.๓๘ 

๓ นางกาญจนา  บุญถนอม ๔๙ ปี ๒1 ปี กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา  สพม.๓๘ 

๔ นางสาวสุพรรณี   สารเรือน ๓5 ปี 3 ปี ศศ.บ. พม่าศึกษา ภาษาพม่า สพม.๓๘ 

๕ นายนาวิน  ฉัตรชัยลือนาม ๒๙ ปี 4 ปี  กศ.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป วิทยาศาสตร ์ สพม.๓๘ 

๖ นางสาวศศิกานต์  แสนตา 27 ปี ๘ เดือน ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร ์ สพม.๓๘ 

๗ นายชนะชัย  นาคน าทอง ๓๐ ปี 4 ปี กศ.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ งบโรงเรียน 

 
                 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
 

 
 
                              ระดับ                                จ ำนวน (คน) 
ปวช.  
ปวส.  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ปริญญาตร ี ๕๐ 
ปริญญาโท 24 
ปริญญาเอก  
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                 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน  

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๔ 18 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 19 
๔. ภาษาไทย 7 19 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑5 20 
๖. สังคมศึกษา ๙ 19 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 19 
๘.สุขศึกษาพลศึกษา ๔ 20 
๙. ศิลปะ,ดนตรี,นาฏศิลป์ 3 23 
๑๐.อื่นๆ(แนะแนว) 2 18 
                   รวม ๘3 175 
 
 
          ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
       ๑) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๑,๓๔6 คน (ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) 
       ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,346 คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับชั้น
เรียน 

จ ำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 
ชำย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๗ ๙๙ ๑๖๕ ๒๖๔ ๓๘ 
ม.๒ ๖ ๙๓ ๑๔๘ ๒๔๑ ๔๐ 
ม.๓ ๖ ๖๙ ๑๓๗ ๒๐๖ ๓๔ 
ม.๔ ๗ ๘๘ ๑๓๒ ๒๒๐ ๓๑ 
ม.๕ ๗ ๗๑ ๑๒๙ ๒๐๐ ๒๙ 
ม.๖ ๗ ๑๐๐ ๑๑๕ ๒๑๕ ๓๑ 

รวม
ทั้งหมด 

๔๐ ๕๒๐ ๘๒๖ ๑,๓๔๖   
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เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 

 

 

          1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ  

 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 256๒ 
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 1.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
                 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
                   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

. 
 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๕๒.๗๗ ๒๓.๙๔ ๒๗.๙๕ ๒๙.๓๐ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๕๒.๗๐ ๒๔.๑๙ ๒๙.๑๑ ๓๐.๕๒ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 256๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ๓๓.๗๘ ๑๙.๖๐ ๒๖.๗๕ ๒๓.๗๓ ๓๒.๗๔ 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ๓๘.๓๓ ๒๑.๘๖ ๒๗.๘๗ ๒๕.๕๔ ๓๔.๖๔ 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ท้ังหมด ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๒๘.๙๗ ๓๖.๑๐ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ 
                            
      2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 
     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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                 1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 2561-2562
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

. 
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           1.7 ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ.....ดเีลิศ…….. 

1. กระบวนกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  
แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด  
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถอ่านออกและเขียนได้  รวมถึงพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน า
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูลท่ีหลากหลาย  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศูนย์การเรียนรู้แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกอาชีพ Umphang Coffee shop พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอ าเภอ
อุ้มผาง  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (น้ าตกทีลอซู) โครงการไฟฟ้าพลังน้ าห้วยยะโม่ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยยะโม่ (การ
ติดต้ังระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุ้มผาง วนอุทยานถ้ าตะโคะบิ๊ ร้านกาแฟทีลอซู
ต าบลแม่กลองน้อย กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 347 สวนปุณญาพร สวนพ่อพอเพียง สวนลุงบุญโฮม 
วิทยาลัยเกษตรตาก วิทยาลัยเทคนิคตาก ฯลฯ มีการออกแบบจัดกิจกรรมการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ  
เช่น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการค่าย
คณิตศาสตร์   โครงการค่ายภาษาอังกฤษ  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ๙ เจ้าฟ้า
ประทาน โครงการนักธุรกิจน้อย  “ตลาดนัดพอเพียง”  กิจกรรมเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  “เสน่ห์งานจักสานไม้ไผ่”  
โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โครงการพัฒนา
สุนทรียภาพด้านดนตรีสากล  ดนตรีไทย  และนาฎศิลป์  โครงการโรงเรียนธนาคารอุ้มผางวิทยาคม กีฬาสีภายใน 
การแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน  การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  สาระความรู้หน้าเสาธง  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ส่งเสริมการท างานของคณะกรรมการสภานักเรียน กิจกรรมสาธารณประโยชน์   
กิจกรรมชุมนุม แนะแนวอาชีพ ส่งเสริมประชาธิปไตย ชุมชน  และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย                     
ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้นักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน  
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน    
          โรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  ให้นักเรียนได้ประพฤติ  ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมี
กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ตามวัฒนธรรมวิถีพุทธ  โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันไหว้ครู  
กิจกรรมส่งเสริมความส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  ส่งเสริมให้นักเรียน
ท าความดี  มีน้ าใจ  เสริมสร้างวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน  นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม  ส่งเสริมให้นักเรียน
ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน   นักเรียนมีส่วนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  โดยมีกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  กิจกรรมท าความสะอาดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ -เนตรนารี 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนจนประสบ
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ความส าเร็จตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นประจ าทุก
ปี  ส่วนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานศึกษา กิจกรรมจิตอาสา โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ร่วมบริจาคโลหิต  
โรงเรียนจัดกิจกรรมการสอนและกิจกรรมเสริมต่าง ๆ  ปลูกฝังให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน
หนังสือท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา และจัดกิจกรรมให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด เช่น กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมชุมนุม  วิชา
เลือกเสรีระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ กรรมการสภานักเรียน  
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและรณรงค์การเลือกต้ังสภานักเรียน  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ส่งเสริมการมี
รายได้ระหว่างเรียน จัดโครงการเปิดโลกวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  มีกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระและส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถเข้าแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้น  กิจกรรมการ
แสดงผลงานนักเรียน    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มุ่ง
ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตร  โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนตระหนัก เห็นความส าคัญ
ของการศึกษาและสร้างวินัยในตนเองให้รู้จักรับผิดชอบตนเอง  ส่งเสริมทักษะความรู้ให้กับนักเรียนท่ีเรียนดี  จัดการ
สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนท่ีเรียนอ่อน  จัดการสอนปรับพื้นฐานให้นักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔  เน้นให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและวัดประเมินผลผลตามสภาพจริงโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย  สร้าง
ความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ครูทุกคน 
  นอกจากนี้  โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม/โครงการสนองนโยบายตามจุดเน้น มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   ได้แก่ โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์  โครงการทวิศึกษา  จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการโรงเรียนธนาคารอุ้มผางวิทยาคม โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
 2.  ผลกำรด ำเนินงำน 
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับช้ัน  สามารถเขียน ส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย  กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างนวัตกรรม รวมทั้งสามารถวิเคราะห์  จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิง
ไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และมีจุดแข็ง ดังนี้  นกัเรียนส่วนใหญ่สนใจการอ่าน และแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
ท้ังในและนอกสถานศึกษา สามารถสังเคราะห์ วิเคราะห์ สรุปความรู้ และจดบันทึกอย่างเป็นระบบ และมีวิธีพัฒนา
ตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถน าเสนอผลงานของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีได้ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตท่ีดี  มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  อย่างหลากหลาย  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดีเย่ียม  เป็นผู้มีวินัยดี  รู้จักประหยัด อดออม  มีน้ าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น  เคารพในกฎ
กติกา เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน   
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        นอกจากนั้น นักเรียนยังเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  อาสาร่วมกันพัฒนาสังคม  ชุมชน  ท้องถิ่นของตนเอง  
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ  มีทักษะการคิดท่ีหลากหลายให้มีความสม่ าเสมอและต่อเนื่อง คิดสร้างสรรค์
ประยุกต์ใช้ได้  มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีต่ออาชีพสุจริต   
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รักการท างานมุ่งมั่นมีความสนใจ เห็นคุณค่าและใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพสุจริตเป็นพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพได้  มีการวางแผนมีขั้นตอนการท างานรวมท้ังการประเมินการด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางครั้ง
ต่อไป มีความขยันอดทน ละเอียดรวบคอบ มุ่งมั่นต่อสู้อุปสรรคเพื่อการท างานจนบรรลุผลส าเร็จ  มีทักษะในการ
ท างานตามศักยภาพโดยจัดให้มีการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานอาชีพแบ่งกลุ่มท างานท ากิจกรรมโครงงานเกี่ยวกับ
วิชาการกิจกรรมชุมนุม กลุ่มสนใจท่ีหลากหลาย และประสานกับชุมชน  โรงเรียนมีผลงานด้านการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์อย่างหลากหลาย 
 

