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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยาได้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน  และมีการสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดท าค่าเป้าหมายการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาได้จัดท าประกาศค่าเป้าหมายการจัดการศึกษาไว้ 
 3) ด าเนินการตามโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
          4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาจากรายงานผลการประเมินโครงการก่อน
ด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและหลังด าเนินโครงการ 
 5) จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษาและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง
ภายในสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 6) โรงเรียนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยโรงเรียนได้ประชุมครูผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีมาเสนอ เพื่อน ามาวิเคราะห์
หาจุดเด่นปัญหาอุปสรรคจุดท่ีควรพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ ดี 
2. หลักฐำนกำรสนับสนุน  

ประเด็นด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนท่าอุแทพิทยาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ท้ังด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีมเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้โดย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได้แบบโครงงาน และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมท้ังผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน เจตคติท่ีดีผ่านกิจกรรมแนะแนว พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ
ต่อไป 

นอกจากนี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนจัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  



ข 
 

รวมถึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา (กรีฑา) เพื่อสนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกรีฑา ให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างช่ือเสียงให้กับตนเองและโรงเรียน  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนท่าอุแทพิทยามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน น าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรกิ จกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวม และกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดง
ความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้เด็กรักการเรียนรู้ 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น 
 1. แผนปฏิบัติงานท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     2. แผนปฏิบัติงานท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
     3. แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 



ค 
 

ค ำน ำ 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓” ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพื่อรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่แก่
สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้
ผลงานดีเด่น ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะ
เป็น ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

       
 

  
 
                                                  
     ลงช่ือ  
              (นายอู๊ต     ตรีอุดม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
                 30 เมษายน 256๔ 
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สำรบัญ 
 
ส่วนที่                     หน้ำ 

บทสรุปผู้บริหาร          ก 
ค าน า           ค 
สารบัญ           ง 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน     จ 

๑        ข้อมูลพื้นฐำน                                                                                             1 
 ข้อมูลท่ัวไป                                                                                               1 
 ข้อมูลครูและบุคลากร                                                                                    2 
 ข้อมูลนักเรียน                                                                                               6 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                                                     ๘ 
 สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน                                                                               10 
 ข้อมูลงบประมาณ                                                                           1๑ 
 สภาพชุมชนโดยรวม                                                                                    1๑ 

ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา                                                                1๒ 
 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ                                           ๑7 
๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ                                                                 19 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                28 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                     ๓6 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ            38 
          สรุปผลการประเมินในภาพรวม                                                                              43  
 

๓ สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ                                      44 
 จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา                                                                44                     
 แนวทางพัฒนาในอนาคต                                                                                    45   
 ความต้องการการช่วยเหลือ                                                                                  45   
 

          ภำคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

 
กำรให้ควำมเห็นชอบ 

 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ครั้งท่ี 2 / 2564 เมื่อ
วันท่ี  30 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา แล้ว     

 
            เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
 
 
 
 
 

                ลงช่ือ                  
                   (นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง) 
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

                       โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 



๑ 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
     ตรำสัญลักษณ์โรงเรียน 
       
   
 
                            

 
  เครื่องหมาย  พระพิฆเนศวร์  พระหัตถ์ขวาถือคบเพลิงหมายถึง  การส่องแสงสว่างก่อให้เกิดปัญญา พระหัตถ์

ซ้ายถือดอกบัวหมายถึงค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า  คือ  อริยสัจส่ี  เปรียบมนุษย์เป็นดอกบัวส่ีเหล่า     
 
    ค ำขวัญ/ปรัชญำ 
       ค ำขวัญ     เรียนเด่น   เล่นดี   รู้หน้าท่ี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม 
       ปรัชญำของโรงเรียน   นตฺถ ิปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี   
 
    วิสัยทัศน์ 
       โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี กรีฑาเป็นเลิศ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 
    อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ   “ มีน้ าใจนักกีฬา ” 
 
    เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ   “ กีฬาเด่น ” 
 
    พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
๔. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
๕. พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผล O-NET เพิ่มขึ้น 
2. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ครูน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
6. ครูพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
7. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒. ข้อมูลครูและบุคลำกรปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ( ข้อมูล 1 มกราคม ๒๕๖4 ) 
2.1  ข้อมูล 

 ข้าราชการครูสายบริหาร    จ านวน  ๒ คน 
 ข้าราชการครู   มีจ านวน ๒3 คน 
 บุคลากรทางการศึกษา  มีจ านวน 7 คน 

2.2  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ  

ประเภทบุคลำกร 
เพศ (คน) 

รวม 
ระดับกำรศึกษำ (คน) 

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผู้อ ำนวยกำร ๑ - ๑ - - ๑ - 

รองผู้อ ำนวยกำร - 1 - - - 1 - 
ข้ำรำชกำรครู  3 20 23 - 21 2 - 

ครูผู้ทรงคุณค่ำและครูอัตรำจ้ำง 1 4 5 - 5 - - 
ครูพี่เลี้ยง - ๑ ๑ - ๑ - - 

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร - 1 1 -      1 - - 
คนขับรถ ๑ - ๑ ๑ - - - 

อื่น ๆ(แม่บ้ำน) - ๑ ๑ ๑ - - - 
 

- จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ..................28............. คน คิดเป็นร้อยละ ........100............  
- จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด ...............28........... คน คิดเป็นร้อยละ ..........100.......... 
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2.3  จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมอำยุ อำยุรำชกำร ต ำแหน่ง  วิทยฐำนะ วุฒิ และวิชำเอก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ วุฒ ิ วิชำ เอก 

