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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 ก รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

คำนำ 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖4” ฉบับนี้จัดทำ
ข้ึนเพื่อรายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนทาอุแทพิทยา ในปการศึกษา ๒๕๖4 ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
ท่ีกำหนดใหสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปสงหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรแก
สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรู
ผลงานดีเดน ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนทาอุแทพิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของทุกฝายท่ีมีสวน
รวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะ
เปน ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 

       
 

  
                                                  
     ลงช่ือ  
                 (นางสาวพรพิมล แซฟุง) 
                                                                               รองผูอำนวยการ รักษาการในตำแหนง 
                                                                                 ผูอำนวยการโรงเรียนทาอุแทพิทยา 
                                30 เมษายน 2565 
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สารบญั 
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ข 
ค 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน 1 
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บทสรุปสำหรบัผูบริหาร 
  โรงเรียนทาอุแทพิทยา อยูหมูท่ี 1 ตำบล ทาอุแท อำเภอ กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (รอบส่ี)  เมื่อวันท่ี ๒ – ๔ 
มกราคม ๒๕๕๖  มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 1 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจาง และครูพี่เล้ียง จำนวน
27 คน นักเรียนจำนวน 408 คน 
คุณภาพของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
       คุณภาพของสถานศึกษาอยูในระดับคุณภาพ : ดี 
       หลักฐานสนับสนนุ 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินการ 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร  
    และการคิดคำนวณ 

- โครงการพัฒนาและสงเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  กลุมสาระภาษาไทย 
- โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี 
    วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    และแกปญหา 

- การประเมินการอาน คิดวิเคราะหตามเกณฑของสถานศึกษา 
- กิจกรรมโครงงานกับการเรียนรู และโครงงานฐานวิจัยใน 
  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดแบบโครงงาน 

4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
    สารสนเทศและการสื่อสาร 

- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลนภายใตสถานการณ 
  การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 
  19) 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม  
    หลักสูตรสถานศึกษา  
 
 
 
 

- โครงการพัฒนาและสงเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  กลุมสาระภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม 
  ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการสงเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม 
  สาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการ 
  เรียนรูศิลปะ 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการ 
  งานอาชีพ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินการ 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และ           
    เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

- โครงการแนะแนวการศึกษาตอ 
 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี  
     ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของ 
  สถานศึกษา 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2) ความภูมีใจในทองถ่ินและความเปนไทย - โครงการวันสำคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน ความแตกตางและ 
    หลากหลาย 

- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และ จิตสังคม 
 
 
 
 

- กิจกรรมติดตามคาดัชนีมวลกายของผูเรียนในโครงการ 
  สงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนในโครงการระบบดูแลชวยเหลือ 
  นักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนภายในโรงเรียน 

          แผนพัฒนาเพือ่ใหไดคุณภาพระดับสูงข้ึน 
         แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเปนไปตาม 
    เกณฑท่ีโรงเรียนกำหนดในแตระดับช้ัน 
2. พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณา 

                   อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
                   แกปญหาอยางมีเหตุผล 

3. พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทำงานเปนทีม  
    เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 
4. พัฒนาใหมีการสงเสริมความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม 
5. พัฒนาใหผูเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา 
    ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
6. พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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           2.2 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
       คุณภาพของสถานศึกษาอยูในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
       หลักฐานสนับสนนุ 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินการ 

1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดชัดเจน 

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 

- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 
- โครงการระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ 
    ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง 
    วิชาชีพ 
 

- โครงการสงเสริม พัฒนา ผูบริหาร ครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา 
- โครงการประชุมผูปกครองและชุมชน  
- กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) 

5.จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ 
   การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

- โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี  
  และส่ิงแวดลอม 
- โครงการพัฒนาภูมิทัศนใน 
  โรงเรียนเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 

6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
  บริหารจัดการและการเรียนรู 
 
 
 

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 
  การจัดการเรียนรู 
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลนภายใตสถานการณการ 
  แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
  2019 (COVID-19) 

 
          แผนพัฒนาเพือ่ใหไดคุณภาพระดับสูงข้ึน 
 แผนปฏิบัติงานท่ี 2 
           

          1. พัฒนากระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามของโรงเรียนทาอุแทพิยา ใหเปนรูปธรรม และตอเนื่อง 
          2. โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดลอม ซอมแซมและจัดซื้ออุปกรณใหเอื้อตอการจัดการ 
              เรียนรู 
          3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู พัฒนาระบบ 
              คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 
 
 
 



 
ฉ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

          2.3 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
       คุณภาพของสถานศึกษาอยูในระดับคุณภาพ : ดี 
       หลักฐานสนับสนนุ 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินการ 

1.จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไป ประยุกตใชในชีวิตได 

 
 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความ 
  ตองการพิเศษ 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อ
ตอการเรียนรู 

 
 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความ 
  ตองการพิเศษ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 
 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความ 
  ตองการพิเศษ 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง  
    เปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
 