ประเด็น ผลกำรประเมิน 
 
ความสามารถ
ในการอ่าน 
(ม.1 – ม.6) 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ
ในการส่ือสาร 
(ระดับดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการส่ือสาร 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ความสามารถ
ในการคิด 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิด  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 
(ระดับดีเย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชีวิต 
(ระดับดีเย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
(ระดับดีเย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 
 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปี่ที่ 3 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปี่ที่ 6 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
(ระดับดีเย่ียม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

การมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ธรรมชาติของ
นักเรียน    
(ระดับดีเย่ียม)                           

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

ความ
ภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 
ของนักเรียน    
(ระดับดีเย่ียม)                                                 

 
 

การยอมรับ
ความคิดเห็น
ของผู้อื่นสุข
ภาวะทางจิต  
ภูมิคุ้มกัน  
และความเป็น
ธรรมต่อสังคม
ของนักเรียน 
(ระดับดีเย่ียม) 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกัน  
และความเป็นธรรมต่อสังคม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1–6   

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

การเข้าร่วม
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม             

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1–6   

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ประเด็น ผลกำรประเมิน 

 
 
 

 
3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล พัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย น้ าหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์ นักเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา และของสังคม มีระเบียบ
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย สามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎ กติกา 
มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าแถวซื้ออาหาร การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 

ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รักการท างาน มีจิตอาสา รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และชุมชนอยู่อย่างสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 
ส่งเสริมความส าคัญทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน  อบรมคุณธรรม  จริยธรรมตามวัฒนธรรมวิถีพุทธ 

 
4. จุดควรพัฒนำ 
 ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.1 ยังต้องเร่งพฒันาการด้านการอ่านออกเขียนได้ ทักษะพื้นฐานในการคิดค านวณ  
ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.1-6 ยังต้องพฒันาด้านการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร 
ระดับคุณภำพ......ดีเลิศ......... 

1.  กระบวนกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจนและเป็นระบบ มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนท่ีว่า “การศึกษาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ให้มีความเจริญงอกงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข”  โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรยีน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รักความเป็นไทย  มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  และอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปะจ าปีงบประมาณ  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีก่อนน าไปปฏิบัติ  มีค าส่ังแต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
ได้จัดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  โรงเรียนมีการด าเนินการดังนี ้
  ๑. ปรับโครงสร้างระบบบริหารให้ชัดเจน กระชับ สะดวกในการบริหาร 
 ๒. สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร 
  ๓. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนและมีการกระจายอ านาจ
อยา่งท่ัวถึง 
  ๔. ให้บุคลากรได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมท าในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
  ๕. มีการก าหนดมาตรการและวิธีการบริหารงานและข้อตกลงต่างๆ  ให้ชัดเจน 
  ๖. ติดตามผล ประเมินผลงาน ผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ๗. ให้การแนะน า ส่งเสริม นิเทศ แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างกัลยาณมิตร 
  ๘. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /แผนพัฒนาคุณภาพ มีการก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๙. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๐. จัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เข้าถึงได้ง่าย 
  ๑๑. จัดท ารายงานผล สรุปผล งาน/โครงการทุกโครงการ 
  ๑๒. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ฝ่าย/งานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ๑๓. อบรม พัฒนาครูด้านต่าง ๆ เช่น อบรมการวิจัยในช้ันเรียน อบรมการจัดท าหลักสูตร อบรมพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ว.21 อบรม
ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต้นส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑๔. การจัดท าระบบการควบคุมการใช้งบประมาณประจ าปี 
   