๑.  นายอู๊ต   ตรีอุดม ๕9 ๒5 ปี ผู้อ านวยการ  ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
๒.  นางมนัสชนก ทองชล 46 24 ปี รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา 
๓.  นางสุดารัตน์    สุขเขียว ๕7 ๓4 ปี ครู ค.ศ.2 ช านาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 
๔.  น.ส.จิราวรรณ    ศรีวรกร ๕2 ๒3 ปี ครู ค.ศ.2 ช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย 
๕.  น.ส.นลัทพร    มีแก้ว ๔8 ๒3 ปี ครู ค.ศ.2 ช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
๖.  น.ส.พัชราพรรณ   เพชรอาวุธ ๔7 ๒3 ปี ครู ค.ศ.2 ช านาญการ กศ.บ. อังกฤษ 
๗.  นายธีระวฒัน์    ศรีภักด ี ๔7 10 ปี ครู ค.ศ.๒ ช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
๘.  นายปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ ๔3 10 ปี ครู ค.ศ.๒ ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา 
๙.  นางจารุพร    ณ  นคร ๓8 11 ปี ครู ค.ศ.3 ช านาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
๑๐.  นางสุชิลา    พงษ์พุ่ม ๓7 8 ปี ครู ค.ศ.๒ ช านาญการ ศ.บ. ศิลปบัณฑิต 
๑๑.  นายโอภาส เกื้อสกุล 42 11 ปี ครู ค.ศ.๒ ช านาญการ ค.บ. พลศึกษา 
๑๒.  น.ส.ภัชรพร   มีคล้าย ๓4 4 ปี ครู ค.ศ.๑ - คศ.บ. ภูมิภาคศึกษา 
๑๓.  น.ส.ชฎาทิพย์    พูนนาผล ๓3 9 ปี ครู ค.ศ.๑ - ค.บ. ภาษาไทย 
๑๔.  น.ส.เนตรชนก   มีนวลช่ืน 31 4 ปี ครู ค.ศ.๑ - กศ.บ สังคมศึกษา 
๑๕.  น.ส.นันทวดี    ใจห้าว 30 6 ปี ครู ค.ศ.๑ - ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
๑๖.  นางณัฐณิชา    ปราบนคร ๓8 3 ปี ครู ค.ศ.1 - ค.บ. ภาษาไทย 

๑๗.  น.ส.จันทนา    ฮั่นสกุล ๓7 2 ปี ครู ค.ศ.1 - วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพ 
๑๘.  น.ส.โสรดา   เพชรย้อย ๒8 2 ปี ครู ค.ศ.1 - ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๑๙.  น.ส.พรนิภา  วงษ์ถวิล ๒9 2 ปี ครู ค.ศ.1 - ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
๒๐.  น.ส.จริยา  ชุมกลัด  29 1 ปี ครูผู้ช่วย - ค.บ. สังคมศึกษา 
๒๑.  น.ส.อัสม๊ะห ์ เส็นบัตร 29 1 ปี ครูผู้ช่วย - วท.บ. คณิตศาสตร์ 
๒๒.  นางสาวโรสนานี  ทิพย์หมัด 26 1 ปี ครูผู้ช่วย - วท.บ. เคมี 
๒๓.  น.ส.ศุภานิช  อินตา 26 1 ปี ครูผู้ช่วย - กศ.บ. ชีววิทยา 
๒๔.  น.ส.ประภัสสร โยมา 25 4 เดือน ครูผู้ช่วย - กศ.บ. ฟิสิกส์ 



๔ 
 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อำย ุ
ประสบกำรณ์ 

กำรสอน/
ท ำงำน (ปี) 

วุฒ ิ วิชำ เอก 

๑ นายจ าเริญ    ราชสุข ๖4 ๔2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 

2 น.ส.สุจิตรา  ศรีคง 40 12 คศ.บ. 
คหกรรม 

(ผ้าและเครื่องแต่งกาย) 
3 น.ส.นงลักษณ์ หอมหวล ๓8 3 วท.บ พืชศาสตร์ 
4 น.ส.จินดานุช  ยวนเกิด 37 10 บธ.บ. บัญช ี
5 น.ส.บุษกร  อุทัยรัตน์ 26 3 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
6 น.ส.กรรณิกา คงทอง  25 10 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
7 น.ส.จุฑามาศ คุณรัตน์ 39 11 บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
ลูกจ้ำงประจ ำ  
 

ชื่อ – สกุล 
อำย ุ ต ำแหน่ง 

 
วุฒ ิ งำนที่ปฏิบัติ 

จริง รำชกำร 
นายบุญเลิศ   จินต์บุตร 60 ๒1 ช่างปูน ๓ ป.๔ พนักงานขับรถ 

 
แม่บ้ำน 
 

ชื่อ – สกุล อำยุ
จริง 

ประสบกำรณ์
กำรท ำงำน 

ต ำแหน่ง วุฒ ิ งำนที่ปฏิบัติ 

นางจิตติมา ข้องจ่ัน ๓6 2 แม่บ้าน ม.๓ แม่บ้าน 
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๒.4 ภำระงำนสอน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

24.83

21.00

26.07

29.57

27.25

23.25

24.17

23.38

24.94

0 5 10 15 20 25 30 35

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

เฉลี่ย

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
จ ำนวนครู 

(คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

ภำษำไทย 3 24.83 
คณิตศาสตร์ 4 21.00 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 7 26.07 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

3 
29.57 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 27.25 
ศิลปะ 1 23.25 

กำรงำนอำชีพ 3 24.17 

ภำษำต่ำงประเทศ 4 23.38 

รวม  24.94 



๖ 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวม 40๗ คน ( ข้อมูล 1๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ) 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
รวม

ทั้งหมด 

เพศ 
ชำย 37 48 43 128 27 26 15 68 196 
หญิง 54 43 29 126 32 26 27 85 211 

รวม 91 91 72 254 59 52 42 153 407 
เฉลี่ยต่อห้อง 30 30 24 25 30 26 21 26   

กราฟแสดงจ านวนนักเรียน(คน) จ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 256๓ 

 
 

กราฟแสดงจ านวนนักเรียน (คน) จ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 256๑ – 256๓ 
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จ านวนนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ในปีการศึกษา 256๓ 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ (LD) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 14 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 11 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 10 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 0 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 1 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 2 

รวม 38 

กราฟแสดง จ านวนนักเรียน(คน) ท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) จ าแนกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 256๓ 
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๘ 
 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
 ๔.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระในระดับ ๓ ขึ้นไป 
                ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

 

 ๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่กลุ่มสำระในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕6๑ – ๒๕๖๓ 
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ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 

และ
เทคโนโลยี

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

สุขศึกษา และ
พลศึกษา

ศิลปะ การงานอาชีพ
ภาษาต่างประ

เทศ

ปี ๒๕๖๑ 31.83 36.75 58.29 56.79 73.49 56.31 65.82 44.66
ปี ๒๕๖๒ 72.75 29.08 38.81 36.3 51.51 34.52 41.79 34.44
ปี ๒๕๖๓ 48.99 38.28 47.35 53.58 90.08 60.17 78.22 27.85



๙ 
 

        ๔.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรำยคุณลักษณะ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 
        กราฟแสดง ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป  
จ าแนกตามระดับช้ันปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

            
 
       ๔.๔ กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
             กราฟแสดง ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  
จ าแนกตามระดับช้ันปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๐ 
 