 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความ 
  ตองการพิเศษ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให ขอมูลสะทอนกลับ  
   เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทาง 
  วิชาชีพ(PLC) 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความตองการ 
  พิเศษ 
- โครงการ 1 ครู 1วิจัย 

แผนพัฒนาเพือ่ใหไดคุณภาพระดับสูงข้ึน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 
1. กิจกรรมนิเทศ และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด 
2. กิจกรรมสงเสริมการใชและพัฒนาส่ือสารสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู  

 

 
 
 
 



 
ช รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

    จุดเดนจุดควรพัฒนา 
จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน       
1) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและ 
    คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ผูเรียนความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3) ผูเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง 
    ระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ  ศาสนา  
    ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีดวยความเขาใจ 

คุณภาพผูเรียน 
1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการ 
    เรียนรูใหเปนไปตามเกณฑ 
2) จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอาน   
    การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ เพิ่มเติม 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการวิเคราะห 
    แ ล ะ คิ ด อ ย า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ   อ ภิ ป ร า ย  
    แลกเปล่ียน ความคิดเห็นและแกปญหา เพิ่มเติม 
4) จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการสราง 
    นวัตกรรม เพิ่มเติม 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปน
ระบบ เพื่ อ ให ทุกฝ ายมีส วนรวมในการกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำป ท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามของโรงเรียน 
     ทาอุแทพิทยา ยังไมเปนรูปธรรม และขาด ความ 
     ตอเนื่อง 
2 ) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายใน 
     หอ งเรียนยั งไม เอื้ อตอการจัดการเรียนรู  มี  
     อุปกรณขาดแคลนและไมพรอมตอการใชงาน  
     เชน คอมพิวเตอร โทรทัศน โปรเจคเตอร เปน 
     ตน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ      
1 ) ครู จั ด ท ำโค รงสร า ง รายวิ ช า ใน ราย วิ ช า ท่ี  
    รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดของ 
    หลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบหนวยการเรียนรู  
    จัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดใช 
    ทักษะกระบวนการคิด และการฝกปฏิ บั ติให  
    ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความ 
    คิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอ ผลงาน และ 
    สามารถนำไปประยุ กต ใช ใน ชีวิต ไดและน ำ 
    แผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรูจริง  
2) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ      
1) ครูใช ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู  
    ภายใน และภายนอกมาใชในการจัดการเรียนรู  
    โดยสรางโอกาสใหผูเรียนได แสวงหาความรูดวย 
   ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
2) ครูควรตระหนัก และใหความสำคัญกับมาตรฐาน 
    ของคุณภาพทางการศึกษาและคาเป าหมาย   
    ตามท่ีโรงเรียนประกาศไวอยางจริงจัง เพื่อจัด 
    กิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม 
    หลักสูตรใหมีความสอดคลอง 
3) ครูควรวัดและประเมินผลการอานคิด วิเคราะห  
    และคุณลักษณะอันพึ งประสงคใหสอดคลอง 
    กับสภาพจริงเพื่อนำผลการประเมินไปใชในการ 
   พัฒนาผูเรียน 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของสถานศึกษา 
       โรงเรียนทาอุแทพิทยา  ไดรับรางวัลระดับดีมากการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice   

การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ การขับเคล่ือนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



 ๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอุแทพิทยา ปการศึกษา 2564 

สวนที่ 1 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ขอมูลท่ัวไป 

 ช่ือ โรงเรียนทาอุแทพิทยา รหัสสถานศึกษา 1084640548 ท่ีต้ัง 391 หมู 1 ตำบลทาอุแท อำเภอ
กาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี สังกดั สำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
โทร 077 - 933447 โทรสาร 077 - 933447 
e-mail : thautae.school@gmail.com website : www.tpy.ac.th 
           เปดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เนื้อท่ี 55 ไร  
           เขตพื้นท่ีบริการ 

ท่ี 
เขตพื้นท่ีบริการ ช่ือสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในเขตพื้นท่ีบริการ 

หมูท่ี ซอย/ถนน ตำบล โรงเรียนทุกสังกัดระดับประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ 

1 1 
 -  

ตำบลไชยคราม 
อำเภอดอนสัก โรงเรียนบานศรีชัยคราม 

2 2  -   โรงเรียนวัดนอก 

3 4 
 -  

ตำบลชลคราม 
อำเภอดอนสัก โรงเรียนวัดชลคราม 

4 1  -   โรงเรียนวัดนทีวฒันาราม 

5 1 
 -  

ตำบลทาอุแท 
อำเภอกาญจนดิษฐ โรงเรียนบานดอนหลวง 

6 8  -   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บานคลองควน) 
7 9  -   โรงเรียนบานกงหนิง 
8 6  -   โรงเรียนบานคลองนามิตรภาพท่ี 201 
9 7  -   โรงเรียนบานวงัทองสามัคคี 

10 10  -   โรงเรียนบานศิลางาม 
11 5  -   โรงเรียนวัดบานใน 
12 2  -   โรงเรียนวัดอุทยาราม 