2. ผลกำรพัฒนำ 
   2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ 
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง  
ข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีการจัด 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิบัติรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รับทราบ และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
   2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาท่ี 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก        
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียน 
  2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ส่งผล
ให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
  2.8 สถานศึกษามีการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยโรงเรียนอุ้ม
ผางวิทยาคมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคตาก และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก จัดการเรียนสอนหลักสูตรหลักสูตร
อาชีวศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาแก่นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ  ขยายกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
การเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา  และเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงค์จะ
เรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  2.9  สถานศึกษามีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กร  Cross Cultural Community 
Church Inc. ประเทศฟิลิปปินส์  เพื่อขอรับการสนับสนุนครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติเนื่องจากโรงเรียนขาด
งบประมาณในการจ้างครูชาวต่างชาติ 

วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

ร้อยละของจ านวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรมพฒันาทางวิชาชีพ 
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วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 
 

จ านวนเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                   

 
 

การจัดหาทรัพยากร 
 
 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาท้ังใน
รูปแบบของงบประมาณ  บุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยในการสนับสนุนการเรียน
การสอน  และการสรรหาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  เช่น  การท าบันทึก
ข้อตกลงระหว่างองค์กรท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 
 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร 
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3. จุดเด่น 

 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น 
ขับเคล่ือนกระบวนการ PLC การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และโรงเรียนได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. จุดควรพัฒนำ 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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ระดับคุณภำพ.......ดีเลิศ......... 
1.  กระบวนกำรและผลกำรด ำเนินงำน 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
1.  จัดติวปรับพื้นฐานความรู้สู่
อุดมศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน มีความพร้อมในการทดสอบ
และมีทักษะพื้นฐานการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 60 

2.  ปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน
ช้ัน ม.1 และ ม.4 

มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ 4  
ร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน มีทัศนคติท่ีดีขึ้นต่อวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

3.  ติวโอเน็ต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET ตระหนัก
เห็นความส าคัญของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET และ
เพื่อให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีผล
การประเมินการทดสอบระดับชาติ O-
NET อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ท่ี
ระดับประเทศก าหนด 

4.  หลักสูตรระยะส้ันการฝึก
ทักษะอาชีพท าขนมอบ ขนมไทย 
และการแปรรูปอาหาร นักเรียน
พักนอนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 

 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 

นักเรียน ร้อยละ 85  ท่ีเข้าร่วม
โครงการหลักสูตรระยะส้ันการฝึก
ทักษะอาชีพการท าขนมอบ ขนมไทย  
และการแปรรูปอาหาร นักเรียนพัก
นอนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม (80 
ช่ัวโมง) มีโอกาสเรียนรู้ทักษะอาชีพการ
ท าขนมอบ ขนมไทย และการแปรรูป
อาหาร ท่ีเหมาะสม เป็นการใช้เวลาว่าง
หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดให้เกิด
ประโยชน์ ท าให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ รู้จักการท างาน มี
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่าย และน าความรู้ไปเป็นแนวทาง
ในการศึกษาในระดับสูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

5.  เย่ียมบ้านนักเรียน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
นักเรียน ร้อยละ 100 แต่ละคนแล้ว
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สรุปแล้วหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรง
ตามสภาพปัญหาและสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ปกครองนักเรียน แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันร้อยละ 
๑๐๐ 

6.  พื้นฐานการอ่านภาษาไทย
ของนักเรียนช้ัน ม.1/7 
(ห้องเรียนสาขาแม่กลองคี) 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการส่ือสารท้ัง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  อย่างมี
ประสิทธิผล 

นักเรียน ร้อยละ 80 มีทักษะมี
ความสามารถในการอ่าน เขียน 
พยัญชนะไทย สระในภาษาไทย และ
ค าพื้นฐาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

7.  อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ตามวัฒนธรรมวิถีพุทธ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖2 
 

การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

นักเรียนท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความ
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ 
เป็นผู้มีระเบียบวินัย ในตนเอง อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนักเรียน
ท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถน า
หลักธรรมและวิธีการฝึกปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้
นักเรียนท่ีผ่านการฝึกอบรมมีจิตส านึก
ในการรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เป็นเยาวชนที่มี
คุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป 

8.  ห้องเรียนร่วม (ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน) 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ
สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้เต็ม
ตามศักยภาพสามารถปรับตัว มี
ปฏิสัมพันธ์เข้ากับสังคมในโรงเรียน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
ความสุขและมีส่ือการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 

9.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน  สถานศึกษา 
”ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียน
สุจริต) 

การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ผู้เข้าโครงการโรงเรียนสุจริตน าความรู้
เกีย่วกับแนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจน
สอดส่องดูแลความสุจริตของโรงเรียนสู่
การปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม มีคุณลักษณะ 5 ประการ 
ตามท่ี สพฐ. ก าหนดและเป็นต้นแบบ
ในการด าเนินชีวิตท่ีดีนักเรียนแกนน าท่ี
เข้าร่วมอบรมการปลูกฝังวิธีคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง  
ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต  
สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับ
เพื่อนและน้อง ๆ ในโรงเรียนได้ 

10.พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ 
ร้านจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
เพื่อการมีงานท า “Umphang 
Coffee Shop” 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

นักเรียน ร้อยละ 85  ท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความรู้ 
ความเข้าใจ รู้จักการท างาน มี
ประสบการณ์ สามารถน าความรู้ไป
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ 
 

11.  จัดต้ังกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนกลุ่มยุว
เกษตรกรโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 
จ านวน  ๕๕  คน  เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความสามารถด้าน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  มีทักษะด้าน
วิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ความรู้  ทักษะ และเจตคติท่ีดี และได้
ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต สามารถแสดงความรู้
ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ
ในเวทีการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี



- ๒๘ - 
 

โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นผู้น าท่ีดี ให้มี
ทัศนคติท่ีดี มีใจรักอาชีพการเกษตร 
ตลอดจนการท างานร่วมกับผู้อื่นเป็น
หมู่คณะและทักษะอาชีพการเกษตร 
เพื่อให้มีความพร้อมท่ีเป็นเกษตรกรท่ีดี
ในอนาคต 

12.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมทุกคน
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยจากส่ิงเสพติดและโรคอ้วน  
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความมั่นใจปลอดภัยในชีวิต  

13.  ส่งเสริมทักษะวิชาการ
(ห้องสมุด)  

การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ น า
ความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาตนเองและใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ 
นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคิดเป็น
ร้อยละ ๘๐ 

14.  เดินทางไกลและเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี 

การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด การยอมรับ
ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ลูกเสือ-เนรตนารี โรงเรียนอุ้มผาง
วิทยาคม จ านวน  ๗๐๖  คน มีความรู้
ความสามารถด้านกิจกรรมต่างๆจาก
การเข้าค่ายลูกเสือ  มีความรู้  ทักษะ  
และเจตคติท่ีดีต่อการร่วมกิจกรรม  
และได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท า
เป็นคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

15.  อบรมนักเรียนเพื่อนท่ี
ปรึกษา (YC)  

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

นักเรียนแกนน าเพื่อนท่ีปรึกษา YC 
ร้อยละ ๑๐๐  ท่ีได้รับการพัฒนา
สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อน
นักเรียนด้วยกันได้อย่างเหมาะสม 

16.  กีฬาบริดจ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะในการ
เล่นมินิบริดจ์และนักเรียนร้อยละ 80 
มีทักษะในการเล่นกีฬาบริดจ์เบื้องต้น 

17.  ค่ายคณิตศาสตร์  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน นักเรียน ร้อยละ 85  ท่ีเข้าร่วม
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการ มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ฝึกการคิดสร้างสรรค์
อย่างมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าและรู้จักการท างานร่วมกัน และ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

18. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  

19. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในรายวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

20.  สัปดาห์คณิตศาสตร์  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียน ร้อยละ 80 ท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ฝึกการคิดสร้างสรรค์
อย่างมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าและรู้จักการท างานร่วมกัน มี
คุณภาพตามหลักสูตร มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