๕. แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
ระดับชั้น/จ ำนวนคร้ัง 

รวม 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 62 156 0 166 116 53 553 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 2 200 20 160 0 20 30 430 
3. ห้องศิลปะ 40 80 240 100 160 80 700 
4. ห้องจริยธรรม 40 36 48 24 24 16 188 
5. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 1 40 80 240 100 160 80 700 
6. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 2 20 40 120 50 80 40 350 
7. ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 10 12 15 0 0 0 37 
8. ห้องสมุด 250 150 150 100 100 50 800 
9. โรงฝึกงำน 40 100 40 60 40 80 360 
10. ห้องนำฏศิลป ์ 40 100 40 40 40 80 340 
11. ห้องพยำบำล 170 128 174 42 78 36 628 
12. ห้องปฏฺบัติกำรคณิตศำสตร์ 0 0 88 0 0 50 138 
13. ห้องธนำคำรโรงเรียน 200 50 100 150 50 80 630 
14. เรือนเศรษฐกิจพอเพยีง 40 20 40 0 40 0 140 

กราฟแสดงจ านวน (ครั้ง) การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๑ 
 

๖. ข้อมูลงบประมำณ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
     กำรจัดสรรงบประมำณภำยในหน่วยงำน 

กำรจัดสรรงบประมำณภำยในหน่วยงำน ร้อยละ 
งบวิชาการ 60.00 

งบบริหารท่ัวไป 30.00 
งบส ารองจ่าย 10.00 

รวม 100.00 
 

แผนภูมิวงกลมแสดง ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานประจ าปีการศึกษา 256๓ 
 

 
 

๗. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
         ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนชนบทอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันมีประชากรประมาณ  
๖,๔๘๘  ครัวเรือน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ 

-  วัดเขาถ้ าธรรมอุทัย    
-  วัดอุทยาราม 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าอุแท 
-  โรงเรียนบ้านดอนหลวง 
-  โรงเรียนวัดอุทยาราม  
-  บริษัทกาญจนดิษฐ์น้ ามันปาล์ม 
อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าการเกษตรกรรม คือ ปลูกยางพารา ปลูกปาล์มน้ ามัน 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ๙๘.๕ % อิสลาม ๑ % และอื่นๆ ๐.๕ % ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นท่ี

รู้จักโดยท่ัวไป   คือ ร ามโนราห์และหนังตะลุง    
 
 
 
 

งบวิชำกำร
60%

งบบริหำรทั่วไป
30%

งบส ำรองจ่ำย
10%



๑๒ 
 

  ๒) ผู้ปกครอง จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  ถึงระดับช้ันปริญญาตรี ประกอบอาชีพ   คือ 
เกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ)   ๙๙.๙๙ % ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๔๒,๘๕๘ บาท    
จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๓   คน 

๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก  ประชากรมีฐานะยากจน  ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นด้ังเดิม  อยู่กันมานาน  

ประกอบอาชีพทางการเกษตร  รับจ้าง  ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ อาชีพส่วนใหญ่คือท าสวนยางพารา  ผลไม้ ผักตามฤดูกาล  
สวนปาล์มน้ ามันขนาดเล็กของเกษตรกรรายย่อย สวนปาล์มน้ ามันขนาดใหญ่ของนักลงทุนจากต่างถิ่น นากุ้งของนัก
ลงทุนจากต่างถิ่น รวมถึงมีวัดเขาถ้ าธรรมอุทัย  ซึ่งสถานท่ีเหล่านี้สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  และการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาได้เป็นอย่างดี 
 เกษตรกรไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง  เนื่องจากขายให้กับนายทุนต่างถิ่นไปหมด  จึงต้องออกท างานรับจ้างหรือไม่
ก็อพยพไปอยู่ต่างอ าเภอ  ต่างจังหวัด  หาท่ีดินท ากินในป่าหรือบนเขา  ท าให้นักเรียนบางส่วนเกิดภาวะครอบครัว
แตกแยก  ไม่มีผู้น าครอบครัว  นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายายหรือญาติพี่น้อง  มากกว่าได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่  
นักเรียนจึงมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  การพนันและการชู้สาว  ส่งผลกระทบต่อการเรียน นอกจากนี้ยังมี
แรงงานท่ีอพยพมาจากภาคอีสาน ภาคเหนือ  รวมถึงแรงงานต่างด้าวจ านวนหนึ่ง  มาท างานสวนปาล์ม  นากุ้งของนัก
ลงทุน  ท าให้เกิดปัญหาท่ีส าคัญในท้องถิ่นคือ ยาเสพติด   

 
๘. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 ๘.๑ ผลงำนดีเด่น 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถำนศึกษำ 1. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทนวัตกรรมด้าน

การจัดการเรียนการสอน งานประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานนวัตกรรม
การศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

2. รางวัลระดับเงิน สถานศึกษาด าเนินงาน
ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาประจ าปี 2563 ประเภท
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

3. ร า ง วั ล โ ร ง เ รี ย น ท่ี ไ ด้ ค ะแ น น  วิ ช า
ภาษาอังกฤษ พัฒนาต่อเนื่อง 3 ปี จาก
การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้ น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

ผู้บริหำร 

 
 
 
นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนท่า

อุแทพิทยา ได้รับรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ประจ าปี 2564 

 
 

ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๑๓ 
 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

 

นางมนัสชนก ทองชล รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ได้รับรางวัล  
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่ร ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

ครู 

1. รำงวัลครูดีไม่มีอบำยมุขจ ำนวน 16 คน 
ได้แก่ 
    1.1 นางณัฐณิชา ปราบนคร 
    1.2 นางสาวกรรณิกา คงทอง 
    1.3 นางสาวจริยา ชุมกลัด 
    1.4 นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล 
    1.5 นางสาวนงลักษณ์ หอมหวล 
    1.6 นางสาวเนตรชนก มีนวลช่ืน 
    1.7 นางสาวบุษกร อุทัยรัตน์ 
    1.8 นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล 
    1.9 นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด 
    1.10 นางสาวศุภานิช อินตา 
    1.11 นางสาวสุจิตรา ศรีคง 
    1.12 นางสาวอรณิช สีเต้ง 
    1.13 นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร 
    1.14 นางสุชิลา พงษ์พุ่ม 
    1.15 นางโสรดา โรมา 
    1.16 นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. รำงวัลเหรียญเงิน ประเภทนวัตกรรม
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
งำนประชุมวิชำกำรน ำเสนอผลงำน
นวัตกรรมกำรศึกษำโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล ได้แก่ 