13 8 
 -  

ตำบลทาทอง 
อำเภอกาญจนดิษฐ โรงเรียนบานดอนสน 

14 2  -    โรงเรียนบานทาโพธิ ์
15 1  -    โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
16 9  -    โรงเรียนวัดดอนยาง 
17 4  -    โรงเรียนวัดประสพ 
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 ๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

           ประวัติโรงเรียนโดยยอ   
            โรงเรียนทาอุแทพิทยา ต้ังเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.  2525 โดยเปดเปนสาขาโรงเรียนกาญจนดิษฐ
วิทยาคม เปนโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยูหมูท่ี 1 บานดอนหลวง ตำบลทา
อุแท อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อท่ี 55 ไร มีนายสมภาพ  พัฒนเดช  รักษาการในตำแหนง
ครูใหญ นักเรียนชายหญิงรุนแรก จำนวน  58  คน 
 พ.ศ.2526 ไดรับการอนุมัติจัดต้ังเปนโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยม  กรมสามัญศึกษา  โดยไดรับ
งบประมาณกอสรางอาคารช่ัวคราว  ขนาด  4  หองเรียน  จำนวน  1  หลัง  บานพักครู  1  หลัง  บานพักภาร
โรง  1  หลัง  หองน้ำหองสวม  6  ท่ี 1 หลัง  และไดเปล่ียนช่ือจาก “โรงเรียนกาญจนดิษฐวิทยาคม  สาขาทา
อุแท  (ก.ด.ว.2)”  เปนช่ือ “โรงเรียนทาอุแท” 
 พ.ศ.2527 ไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารเรยีนถาวร ขนาด  8  หองเรียน  
(108ล)  จำนวน 1 หลัง อาคารฝกงาน 1 หลัง (2 หนวย) ไดเปล่ียนช่ือจากโรงเรียนทาอุแท  เปน  
“โรงเรียนทาอุแทพิทยา” อกัษรยอ “ท.พ.”   
 พ.ศ.2534 เปนโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
 พ.ศ.2537ไดรับงบประมาณการกอสรางอาคารเรียนขนาด  16  หองเรียน (216ล) จำนวน  1 หลัง   
 พ.ศ.2538 เปดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ.2545 ไดรับงบประมาณกอสรางหอประชุม  จำนวน  1  หลัง 

15 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 ไดรับมอบสนามกีฬาจากองคการบริหารสวนจังหวัด สุราษฎรธานี โดยมีนาย
กอเกียรติ อินทรักษ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด สุราษฎรธานี เปนผูสงมอบ และมีนายอูต ตรีอุดม 
ผูอำนวยการโรงเรียนทาอุแทพิทยา เปนผูรับมอบ 
          คำขวัญ 

          เรียนเดน   เลนดี   รูหนาท่ี   มีวินัย   ใฝคุณธรรม 

 ปรัชญาโรงเรียน 

          นตฺถิ ปฺญา สมา อาภา แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี   

 อัตลักษณ 
          มีน้ำใจนักกีฬา 

 เอกลักษณ 
          กีฬาเดน 

 วิสัยทัศน (VISION) 

           โรงเรยีนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สงเสริมคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญา 
           ของเศรษฐกิจพอเพียง กาวทันเทคโนโลยี กรีฑาเปนเลิศ พัฒนาแบบมีสวนรวม 

 พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
1. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช 
3. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
4. พัฒนาสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
5. สงเสริมการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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1.2  ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา  (ขอมูล 31 มกราคม ๒๕๖5) 
      1) รองผูอำนวยการโรงเรียน  1 คน 
          ช่ือ-สกุล  นางสาวพรพิมล แซฟุง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
          โทรศัพท 086-2746006 e-mail seafung9@gmail.com 
     2) จำนวนบุคลากร 

 
จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหนง เพศ ระดับการศึกษา 

      - จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก ..................26............. คน คิดเปนรอยละ ........100............  
- จำนวนครท่ีูสอนตรงความถนัด ...............26........... คน คิดเปนรอยละ ..........100.......... 

จำนวนบุคลากรจำแนกตามอายุ อายุราชการ ตำแหนง  วิทยฐานะ วุฒิ และวิชาเอก 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครู    
อัตราจาง 

เจาหนาท่ี
อื่นๆ 

รวมท้ังหมด 

ปการศึกษา 
2564 

1 22 - 4 4 31 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) 

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง ต่ำกวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ผูอำนวยการ - - - - - - - 

รองผูอำนวยการ - 1 1 - - 1 - 
ขาราชการครู  3 19 22 - 22 2 - 

ครูวิกฤต - 2 2 - 2 - - 
ครูอัตราจาง - 2 2 - 2 - - 

เจาหนาท่ีธุรการ 1 - 1 -      1 - - 
อื่น ๆ(ลูกจางช่ัวคราว) 1 2 3 3 - - - 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหนง วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