21.  เครื่องบินพลังยาง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 

นักเรียนท่ีสนใจ ร้อยละ 90 ได้ความรู้
และมีทักษะเกี่ยวกับเครื่องบินพลังยาง 
และสามารถน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

22.  ค่ายวิทยาศาสตร์ 
 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 100 ได้รับได้รับประสบการณ์
ตรงท่ีเป็นสถานการณ์จริงจากแหล่ง
เรียนรู้ในท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง มี
โอกาสในการท ากิจกรรมท่ีหลากหลาย 
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กล้าแสดงออกและฝึกความเป็นผู้น าผู้
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ตามท่ีดี สามารท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

23. การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ทดลองทางเคมีส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

นักเรียนมีทักษะในการทดลองทางเคมี 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับบทเรียน
ของตนเอง ตลอดจนน าความรู้ท่ีได้ต่อ
ยอดในการจัดท าโครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญญาในท้องถิ่น
ของตนเอง และมีความรู้พื้นฐานท่ี
สามารถน าไปใช้ในการศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้น 

24. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ัง
โต๊ะ 

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

นักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ร้อย
ละ 100 มีคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอต่อ
การใช้งาน ทุกคนจะได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอน การอบรม
ในวิชาคอมพิวเตอร์ท่ีถูกต้อง ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิชา
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้รวมถึง
การมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีด้วย 

25. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายและแบบสาย ให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมภายในและนอกอาคารเรียน
และสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียนแก่บุคลากร และ
นักเรียนได้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 

26.  สืบสานศิลปะวรรณคดีไทย
(ฉ่อย) 

การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตส านึกรักความเป็นไทย เห็น
ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอร้อยละ ๑๐๐ของนักเรียน
ท้ังหมด 

27.  เทศมหาชาติพระเวสสันดร
ชาดก (กัณฑ์มัทรี) 

การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้
เรียนรู้วรรณคดีพระพุทธศาสนาเรื่อง
พระเวสสันดรชาดก 
นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลัก
ของชาวพุทธที่ดี 
นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มองเห็นคุณค่าและตระหนักถึง
ความส าคัญของประเพณีและ 
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

28.  โครงการสรรหาครูชาวต่างชาติ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ  80  ขึ้นไปได้มีโอกาส
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร จาก
ผู้สอนภาษา อังกฤษชาวต่างชาติท่ีเป็น
เจ้าของภาษา รวมทั้งมีโอกาสได้ฝึกฝน
การใช้ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์จริง 
จากการส่ือสารกับเจ้าของภาษา
โดยตรงมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และเป็น
เจ้าของภาษา ในด้านการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน นักเรียนร้อย
ละ  80  ขึ้นไปได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความรู้  ประสบการณ์และวัฒนธรรม 

29.  ยุวมัคคุเทศก์ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

นักเรียนเข้ารับการร่วมโครงการ
มัคคุเทศก์ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ได้ฝึกการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

30.  กิจกรรมวันคริสต์มาส 
(Christmas’s Day) 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
ประวัติความเป็นมา ความส าคัญ และ
ประเพณีในวันคริสต์มาสได้พัฒนา
ตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัด
กิจกรรมวันคริสต์มาสเกิดเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาต่างประเทศเกิดความสนุกสนาน 
มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในกิจกรรมต่างๆ 

31. ค่ายภาษาอังกฤษ (English 
Camp 2019) 

มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนร้อยละ 85 ท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับช้ันใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูดเพิ่มขึ้นและเกิดเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและอนาคตได้ 

32. English A Day มีความสามารถในการอ่าน การเขียน ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนอุ้ม
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
 การส่ือสาร และการคิดค านวณ ผางวิทยาคมได้เรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษทุกวันและตระหนักเห็น
ความส าคัญของวิชาภาษาอังกฤษ 

33. อาเซียนศึกษา มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมวันอาเซียนเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับประเทศในอาเซียนนักเรียน
ตระหนักถึงการเป็นสมาชิกของ
ประชาคมอาเซียน 