    2.1 นางจารุพร ณ นคร 
    2.2 นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด 
    2.3 นางสาวเนตรชนก มีนวลช่ืน 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ผลงำนนักเรียน 
  กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนนักศึกษำแห่งชำติ คร้ังที่ 42 คัดเลือกเขต 8 จังหวัดภูเก็ต   
      ระหว่ำงวันที่ 4–5 ธันวำคม 2563 
 

ล ำดับ รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล 
1 เด็กหญิงธีรกานต์  เพ็งบุญ  ชนะท่ี 1 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 

ชนะท่ี 3 วิ่ง 400 เมตร 
2 เด็กชายวิรุฬธณัต ชาญณรงค์ ชนะท่ี 1 เดิน 10,000 เมตร 
3 เด็กหญิงปนัดดา  พรประเสริฐ ชนะท่ี 2 วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร 

ชนะท่ี 2 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
4 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน  ชนะท่ี 3 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 
5 เด็กหญิงณัฐวรา  ศีรี ชนะท่ี 3 ขว้างจักร 
6 นางสาวอลิสา  ศาลางาม  ชนะท่ี 3 ทุ่มน้ าหนัก 
7 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บัวเผ่ือน ชนะท่ี 1 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 
8 นายพงษ์สิฐ  แก้ววัดปริง ชนะท่ี 5 วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร 

            
           กำรแข่งขันกรีฑำนักเรียนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

ล ำดับ รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล 
1 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บัวเผ่ือน - รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 400 เมตร  

  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 

2 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน - รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่ง 800 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 

3 เด็กหญิงอนงค์นาถ เพชรสุวรรณ - รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 

4 เด็กหญิงปนัดดา พรประสิทธิ์ - รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง 

5 เด็กหญิงธีรกานต์  เพ็งบุญ  - ชนะเลิศวิ่ง 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน  
  16 ปี หญิง 

6 นางสาวอลิสา  ศาลางาม  - ชนะเลิศ กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 

7 เด็กหญิงพิชญ์สินี ห้งเขียบ - รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง 400 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 



๑๕ 
 

ล ำดับ รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล 
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 

8 เด็กหญิงณัฐวรา ศีรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง 

9 เด็กชายสรชัย เมียนเพชร - รองชนะเลิศ อันดับ 2  วิ่ง 400 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 

10 เด็กชายภาคภูมิ ยาวิชัย รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 

11 เด็กชายรพีพัฒน์ ทองชุม รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 

12 เด็กชายธีรภัทร นวลสุทธิ์ รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 

13 เด็กชายปริญญา ชูพันธ์หอม รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิ่งพลัด 4x400 เมตร  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย 

 
          กำรแข่งขันทักษะวิทยำศำสตร์ (science show) ระดับมัธยมศึกษำช่วงชั้นที่ 4  
     ในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 18 สิงหำคม 2563 และ 24-25 กันยำยน 2563 
     

ล ำดับ รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล 
1 นางสาวนินท์ราภรณ์ ทองเรือง 

       ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 2 นางสาวบัณฑิตา ชูมี 
3 นางสาวปวีณ์สุดา รอดสอน 

 
           กำรแข่งขันกำรประกวดสีอะคริลิคบนผลิตภัณฑ์เซรำมิกส์  
   ในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2563 ระหว่ำงวันที่ 18 สิงหำคม 2563 และ 24-25 กันยำยน 2563 
 

ล ำดับ รำยชื่อนักเรียน ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัล 
ระดับมัธยมศึกษาช่วงช้ันท่ี 3 

1 เด็กหญิงณิชกมล นุ้ยน้อย 
รางวัลชมเชย 

2 เด็กหญิงธมลวรรณ ปิ่นรัมย์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 นางสาวอรอนค์ หวังแก้ว 

รำงวัลชมเชย 
4 นางสาวธีมาพร แก้วชลคราม 
5 นางสาวสุวิมล แก้วชลคราม 
6 นางสาวจันทิมา ศรีสุวรรณ 

 
 



๑๖ 
 

๘.๒ งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประสบผลส ำเร็จ 
 

ท่ี ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม รำงวัลที่ได้รับ 
๑ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เหรียญเงิน ประเภทนวัตกรรมด้านการจัดการเรียน

การสอน งานประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน
นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเงิน สถานศึกษาด าเนินงานระบบช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปี 
2563 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาด
เล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

๙. สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม โดย  ส านักงานรับรองคุณภาพและประเมินมาตรฐาน

การศึกษา ( สมศ. )  เมื่อวันท่ี  ๒ – ๔ มกราคม ๒๕๕๖   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน ๔ มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการ

จัดการศึกษา มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และมาตรฐานท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 

 

มำตรฐำน 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๘ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๒ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๕ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๐๕ พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่ง ช้ี ท่ี  ๘พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๖๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๒๔ ดี 

 
 
 
 



๑๘ 
 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่     ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ีจากท้ังหมด๑๒ ตัวบ่งช้ี  ใช่     ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
 
สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
 สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ  ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

ตำรำงแสดง กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม/กระบวนกำร
ด ำเนินกำร 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล/แบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน 

กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถใน
การอ่าน เขียน ภาษาไทยในระดับพอใช้ข้ึนไป 
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยในระดับปานกลางข้ึนไป 
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถใน
การคิดค านวณเชิงคณิตศาสตรใ์นระดับปาน
กลางข้ึนไป 

- การทดสอบความสามารถในการอ่าน
และการเขียน โดยภาษาไทย ส านัก
วิชาการและมาตรฐานเพ่ือการศึกษา 
สพฐ. 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

- ผลการทดสอบความสามารถในการ
อ่านและการเขียน โดยภาษาไทย 
ส านักวิชาการและมาตรฐานเพ่ือ
การศึกษา สพฐ. 
- แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
- แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

- นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล 
 
 
 
- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และ แก้ปัญหำ 

   ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
และนักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมโครงงาน 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้ 
แบบโครงงาน 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาใน

- แบบรายงานโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงชีพได้แบบโครงงาน 
- แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาใน

- นางสาวจริยา ชุมกลัด 
 
- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนยี 



๒๐ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม/กระบวนกำร
ด ำเนินกำร 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล/แบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนย ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนยี 

3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง นวัตกรรม 
 

  ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ/์
โครงงานอย่างน้อยระดับชั้นละ 1 ชิ้นงาน ต่อ 
๑ ภาคเรียน 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