  นางสาวพรพิมล แซฟุง 39 12 ป รอง
ผูอำนวยการ 

ชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

  นางสุดารตัน    สุขเขียว 58 37 ป ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 
  น.ส.จิราวรรณ    ศรีวรกร ๕4 27 ป ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย 
  น.ส.นลัทพร    มีแกว 50 27 ป ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร 
  น.ส.พัชราพรรณ   เพชรอาวุธ 52 ๒8 ป ครู ค.ศ.2 ชำนาญการ กศ.บ. อังกฤษ 
  นายธีระวฒัน    ศรีภักดี 50 13 ป ครู ค.ศ.๒ ชำนาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป 
  นายปยวัฒน  วิชัยดิษฐ ๔5 11 ป ครู ค.ศ.๒ ชำนาญการ ค.บ. พลศึกษา 
  นางสุชิลา    พงษพุม ๓9 10 ป ครู ค.ศ.๒ ชำนาญการ ศ.บ. ศิลปบัณฑิต 
  นายโอภาส เกื้อสกุล 43 12 ป ครู ค.ศ.๒ ชำนาญการ ค.บ. พลศึกษา 
  น.ส.ภัชรพร   มีคลาย ๓6 6 ป ครู ค.ศ.๑ - คศ.บ. ภูมิภาคศึกษา 
  น.ส.ชฎาทิพย    พูนนาผล ๓6 11 ป ครู ค.ศ.๑ - ค.บ. ภาษาไทย 
  น.ส.เนตรชนก   มีนวลช่ืน 36 6 ป ครู ค.ศ.๑ - กศ.บ สังคมศึกษา 
  น.ส.นันทวดี    ใจหาว 32 8 ป ครู ค.ศ.๑ - ศษ.บ. คณิตศาสตร 

mailto:seafung9@gmail.com
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ลูกจางช่ัวคราว 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบการณ 

การสอน/
ทำงาน (ป) 

วุฒิ วิชา เอก 

๑ น.ส.สุจิตรา  ศรีคง 42 13 คศ.บ. 
คหกรรม 

(ผาและเครื่องแตงกาย) 
2 น.ส.นงลักษณ หอมหวล 40 4 วท.บ พืชศาสตร 
3 น.ส.บุษกร  อุทัยรัตน 27 2  ค.บ. คอมพิวเตอร 
4 น.ส.กรรณิกา คงทอง  27 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
5 นายอภิสิทธิ์ บุญไชยสุริยา 26 2 เดือน ค.บ ภาษาไทย 
6 นางชุติมันต  คนโอ 54 7  ประถม ป.6 
7 นางสาวจินตนา ยืนนาน 49 3  ประถม ป.6 
8 นายนภดล ทองพัฒน 49 5 เดือน มัธยม ม.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหนง วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก 

  นางณัฐณิชา    ปราบนคร 40 5 ป ครู ค.ศ.1 - ค.บ. ภาษาไทย 
  น.ส.จันทนา    ฮั่นสกุล ๓8 5 ป ครู ค.ศ.1 - วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพ 
  นางโสรดา   โรมา 31 5 ป ครู ค.ศ.1 - ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา 

  น.ส.พรนิภา  วงษถวิล 30 4 ป ครู ค.ศ.1 - ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
  น.ส.จริยา  ชุมกลัด  30 3 ป ครู ค.ศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 
  น.ส.อัสมะห  เส็นบัตร 30 3 ป ครู ค.ศ.1 - วท.บ. คณิตศาสตร 
  น.ส.โรสนานี  ทิพยหมัด 28 2 ป ครู ค.ศ.1 - วท.บ. เคมี 
  น.ส.ศุภานิช  อินตา 28 2 ป ครู ค.ศ.1 - กศ.บ. ชีววิทยา 

  น.ส.ประภัสสร โยมา 27 1 ป ครูผูชวย - กศ.บ. ฟสิกส 
  น.ส.สุรีรัตน ชวยบำรุง 30 3 เดือน ครูผูชวย - ค.บ. สังคมศึกษา 
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4) ภาระงานสอน 
 

 

  
  
  
  
 

 

 

 

 

  
กราฟแสดงภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวนครู 

(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

ภาษาไทย 3 24.50 

คณิตศาสตร 3 26.00 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 6 25.83 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 29.25 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 26.25 

ศิลปะ 1 31.50 

การงานอาชีพ 3 24.83 

ภาษาตางประเทศ 4 24.63 

รวม  26.60 
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5) ขอมูลนักเรียน (ขอมูล 25 มิถุนายน ๒๕๖4) 

จำนวนนักเรียนปการศึกษา 2564  รวมท้ังส้ิน 408 คน 

ระดับช้ัน จำนวนหองเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน) เฉลี่ยตอหอง 

( คน ) ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 3 41 40 81 27 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 3 45 55 100 33 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 3 44 41 85 28 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 23 18 41 21 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 23 36 59 30 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 18 24 42 21 

รวมท้ังหมด 15 64 78 142 24 

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน(คน) จำแนกตามระดับช้ัน ปการศึกษา 2564 

 
 

กราฟแสดงจำนวนนักเรียน (คน) จำแนกตามระดับช้ัน ปการศึกษา 2562 – 2564 

 
 



 ๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

 6) ขอมูลนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564  

ระดับช้ัน 
นักเรียนท้ังหมด 

(คน) 
นักเรียนท่ีสำเร็จ
การศึกษา ( คน) 

คิดเปนรอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 74 67 90.54 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 42 41 97.62 
 
  7) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
ระดับช้ัน/จำนวนคร้ัง 

รวม 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1. หองคอมพิวเตอร 1 16 48 14 32 34 18 162 

2. หองคอมพิวเตอร 2 50 0 48 8 0 18 124 

3. หองศิลปะ 40 30 30 20 20 20 160 

4. หองจริยธรรม 3 4 4 3 5 7 26 

5. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 1 10 20 60 25 40 40 195 

6. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2 20 40 120 50 80 80 390 

7. หองปฏิบัติการทางภาษา 4 4 4 2 0 0 14 

8. หองสมุด 50 20 20 30 20 10 150 

9. โรงฝกงาน 40 140 40 40 40 80 380 

10. หองพยาบาล 72 50 51 35 50 27 285 

11. หองธนาคารโรงเรียน 50 10 20 35 40 20 175 

13. เรือนเศรษฐกิจพอเพยีง 10 40 20 10 40 40 160 

14. หองเรียนกรีฑา 40 20 10 10 10 10 100 

กราฟแสดงจำนวน (ครั้ง) การใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ปการศึกษา ๒๕๖4 
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8) โครงสรางหลักสูตร 
     8.1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

 กลุมสาระการเรียนรู  
ภาษาไทย ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
คณิตศาสตร ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
วิทยาศาสตร ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 
วิทยาการคำนวณและ 

การออกแบบเทคโนโลยี 
40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 80(2.0) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑. ประวัติศาสตร 
๒. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

๓. หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตใน
สังคม 

๔. ภูมิศาสตร 
๕. เศรษฐศาสตร 

๑๖๐(๔นก.) 
 

๔๐(๑นก.) 
 
 

๔๐(๑นก.) 
 
 

๑๖๐(๔นก.) 
 

๔๐(๑นก.) 
 
 

๔๐(๑นก.) 
 

๑๖๐(๔นก.) 
 

๔๐(๑นก.) 
 
 

๔๐(๑นก.) 
 

๓๒๐(๘นก.) 
 

๘๐(๒นก.) 
 
 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓นก.) 
ศิลปะ ๘๐(๒นก.) ๘๐(๒ นก.) ๘๐(๒ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 40(1.0) 
ภาษาตางประเทศ ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๑๒๐(๓ นก.) ๒๔๐(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐(๒๒นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๑,๖๔๐(๔๑ นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒๐๐ ช่ัวโมง ๒๐๐ ช่ัวโมง ๒๐๐ ช่ัวโมง ไมนอยกวา ๑๖๐๐ ช่ัวโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  กิจกรรมแนะแนว 

  กิจกรรมนักเรียน 

     -ลูกเสือ-เนตรนารี 
     -นักศึกษาวิชาทหาร 

     -ชุมนุม 

  กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
  สาธารณประโยชน  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 

๑๒๐ 
 
 
 

200 

๑๒๐ 
 
 
 

200 

๑๒๐ 
 
 
 

200 

 
 
 

๓๖๐ 
 
 
- 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3๒๐ 3๒๐ 3๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๑,4๐๐ ช่ัวโมง/ป 
รวม ๓  ป 
ไมนอยกวา 

 ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 



 ๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

8.2 โครงสรางช้ันป  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(หนวยกิต/
ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวย
กิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.5/460  รายวิชาพื้นฐาน ๑0.5/๔
20 

ท ๒๑๑๐๑  ภาษาไทย1  ๑.๕/๖๐  ท ๒๑๑๐๒  ภาษาไทย2  ๑.๕/๖๐ 

ค ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร 1 ๑.๕/๖๐  ค ๒๑๑๐๒  คณิตศาสตร 2 ๑.๕/๖๐ 
ว ๒๑๑๐๑  วิทยาศาสตร 1 ๑.๕/๖๐  ว ๒๑๑๐๒  วิทยาศาสตร2  ๑.๕/๖๐ 
ว 21103 การออกแบบและ
เทคโนโลยี1 

1.0/40  - - 

ส ๒๑๑๐๑  สังคมศึกษา1  ๑.๕/๖๐  ส ๒๑๑๐๒  สังคมศึกษา 2 ๑.๕/๖๐ 
ส ๒๑๑๐๓  ประวัติศาสตร1  ๐.๕/๒๐  ส ๒๑๑๐๔  ประวัติศาสตร 2 ๐.๕/๒๐ 
พ ๒๑๑๐๑  สุขศึกษา1  ๑.๐/๔๐  พ ๒๑๑๐๒  สุขศึกษา2  0.5/20 
พ 21103 เทเบิลเทนนิส1 ๐.๕/๒๐  พ 21104 เทเบิลเทนนิส2 0.5/20 
ศ ๒๑๑๐๑  ศิลปะ 1 ๑.๐/๔๐  ศ ๒๑๑๐๒  ศิลปะ2  ๑.๐/๔๐ 
ง ๒๑๑๐๑การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 1 