34. นักธุรกิจน้อย “ตลาดนัด
พอเพียง” ประจ าปีการศึกษา 
25๖๒ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหามีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหานักเรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดมี
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทยมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เกิดประสบการณ์ตรง
จากการเรียนการสอน มีความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์และ
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการซื้อขาย
สินค้าตามหลักการของเศรษฐศาสตร์
เกิดความตระหนักในการด ารงชีวิต
อย่างพอเพียงรู้จักการเก็บออมมี
คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ และสามารถน าวิชาความรู้ไปใช้
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

35. เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น “ 
เสน่ห์..งานจักสานไม้ไผ่ ” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓
  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหามีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหานักเรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม นักเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
ความเป็นไทยโรงเรียนมีการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

36. น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์แห่ง
พระบรมมหาราชจักรีวงศ์ 

การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูน
พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 และ
รัชกาลท่ี 10พระมหากษัตริย์แห่ง พระ
บรมมหาราชจักรีวงศ์ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกพระองค์นักเรียน
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้และ
ทราบถึงงานในพระราชกรณียกิจ
นานัปการของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  ในหลวงรัชกาลท่ี 9  และ 
รัชกาลท่ี 10 พระมหากษัตริย์แห่งพระ
บรมมหาราชจักรีวงศ์  แห่ง
ราชอาณาจักรไทย ทุกพระองค์
นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้
แสดงออกเทิดทูนพระคุณของพ่อ และ
ยกย่องบทบาทของพ่อท่ีมีต่อครอบครัว
และสังคมและได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อพ่อ     

37. ครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหานักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

38. สร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะ
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โครงกำร ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิภาคี) 

ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการคิด มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีเจตคติท่ีดีในการใช้
เทคโนโลยี สามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

39. ฝึกทักษะอาชีพ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 

นักเรียน ร้อยละ 85  ท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีโอกาสเรียนรู้ทักษะงาน
อาชีพท่ีเหมาะสมมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาการงานอาชีพ รู้จักการท างาน มี
ประสบการณ์ด้านงานอาชีพคหกรรม 
เกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรมและ
สามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

40. ศึกษาดูงานสวนกาแฟ รักป่า
ต้นน้ าแม่กลอง จอมป่า ทีลอซู 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะอาชีพ 
และต่อสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริม
ในอนาคตได้ นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
สามารถอธิบายวิธีการปลูกและการ
ผลิตกาแฟค่ัวอาราบิก้า การแปรรูป
เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ 
นักเรียนร้อยละ ๘๕ สามารถอธิบาย
ระบบการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และการ
บ ารุงรักษาได้ 

41.สุนทรียภาพทางด้าน
นาฏศิลป์ไทย 
 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

นักเรียนท่ีร้อยละ ๙๐เข้าร่วมกิจกรรม
นาฏศิลป์ไทยและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 
 

42. การแข่งขันกีฬาสีภายใน 
“อุ้มผางเกมส์” ประจ าปี ๒๕๖๒ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

นักเรียน ร้อยละ ๘๐  ท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมและการแข่งขันกีฬาในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมมีเจตคติท่ีดีต่อการกิจกรรม
และการแข่งขันกีฬา  ฝึกการคิด
สร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล รู้จัก
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรู้จักการ
ท างานร่วมกัน และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
2. จุดเด่น 
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 1. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ PLC 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
5. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน พร้อมให้ค าแนะน า  

3. จุดควรพัฒนำ 
 ควรน าข้อมูลจาการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนมาพัฒนาต่อยอดในการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น 
 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม 
 1.  มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีคุณภำพในระดับใด 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ ท้ังนี้ เพราะ
มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ    
 2.  ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์  สนับสนนุมีอะไรบ้ำง 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความต้องการ 
พัฒนาตามสภาพของผู้เรียน  สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น  จนมีผลการพัฒนา 
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดค านวณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี  และมีความ 
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฎอย่างชัดเจน  ดังท่ีปรากฏ 
ผลประเมินในมาตรฐานท่ี 1  
 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ 
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับการปฏิรูปตาม 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ 
เช่ียวชาญ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ 
ประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมมีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ี 
เกิดจากการมีส่วนร่วม  ใช้ผลการประเมินและการ  ด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  และสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 ด้านกระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  ครูมี
การวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  
 

3. มีแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงกว่ำเดิม  คือ 
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 ในการพัฒนางานให้สูงกว่าเดิม  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ด าเนินการโดยการน ารายการท่ีต้องปรับปรุง 
ในทุกมาตรฐานจากการประเมินตนเอง  การประเมินของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมาท าการวิเคราะห์ 
และประเมินความเส่ียง ความส าคัญ และความเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยจะให้ 
ความส าคัญและด าเนินการเฉพาะท่ีมีความเส่ียง มีความส าคัญ และมีความคุ้มค่าในการด าเนินการ  ดังนี ้

 3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  เพื่อเพิ่มระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  เพิ่มผลการทดสอบระดับชาติ  รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เรียน 

 3.2  การส่งเสริมให้ครูน าข้อมูลจาการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนน ามา 
พัฒนาต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น 

 3.3  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 3.4  ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการ 

จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3.5  พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความ 

ต้องการของครูอย่างต่อเนื่อง 
 3.6  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา 
 3.7  ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้พัฒนาตนเองเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
 3.8  จัดให้มีส่ือเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

 ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
 2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ O-NET และ 
PISA 
 3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีจ านวนมากขึ้น เพื่อจะได้น ามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
 5.  การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนา
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3   
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สรุปผลแนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรช่วยเหลือ 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 

สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และนโยบายของโรงเรียน โดยระดมความคิดท้ังจากบุคลากร และผู้ปกครอง ชุมชน อีกท้ังมีการระดม
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือดังนี้ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ด้ำนผู้เรียน 
สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีจัดเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มี
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  สามารถ
เขียนเพื่อการส่ือสารได้  สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง มีสุขภาพ
ร่างกายแข็ง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์  นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่าง
น้อยคนละหนึ่งประเภท ยอมรับกฎกติกา กฎระเบียบ 
ของสถานศึกษา และของสังคม มีระเบียบวินัย มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตนจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นท่ียอมรับของชุมชน ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสาร
สาธารณะ  การเข้าแถวซื้ออาหาร  มีความภูมิใจใน
วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  รักความเป็นไทย  มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  รู้จัก
ประหยัด  อดออม  ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
สม่ าเสมอ  ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 
1. ผู้เรียนในระดับช้ัน ม.1 ยังต้องเร่งพัฒนาการ
ด้านการอ่านออกเขียนได้ ผู้เรียนทุกระดับช้ันควร
ได้รับการพัฒนาด้านการส่ือสารท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  การคิดค านวณ  และการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม  
2. ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ(O-NET)ยังต่่ากว่าระดับ
จังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศซึ่ง
จะต้องมีการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ่าทุกปี 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 
ตลอดจนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และกิจกรรมของชุมชน  โครงการครูพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน  โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม 
วัฒนธรรมตามวิถีพุทธ  ส่งเสริมความส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1.  สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารและการ
จัดการท่ีเป็นระบบและชัดเจน  มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และพันธกิจท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน  และสอดคล้องกับการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
2.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ข้อมูลสารสนเทศมี
ความถูกต้อง  เป็นปัจจุบันและด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 
3.  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
4.  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริการและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
1. ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนผ่านกระบวนการ PLC 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 
ควรน าข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนผ่านกระบวนการ PLC สู่การจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนให้มาก
ขึ้น 
 

  

 แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 



- ๓๙ - 
 

 3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  เพื่อเพิ่มระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  เพิ่มผลการทดสอบระดับชาติ  รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เรียน 

 3.2  การส่งเสริมให้ครูน าข้อมูลจาการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนน ามา 
พัฒนาต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น 

 3.3  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 3.4  ส่งเสริมการพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้แผนการ 

จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3.5  พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามสภาพความต้องการ จ าเป็น ของโรงเรียนและความ 

ต้องการของครูอย่างต่อเนื่อง 
 3.6  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา 
 3.7  ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้พัฒนาตนเองเพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
 3.8  จัดให้มีส่ือเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

  
 ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
 

 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
 2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ O-NET และ 

PISA 
 3.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีจ านวนมากขึ้น เพื่อจะได้น ามาใช้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
 4.  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
 5.  การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อให้มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนา 

ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