๔.๑ ผู้เรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  
ในการสืบค้นข้อมูลได้ 
๔.๒ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี และการ
สื่อสารในการเรียน Online ผ่าน Zoom , 
Google meet และ Line meeting ได้ 
๔.๓ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการท าแฟ้มสะสม
ผลงานเพ่ือใช้ในการศึกษาต่อ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
แนะแนว 

 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
 
 
 
- ครูโสรดา โรมา 
   

5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม หลักสูตร
สถำนศึกษำ 
 

๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ระดับ 2 ข้ึนไป 
๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับ ๑.๕ ข้ึนไป 
๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับ 2.5 ข้ึนไป 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร 
 

 



๒๑ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม/กระบวนกำร
ด ำเนินกำร 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล/แบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

๕.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับ ๓ ข้ึนไป 
๕.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพล
ศึกษาในระดับ ๔  
๕.๖ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ในระดับ ๓  ข้ึนไป 
๕.๗ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ในระดับ ๔  
๕.๘ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในระดับ 2 ข้ึนไป 

6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และ          
เจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 
 
 
 

6.1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพผ่านโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้แบบโครงงาน 
๖.๒ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ร้อยละ ๖0 ศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสาย
อาชีพ 
๖.3 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ร้อยละ ๖0 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
ในสาขาท่ีนักเรียนสนใจ 
 

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้ 
แบบโครงงาน 
- กิจกรรมแนะแนว 

- แบบรายงานโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงชีพได้แบบโครงงาน 
- แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว 

- นางสาวจริยา ชุมกลัด 
 
- นางสุชิลา พงษ์พุ่ม 



๒๒ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม/กระบวนกำร
ด ำเนินกำร 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล/แบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี 
ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ในระดับดีข้ึนไป 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร 
 

2) ควำมภูมีใจในท้องถ่ินและควำมเปน็
ไทย 
 

ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา เข้าพรรษา 
และงานบุญพุทธมหาบูชา 

 โครงการวันส าคัญทางสถาบันชาติ

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 

แบบรายงานโครงการวันส าคัญทาง
สถาบันชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

นางสาวภัชรพร มีคล้าย 

3 ) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน ควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำย 
 
 
 

๓.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาผ่านโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๓.๒ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภา
นักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

แบบรายงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

นางสาวภัชรพร มีคล้าย 

4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และ จิตสังคม 
 
 

๔.1 ผู้เรียนร้อยละ ๖0 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย 
๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖0 มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์อยู่ในระดับปกติ 
๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖0 ผ่านการประเมิน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 
 
 
 

- กิจกรรมติดตามค่าดัชนีมวลกายของ
ผู้เรียน 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียน 

- แบบรายงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
(SDQ) 
- แบบประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียน 
 
 

- นางสาวประภัสสร โยมา 
 
- นางสาวภัชรพร มีคล้าย 
 
- นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล 
 



๒๓ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม/กระบวนกำร
ด ำเนินกำร 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล/แบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และ  พันธกิจ
ที่สถำนศึกษำก ำหนด ชัดเจน 
 

๒.1 เป้าหมาย 
     ๑.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่ม 
          สาระการเรียนรู้และผล O-NET  
          เพ่ิมข้ึน 

๒. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอน
แบบมืออาชีพ 

๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๔. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. ครูน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจัดการ
เรียนการสอน  

๖. ครูพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

๗. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 
แบบรายงานโครงการทุกโครงการ 

 
นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล 



๒๔ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม/กระบวนกำร
ด ำเนินกำร 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล/แบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑ วิสัยทัศน์ “โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม

คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี กรีฑาเป็นเลิศ 

พัฒนาแบบมีส่วนร่วม” 

๒.๒ พันธกิจ 

     1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
    3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ 
    ๔. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 
    ๕. พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
    ๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

 



๒๕ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม/กระบวนกำร
ด ำเนินกำร 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล/แบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ 
สถำนศึกษำ 
 

๒.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใช้
กระบวนการ PDCA 
๒.2 มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
๒.3 มีระบบนิเทศภายใน 
๒.๔ มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- แบบรายงานโครงการทุกโครงการ 
- แบบรายงานโครงการระบบ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
- แบบประเมินนิเทศภายใน 
- แบบรายงานโครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล 
- นาวสาวภัชรพร มีคล้าย 
 
- นางจารุพร ณ นคร 
- นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด 

3. ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เนน้ 
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม หลักสูตร
สถำนศึกษำและทุก กลุ่มเป้ำหมำย 

๓.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกบั
ความต้องการของชุมชน ผู้เรียน และบริบท
ของสถานศึกษา 
๓.๒ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แบบรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว 

4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม 
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 

๔.1 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูและบคุลากร
ได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
๔.2 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

- โครงการสง่เสริม พัฒนา ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้ 
แบบโครงงาน 

- แบบรายงานโครงการส่งเสริม 
พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- แบบรายงานโครงการเศรษฐกจิ
พอเพียงเลี้ยงชีพได้แบบโครงงาน 

- นางสาวนันทวดี ใจห้าว 
 
 
- นางสาวจริยา ชุมกลัด 

5.จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ 
สังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมี
คุณภำพ 
 

 สถานศึกษาจัดมีโครงการและกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัยส าหรับครูและผู้เรียน 

โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม 

แบบรายงานโครงการพัฒนาอาคาร 
สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

นายธีระวัฒน์ ศรีภักดี 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ 
สนับสนนุกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ 

6.1 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  

- โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 

- แบบรายงานโครงการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อ

- นางจารุพร ณ นคร 
 



๒๖ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม/กระบวนกำร
ด ำเนินกำร 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล/แบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

เช่น การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Online 
๖.2 สถานศึกษาจัดระบบพัฒนาและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

2019 ในโรงเรียนท่าอุแทพิทยา  
 
- โครงการสง่เสริม พัฒนา ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนท่า
อุแทพิทยา 
- แบบรายงานโครงการส่งเสริม 
พัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
- นางสาวนันทวดี ใจห้าว 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
1) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และ

ปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามมาตฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
1.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
 
 

๒.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใชส้ื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
๒.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามความเหมาะสม 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
 

3 ) มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 

๓.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
 



๒๗ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม/กระบวนกำร
ด ำเนินกำร 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล/แบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๓.๒ ครูและนักเรียนมีข้อตกลงในการใช้
ห้องเรียนและห้องปฏ ิบัติการร่วมกัน 
๓.๒ ครทูุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
โดยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำง 
เป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำ ผู้เรียน 
 