0.5/20  ง ๒๑๑๐๒การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 2 

0.5/20 

อ ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕/๖๐  อ ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ2  ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๒.0/80  รายวิชาเพิ่มเติม 3/๑2๐ 
ส 20241 หนาท่ีพลเมือง1 ๐.๕/๒๐  ส 20242 หนาท่ีพลเมือง2 ๐.๕/๒๐ 
เพิ่มเติม(เลือก/บังคับ) 1.5/60  ว 21281 วิทยาการคำนวณ1 1.0/40 
   เพิ่มเติม(เลือก/บังคับ) 1.5/60 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนาร ี 12         ลูกเสือ/เนตรนาร ี 13 
       ชุมนุม ๒๐         ชุมนุม ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

8  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

8 

-กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 100  -กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 100 
รวมเวลาเรียน 7๐๐  รวมเวลาเรียน 7๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,4๐๐ ช่ัวโมง/ป 
 
 
 
 
 



 ๑๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๒ 
ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต/

ชม.) 
 รายวิชา/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
(หนวยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน 10.5/420  รายวิชาพื้นฐาน 11.5/460 
ท ๒๒๑๐๑  ภาษาไทย3  ๑.๕/๖๐  ท ๒๒๑๐๒  ภาษาไทย 4 ๑.๕/๖๐ 
ค ๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร3  ๑.๕/๖๐  ค ๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร4  ๑.๕/๖๐ 
ว ๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร 3 ๑.๕/๖๐  ว ๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร 4 ๑.๕/๖๐ 

- -  ว 22103  วิทยาการคำนวณ2 1.0/40 
ส ๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา 3 ๑.๕/๖๐  ส ๒๒๑๐๒  สังคมศึกษา4  ๑.๕/๖๐ 
ส ๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร 3 ๐.๕/๒๐  ส ๒๒๑๐๔  ประวัติศาสตร 4 ๐.๕/๒๐ 
พ ๒๒๑๐๑  สุขศึกษา3  ๑.๐/๔๐  พ ๒๒๑๐๒  สุขศึกษา4  ๑.๐/๔๐ 
พ 22103  กรีฑา1 ๐.๕/๒๐  พ 22104 กรีฑา2 ๐.๕/๒๐ 
ศ ๒๒๑๐๑  ศิลปะ 3 ๑.๐/๔๐  ศ ๒๒๑๐๒  ศิลปะ  ๑.๐/๔๐ 
ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี3  

0.5/20  ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 4 

0.5/20 

อ ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ 3 ๑.๕/๖๐  อ ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ 4 ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0/120  รายวิชาเพิ่มเติม 2.0/80 
ส 20243 หนาท่ีพลเมือง3 ๐.๕/๒๐  ส 20244 หนาท่ีพลเมือง4 ๐.๕/๒๐ 
ว  22285 การออกแบบและ
เทคโนโลยี2 

1.0/40  เพิ่มเติม(เลือก/บังคับ) 1.5/60 

เพิ่มเติม(เลือก/บังคับ) 1.5/60    
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๒         ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๑๓ 
       ชุมนุม ๒๐         ชุมนุม ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

8  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

8 

-กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 100  -กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 100 
รวมเวลาเรียน 7๐๐  รวมเวลาเรียน 7๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,4๐๐ ช่ัวโมง/ป 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ 
ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวย
กิต/ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 
(หนวยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๑๑.5/๔6

๐ 

 รายวิชาพื้นฐาน 10.5/420 

ท ๒๓๑๐๑  ภาษาไทย 5 ๑.๕/๖๐  ท ๒๓๑๐๒  ภาษาไทย 6 ๑.๕/๖๐ 
ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร 5 ๑.๕/๖๐  ค ๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร 6 ๑.๕/๖๐ 
ว ๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร 5 ๑.๕/๖๐  ว ๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร 6 ๑.๕/๖๐ 
ว 23103 การออกแบบและ
เทคโนโลยี3 

1.0/40  - - 

ส ๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา 5 ๑.๕/๖๐  ส ๒๓๑๐๒  สังคมศึกษา 6 ๑.๕/๖๐ 
ส ๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร 5 ๐.๕/๒๐  ส ๒๓๑๐๔  ประวัติศาสตร 6 ๐.๕/๒๐ 
พ ๒๓๑๐๑  สุขศึกษา5  ๑.๐/๔๐  พ ๒๓๑๐๒  สุขศึกษา6  ๑.๐/๔๐ 
พ 23103 วอลเลยบอล1 ๐.๕/๒๐  พ 23104 วอลเลยบอล2 ๐.๕/๒๐ 
ศ ๒๓๑๐๑  ศิลปะ 5 ๑.๐/๔๐  ศ ๒๓๑๐๒  ศิลปะ 6 ๑.๐/๔๐ 
ง ๒๓๑๐๑การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 5 

0.5/20  ง ๒๓๑๐๒การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 6 

0.5/20 

อ ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ 5 ๑.๕/๖๐  อ ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ 6 ๑.๕/๖๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 2.0/80  รายวิชาเพิ่มเติม 3.0/120 
ส 20245 หนาท่ีพลเมือง5 ๐.๕/๒๐  ส 20246 หนาท่ีพลเมือง6 ๐.๕/๒๐ 
เพิ่มเติม(เลือก/บังคับ) 1.5/60  ว 23288 วิทยาการคำนวณ3 1.0/40 
   เพิ่มเติม(เลือก/บังคับ) 1.5/60 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       ลูกเสือ/เนตรนาร ี ๑๒         ลูกเสือ/เนตรนารี ๑๓ 
       ชุมนุม ๒๐         ชุมนุม ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

8  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

8 

-กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 100  -กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 100 
รวมเวลาเรียน 7๐๐  รวมเวลาเรียน 7๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,4๐๐ ช่ัวโมง/ป 
 

 
 
 

 
 



 ๑๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ (วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร) 
ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนวยกิต/
ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(หนวยกิต/
ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๑๑/๔๔๐  รายวิชาพื้นฐาน ๖/๒๔๐ 

ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท ๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 

ค ๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๐/๔๐  ค ๓๑๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๐/๔๐ 

ว  3 1 1 0 2   ก า รอ อ ก แ บ บ แ ล ะ
เทคโนโลยี4 

1.0/40  ส ๓๑๑๐๒  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 

   ส ๓๑๑๐๔  ประวัติศาสตร  ๐.๕/๒๐ 

   พ ๓๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 

   ศ ๓๑๑๐๒  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 

ส ๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕/๒๐  ง  ๓ ๑ ๑ ๐ ๒   ก าร งาน อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลย ี

๐.๕/๒๐ 

พ ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  อ ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐ 

ศ ๓๑๑๐๑  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐    

ง  ๓ ๑ ๑ ๐ ๑   ก าร งาน อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

๐.๕/๒๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐ /๓๒๐ 

อ ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐  คณิตศาสตรเสริม ๑.๕/๖๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๔.๕/๑๖๐  เคมี ๑            ๑.๕/๖๐ 

คณิตศาสตรเสริม ๑.๕/๖๐  ฟสิกส ๑ ๒.๐/๘๐ 

พลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ชีววิทยา ๑.๕/๖๐ 

คอมพิวเตอร ๑.๐/๔๐  ตารางการทำงาน  ๑.๐/๔๐ 

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน ๑ ๑.๐/๔๐  พลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  

       พัฒนาทักษะ ๑๐         พัฒนาทักษะ ๑๐ 

       ชุมนุม ๒๐         ชุมนุม ๒๐ 

-กิจกรรม เพื่ อ สังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

๑๐  -กิจกรรมเพื่ อ สังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๒๘๐ ช่ัวโมง/ป 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๕ (วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร) 
ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวยกิต/

ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวย
กิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐/๒๘๐  รายวิชาพื้นฐาน ๖.๐/๒๔๐ 

ท ๓๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท ๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 

ค ๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๐/๔๐  ค ๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๐/๔๐ 

อ ๓๒๑๐๑  โลกและอวกาศ ๑.๐/๔๐   ๓๒๑๐๒  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 

ส ๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๐/๔๐  ส ๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร  ๐.๕/๒๐ 

ส ๓๒๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕/๒๐  พ ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 

พ ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ศ ๓๒๑๐๒  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 

ศ ๓๒๑๐๑  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ง  ๓ ๒ ๑ ๐ ๒   ก าร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลย ี

๐.๕/๒๐ 

ง  ๓ ๒ ๑ ๐ ๑   ก าร งาน อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

๐.๕/๒๐  อ ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐ 

อ ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐    

รายวิชาเพิ่มเติม ๘/๓๒๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๙.๐/๓๖๐ 

คณิตศาสตรเสริม ๑.๕/๖๐  คณิตศาสตรเสริม ๑.๕/๖๐ 

ว ๓๒๒๐๒  ฟสิกส ๒ ๒.๐/๘๐  ว ๓๒๒๐๓   ฟสิกส ๓ ๒.๐/๘๐ 
ชีวะ ๒ ๑.๕/๘๐  ว ๓๒๒๔๒  ชีวะ ๒ ๑.๕/๖.๐ 
ว ๓๒๒๒๒  เคมี ๒ ๑.๕/๔๐  ว ๓๒๒๒๓   เคมี ๓ ๑.๕/๖๐ 
พลศึกษา  ๐.๕/๒๐  โครงงานวิทยาศาสตร ๑.๐/๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐  ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐ 

   พลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 

-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 

-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  

       พัฒนาทักษะ ๑๐         พัฒนาทักษะ ๑๐ 

       ชุมนุม ๒๐         ชุมนุม ๒๐ 

-กิจกรรม เพื่ อ สังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

๑๐  -กิ จกรรม เพื่ อ สั งคมและสาธารณ ะ
ประโยชน 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๒๘๐ ช่ัวโมง/ป 
 
 

 
 
 
 