 

๔.1 ครูทุกคนมีการวัดและการประเมินผล
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
๔.2 ครูทุกคนใช้เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดอย่างหลากหลาย 
๔.๓ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าผลการ
ประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
 

5) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนำ และ ปรบัปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
 

๕.1 ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
๕.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีวิจัยในชั้น
เรียนคนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
 

 

 
 



๒๘ 
 

ตำรำงแสดงผลกำรประเมนิตำมมำตรฐำนของสถำนศกึษำ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1) มีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน กำรเขียน กำร
สื่อสำร และกำรคิด
ค ำนวณ 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการอ่าน เขียน 
ภาษาไทยในระดับพอใช้ข้ึนไป 

 
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 

 
 

กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาไทย 
ในระดับพอใช้ข้ึนไป 
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๒๙ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีความสามารถในการสื่อสาร 
      ภาษาไทยในระดับปานกลางข้ึนไป 

สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 
กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยใน 

ระดับปานกลางข้ึนไป 

๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการคิดค านวณ
เชิงคณิตศาสตร์ในระดับปานกลางข้ึนไป 

สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 
กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิดค านวณเชิงคณิตศาสตร์ 

ในระดับปานกลางข้ึนไป 
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๓๐ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

2) ควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
และ แก้ปัญหำ 

   ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถคิด
วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมโครงงาน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ 

3) มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 
 

ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ/์โครงงานอย่างน้อย
ระดับชั้นละ 1 ชิ้นงาน ต่อ ๑ ภาคเรียน 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
 

๔.๑ ผู้เรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน โทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลได้ 
๔.๒ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารในการ
เรียน Online ผ่าน Zoom , Google meet และ Line 
meeting ได้ 
๔.๓ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้
เทคโนโลยีในการท าแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือใช้ในการศึกษาต่อ 

 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง  
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 

 



๓๑ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 2 ข้ึนไป 
๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ในระดับ ๑.๕ ข้ึนไป 
๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ 2.5 
ข้ึนไป 
๕.๔ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับ 
๓ ข้ึนไป 
๕.๕ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาในระดับ ๔  
๕.๖ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะในระดับ ๓ 
๕.๗ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับ ๔ 
๕.๘ ผู้เรียนร้อยละ ๕0 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับ 2 ข้ึนไป 

กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ตามค่าเป้าหมาย 
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
       จากกราฟพบว่า ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศลิปะ และ
ภาษาต่างประเทศ สงูกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และการงานอาชีพ ต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

76.39

66.30

63.62

53.58

60.47

60.17

33.02

58.86
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ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ



๓๒ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน 
และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
 
 
 
 

6.1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพผ่านโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยง
ชีพได้แบบโครงงาน 
๖.๒ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ร้อยละ ๖0 ศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพ 
๖.3 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ร้อยละ ๖0 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
ในสาขาท่ีนักเรียนสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับชั้นที่สูงข้ึน  
และกำรท ำงำนหรืองำนอำชีพ 

กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพ 

 
กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา ในสาขาท่ีนักเรียนสนใจ 

 

75.71

24.29

ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ

การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

82.50

17.50%

ศึ กษา ต่อ ใ นระ ดับ อุดมศึ กษา ไ ม่ ศึ กษา ต่อ ใ นระ ดับ อุดมศึ กษา



๓๓ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1)  กำรมีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ีดี ตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ผู้เรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 

สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 
กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ในระดับดีข้ึนไป 
2) ควำมภูมีใจในท้องถ่ินและ
ควำมเป็นไทย 
 

ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
มาฆบูชา วิสาขบูชา เข้าพรรษา และงานบุญพุทธมหาบูชา 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

3 ) กำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบน ควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย 
 

๓.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาผ่านโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๓.๒ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียนตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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๓๔ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย 
และ จิตสังคม 
 

๔.1 ผู้เรียนร้อยละ ๖0 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย 

สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 
กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

1.68 3.08

63.03

7.56 8.12

16.53

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน



๓๕ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖0 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในระดับ
ปกติ 

สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 
กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ 

๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖0 ผ่านการประเมินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

สูงกว่ำเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 
กราฟแสดง ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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๓๖ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 
1. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์
และ  พันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด ชัดเจน 
 

๒.1 เป้าหมาย 
       ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           และผล O-NET เพ่ิมข้ึน 

๒. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ 
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๔. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. ครูน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน  
๖. ครูพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
๗. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 

๒.๑ วิสัยทัศน์ “โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี กรีฑาเป็นเลิศ 

พัฒนาแบบมีส่วนร่วม” 

๒.๒ พันธกิจ 

     1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 



๓๗ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

    3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมา
ใช้ 
   ๔. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
   ๕. พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
   ๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

2. มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของ สถำนศึกษำ 
 

๒.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ 
PDCA 
๒.2 มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
๒.3 มีระบบนิเทศภายใน 
๒.๔ มรีะบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

3. ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำร
ที่เน้น คุณภำพผู้เรียนรอบ
ด้ำนตำม หลักสูตร
สถำนศึกษำและทุก 
กลุ่มเป้ำหมำย 

๓.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกบัความต้องการ
ของชุมชน ผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษา 
๓.๒ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำม เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 

๔.1 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๔.2 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู 
และสถานศึกษา 



๓๘ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

5.จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและ สังคมที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมี
คุณภำพ 

   สถานศึกษาจัดมีโครงการและกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยส าหรับครูและ
ผู้เรียน 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย 

6.จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพือ่ สนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและกำร
เรียนรู้ 
 
 

6.1 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Online 
๖.2 สถานศึกษาจัดระบบพัฒนาและบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ ดี 

1)  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิด และ
ปฏิบัติจริง และสำมำรถ
น ำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

 
 

1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องตามมาตฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
1.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

 

๒.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
๒.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ใน

 
 
 



๓๙ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ/ 
ประเด็นพิจำรณำของ สพฐ. 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
/ประเด็นพิจำรณำ 

ผลกำรประเมิน 

การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
ความเหมาะสม 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 

3 ) มีกำรบริหำรจัดกำรช้ัน
เรียนเชิงบวก 
 
 
 

๓.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๓.๒ ครูและนักเรียนมีข้อตกลงในการใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏ ิบัติการร่วมกัน 

๓.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรยีน
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดยการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก 
 

4) ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำง เปน็ระบบ และ
น ำผลมำพัฒนำ ผู้เรียน 
 
 

๔.1 ครูทุกคนมีการวัดและการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
๔.2 ครูทุกคนใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างหลากหลาย 
๔.๓ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าผลการประเมินให้ข้อมูล
ย้อนกลับและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ ข้อมูลสะท้อนกลบั 
เพื่อพัฒนำ และ ปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

๕.1 ครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
๕.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 
เรื่องต่อปีการศึกษา 

ครูทุกคนมีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 



๔๐ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ : ดี 

กระบวนกำรพัฒนำ  
           ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนท่าอุแทพิทยาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ท้ังด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีมเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ ๆ เป็นแนวความคิด โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง จากการเรียนรู้โดย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได้แบบโครงงาน และกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมท้ังผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน เจตคติท่ีดีผ่านกิจกรรมแนะแนว พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ
ต่อไป 

นอกจากนี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนจัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
รวมถึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา (กรีฑา) เพื่อสนับสนุนผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกรีฑา ให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างช่ือเสียงให้กับตนเองและโรงเรียน  
 
๒. ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
          - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ สูงกว่าเป้าหมายท่ี 
            สถานศึกษาก าหนด 
          - ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด และ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          - ผู้เรียนมีความความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ 
            คิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
          - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
          - ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมใน   
            ด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน 



๔๑ 
 
          - ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการท างาน 
            หรืองานอาชีพ 
๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         - ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
         - ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรม  
           ประเพณี และภูมิปัญญาไทย  
         - ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
         - ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓. จุดเด่น  
  ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีมและมีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 
การเรียนรายวิชาโครงงานกับการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัยและเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได้แบบโครงงานท่ี
พร้อมส าหรับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และการท างานหรืออาชีพในอนาคต 

๔. จุดควรพัฒนำ  

 ผู้เรียนทุกระดับช้ันต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา 
และต้องมีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดีควบคู่กัน เพื่อสร้างนักเรียนท่ีสมบูรณ์ท้ังทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  
 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

๑. กระบวนกำรพัฒนำ 
     ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดง
ความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้เด็กรักการเรียนรู้ 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 



๔๒ 
 

  ๒. ผลกำรพัฒนำ  
                  -  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
              - สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ 
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
              - สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง   
              - สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการ
ของครู และสถานศึกษา 
              - สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย   
              - สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา                                  
           ๓. จุดเด่น   
              โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

           ๔. จุดควรพัฒนำ  
               ๔.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
               ๔.๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ: ดี 
          ๑. กระบวนกำรพัฒนำ   
               ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดง
ความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้เด็กรักการเรียนรู้ 
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมิน
ผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้



๔๓ 
 
ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
         ๒. ผลกำรพัฒนำ  

            - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
            - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
            - ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
            - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   
            - ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้
        ๓. จุดเด่น   

            ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 
      ๔. จุดควรพัฒนำ   

          ครูควรจัดการเรียนรู้ ท่ีมีการบูรณาการให้ครอบคลุมทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และควรใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีทันสมัย เหมาะกับผู้เรียนและทันต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน และครูทุกคนควรมีวิจัยในช้ันเรียน
คนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา  
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม : ดี 
สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ดี 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 
ส่วนที่ 3 

               สรปุผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

     ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการ
รวบรวมความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีมและมีความสามารถในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ และ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ส่ิ ง ใ ห ม่ ๆ 
การเรียนรายวิชาโครงงานกับการเรียนรู้ โครงงานฐานวิจัย
และเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพได้แบบโครงงานท่ีพร้อม
ส าหรับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และการท างานหรือ
อาชีพในอนาคต 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

      ผู้เรียนทุกระดับช้ัน ต้อง เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา 
และต้องมีการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ
จิตสังคมท่ีดีควบคู่กัน เพื่อสร้างนักเรียนท่ีสมบูรณ์ท้ังทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

      - เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
     - สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
      ครูควรจัดการเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการให้ครอบคลุม
ทุก ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้  และควรใช้ส่ือ เทคโนโลยี
ทันสมัย เหมาะกับผู้เรียนและทันต่อการเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบัน และครูทุกคนควรมีวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 
เรื่องต่อปีการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

     แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
 2.1 แผนปฏิบัติงานท่ี 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.2 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     2.3 แผนปฏิบัติงานท่ี 3 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ และส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 
ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ อุปกรณ์ และส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

 



 

 
 

ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งโรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ 
ท่ี 030 / ๒๕64            

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ 

           
  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ด าเนินการตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

          1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าท่ี อ านวยการ ให้ค าปรึกษา และประสานงาน ให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          2. คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำน และค่ำเป้ำหมำย มีหน้าท่ี ประชุมก าหนดมาตรฐาน  
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผล และรายงานต่อคณะท างาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
รองประธานกรรมการ 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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           3. คณะกรรมกำรจัดท ำและก ำกับติดตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
มีหน้าท่ี จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ติดตาม นิเทศ และรายงานผลการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา    
ประกอบด้วย 

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          ๔. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  มีหน้าท่ี ก ากับ ติดตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ปีการศึกษา 256๓ และการจัดท าข้อมูลเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก ประกอบด้วย  

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล ครู คศ.1 กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           ๕. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าท่ี จัดท าเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน สรุปผล และรายงานต่อคณะท างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการด าเนินการจ าแนกเป็นมาตรฐานดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน 
                1.1) ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
                       1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 

นางสาวนลัพร มีแก้ว ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

                       2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
                           ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และ 
                       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวโสรดา โรมา ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
นางสาวจริยา ชุมกลัด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวศุภานิช อินตา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 

                    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
นางสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวจริยา ชุมกลัด ครูผู้ช่วย รองประธานกรรมการ 



๓ 
 

                ๑.๒) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
                           ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
                           ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                           ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และ 
                      ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล           ครู คศ.2                           รองประธานกรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวอัสม๊ะห์ เส็นบัตร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

               มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
               ๒.๑) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
               ๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           ๒.๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
               ๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
               ๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ 
               ๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวนันทวดี ใจห้าว ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวจริยา ชุมกลัด ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นาวสาวบุษกร อุทัยรัตน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรนิภา วงษ์ถวิล ครู คศ.1                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
                ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
                ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
                ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และ 
        ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นายอู๊ต ตรีอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสุดารัตน์ สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน์ ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย์ พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวสุชิลา พงษ์พุ่ม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     ขอให้ข้าราชการและบุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ัง จงปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับคณะท างานในการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความวิริยะ อุตสาหะประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
โรงเรียนต่อไป 
 
           ส่ัง ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. ๒56๔ 

 
                                             
                                       ลงช่ือ  

                             ( นายอู๊ต       ตรีอุดม ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกำศโรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ 

เร่ือง กำรใช้มำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕6๓ 

 

 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรการส่งเสริม และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จึงด าเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
 

ลงช่ือ                                            
        (นายอู๊ต       ตรีอุดม)  
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
  
 
 ลงนามเห็นชอบ 
 (นายธเนศร์  ศรีรุ่งเรือง) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
 
 
 
 
 

 



 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนท่ำอุแทพิทยำ 

เร่ือง ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ฉบับลงวันที่ วันที่  30 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕6๓ 

______________________________________________________________ 
 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ได้ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ในระดับ ดี ประกอบด้วย ๓ มาตรฐานได้แก่  

มำตรฐำนกำรศึกษำ เป้ำหมำย 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
      ๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน สื่อสำร และค ำนวณ 
            ๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน เขียน และส่ือสารภาษาไทยในระดับพอใช้ขึ้นไป 
            ๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ 6๕ มีความสามารถในส่ือสารภาษาไทยในระดับปานกลางขึ้นไป 
            ๑.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการคิดค านวณเชิงคณิตศาสตร์ในระดับปานกลางขึ้นไป            
      ๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  
           และแก้ปัญหำ 
            ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และนักเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
            สามารถคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่าน  
            กิจกรรมโครงงาน  
      ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
           ผู้เรียนทุกระดับช้ันมีช้ินงาน/ส่ิงประดิษฐ์/โครงงานอย่างน้อยระดับช้ันละ 1 ช้ินงาน ต่อ ๑ ภาคเรียน 
       4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
           ๔.๑ ผู้เรียนทุกคนใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  
                   ในการสืบค้นข้อมูลได้ 
           ๔.๒ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี และการส่ือสารในการเรียน Online ผ่าน Zoom , Google meet  
                 และ Line meeting ได้ 
           ๔.๓ ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถใช้เทคโนโลยีในการท าแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ใน  
                 การศึกษาต่อ 
       5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม หลักสูตรสถำนศึกษำ 
            ๕.๑ ผู้เรียนร้อยละ 5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับ 2 ขึ้นไป 
            ๕.๒ ผู้เรียนร้อยละ 5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ ๑.๕  
                  ขึ้นไป 
            ๕.๓ ผู้เรียนร้อยละ 5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                  ในระดับ 2.5 ขึ้นไป 
            ๕.๔ ผู้เรียนร้อยละ 5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
                  วัฒนธรรมในระดับ ๓ ขึ้นไป 
 



 

           ๕.๕ ผู้เรียนร้อยละ 5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาใน 
                 ระดับ ๔  
           ๕.๖ ผู้เรียนร้อยละ 5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
           ๕.๗ ผู้เรียนร้อยละ 5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับ ๔         
           ๕.๘ ผู้เรียนร้อยละ 5๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับ  
                 2 ขึ้นไป 

       6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
           6.1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพผ่านโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพ 
                  ได้แบบโครงงาน 
           ๖ .๒ ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ร้อยละ ๖0 ศึกษาต่อในสายสามัญ หรือสายอาชีพ 
           ๖.3 ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ ๖0 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสาขาท่ีนักเรียน 
                  สนใจ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  
            ผู้เรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป 
       2) ควำมภูมิใจในท้องถ่ินและควำมเป็นไทย 
            ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา เข้าพรรษา และงานบุญ 
            พุทธมหาบูชา  
       3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
            ๓.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา  
                   ภาษาผ่านโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
            ๓.๒ ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย 
      4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และ จิตสังคม 
             ๔.1 ผู้เรียนร้อยละ ๖0 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
             ๔.๒ ผู้เรียนร้อยละ ๖0 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ 
             ๔.๓ ผู้เรียนร้อยละ ๖0 ผ่านการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

๑) มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 ๑.1 เป้าหมาย 

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผล O-NET เพิ่มขึ้น 
๒. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ 
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและอยู่ในสังคมได้ 

                     อย่างมีความสุข 
๔. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ครูน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
๖. ครูพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
๗. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



 

๑.๒ วิสัยทัศน์ “โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม  
                     น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี กรีฑาเป็นเลิศ พัฒนาแบบมี  
                     ส่วนร่วม” 

๑.๓ พันธกิจ 
    1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมน าหลักปรัชญาของ 

                         เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
        ๔. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
        ๕. พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
        ๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒) มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
๒.1 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ PDCA 
๒.2 มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน 
๒.3 มีระบบนิเทศภายใน 
๒.๔ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้น คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก  
               กลุ่มเป้ำหมำย 

๓.๑ สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้เรียน และบริบทของ  
                       สถานศึกษา 

๓.๒ สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียน     
                       อย่างหลากหลาย  
          4) พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

๔.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญทาง 
                      วิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

๔.2 สถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ สังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ อย่ำงมีคุณภำพ 

สถานศึกษาจัดมีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ี 
                เอื้อต่อการเรียนจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและผู้เรียนให้มีความปลอดภัย   
          6) จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ กำรเรียนรู้  
               6.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนรู้ 
                     ผ่านระบบ Online 
               ๖.2 สถานศึกษาจัดระบบพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  
                     และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑) จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด และปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

               1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องตามมาตฐานและตัวช้ีวัดของ 
                     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
               1.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถ 
                     น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
               ๒.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ 
                     ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
               ๒.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ  
                      มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามความเหมาะสม  
          3) มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 

๓.๑ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการ  
                       เรียนรู้อย่างมีความสุข 

๓.๒ ครูและนักเรียนมีข้อตกลงในการใช้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการร่วมกัน 
๓.๓ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก โดย  

                       การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   
          4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำง เป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำ ผู้เรียน 

๔.1 ครูทุกคนมีการวัดและการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
๔.2 ครูทุกคนใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสอดคล้องตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดอย่าง  

                       หลากหลาย 
๔.๓ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น าผลการประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนำ และ ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
๕.1 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ 

                       น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๕.๒ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กำรเผยแพร่/ประชำสัมพนัธ ์
เพจโรงเรียนท่าอุแทพิทยา : https://www.facebook.com/thautae.school/ 

 
 
เว็ปไซด์โรงเรียนท่าอุแทพิทยา : http://www.tpy.ac.th/ 
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