 ๑๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ (วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร) 
ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวยกิต/ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
 (หนวยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐  รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐ 
ท ๓๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท ๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค ๓๓๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๐/๔๐  ค ๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๐/๔๐ 
ส ๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส ๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
พ ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ศ ๓๓๑๐๒  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ง ๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐  ง ๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕/๒๐ 
อ ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐  อ ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๓๒๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๕/๓๒๐ 
คณิตศาสตรเสริม ๑.๕/๔๐  คณิตศาสตรเสริม ๑.๕/๔๐ 
ว ๓๓๒๔๓  ชีวะ ๓ ๑.๕/๖๐  ว ๓๓๒๔๔ ชีวะ ๔ ๑.๕/๖๐ 
ว ๓๓๒๒๔   เคมี ๔ ๑.๕/๖๐  ว ๓๓๒๒๕  เคมี ๕ ๑.๕/๖๐ 
ว ๓๓๒๐๔   ฟสิกส ๔ ๒.๐/๘๐  ว ๓๓๒๐๕ ฟสิกส ๕ ๒.๐/๘๐ 
พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
คอมพิวเตอร ๐.๕/๒๐  คอมพิวเตอร ๐.๕/๒๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐  ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       พัฒนาทักษะ ๑๐         พัฒนาทักษะ ๑๐ 
       ชุมนุม ๒๐         ชุมนุม ๒๐ 
-กิ จ ก ร รม เพื่ อ สั งค ม แ ละ ส าธ ารณ ะ
ประโยชน 

๑๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๔ (ท่ัวไป ) 
ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวยกิต/ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวยกิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๗/๒๘๐  รายวิชาพื้นฐาน ๗/๒๘๐ 
ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท ๓๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค ๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๐/๔๐  ค ๓๑๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๐/๔๐ 
ว ๓๑๑๐๑  ฟสิกสพื้นฐาน  ๑.๐/๘๐  ว ๓๑๑๐๑  ฟสิกสพื้นฐาน  ๑.๐/๘๐ 
ส ๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส ๓๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
ส ๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕/๒๐  ส ๓๑๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕/๒๐ 
พ ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ ๓๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ ๓๑๑๐๑  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ศ ๓๑๑๐๑  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ง ๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐  ง ๓๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕/๒๐ 
อ ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐  อ ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕/๒๖๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕/๒๖๐ 
ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 
สังคมศึกษา ๑.๐/๔๐  สังคมศึกษา ๑.๐/๔๐ 

งานประดิษฐดอกไม ๑.๐/๔๐  พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
พลศึกษา ๐.๕/๒๐  คอมพิวเตอร ๑.๐/๔๐ 
คอมพิวเตอร ๑.๐/๔๐  อาหารและโภชนาการ ๑.๐/๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐  ชางอุตสาหกรรม ๑.๐/๔๐ 
หองสมุด ๑.๐/๔๐  ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
       พัฒนาทักษะ ๑๐         พัฒนาทักษะ ๑๐ 
       ชุมนุม ๒๐         ชุมนุม ๒๐ 
-กิ จก รรม เพื่ อ สั งคมและสาธารณ ะ
ประโยชน 

๑๐  -กิ จก รรม เพื่ อ สั งคม และสาธารณ ะ
ประโยชน 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๕ ( ท่ัวไป ) 
ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (หนวย
กิต/ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวยกิต/

ชม.) 
รายวิชาพื้นฐาน ๗.๕/๓๐๐  รายวิชาพื้นฐาน ๗.๐/๒๘๐ 
ท ๓๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท ๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค ๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร  ๑.๐/๖๐  ค ๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๐/๖๐ 
ว ๓๑๑๐๓  เคมีพื้นฐาน  ๑.๕/๖๐  อ ๓๒๑๐๑  โลกและอวกาศ ๑.๐/๔๐ 
ส ๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  ส ๓๒๑๐๒  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
ส ๓๒๑๐๓  ประวัติศาสตร  ๐.๕/๒๐  ส ๓๒๑๐๔  ประวัติศาสตร  ๐.๕/๒๐ 
พ ๓๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  พ ๓๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
ศ ๓๒๑๐๑  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ศ ๓๒๑๐๒  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ง ๓๒๑๐๑   การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๐.๕/๒๐  ง ๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๐.๕/๒๐ 

อ ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐  อ ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕/๒๖๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕/๒๖๐ 
ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 
สังคมศึกษา ๑.๐/๖๐  สังคมศึกษา ๑.๐/๖๐ 
พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
คอมพิวเตอร ๑.๐/๔๐  คอมพิวเตอร ๑.๐/๔๐ 
งานประดิษฐดอกไม ๑.๐/๔๐  ชางอุตสาหกรรม ๑.๐/๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐  อาหารและโภชนาการ ๑.๐/๔๐ 
หองสมุด ๑.๐/๔๐  ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรียน   -กิจกรรมนักเรียน  
       พัฒนาทักษะ ๑๐         พัฒนาทักษะ ๑๐ 
       ชุมนุม ๒๐         ชุมนุม ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

๑๐  -กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๒๘๐ ช่ัวโมง/ป 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ ( ท่ัวไป ) 
ภาคเรียนท่ี ๑  ภาคเรียนท่ี ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวยกิต/

ชม.) 

 รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หนวย
กิต/ชม.) 

รายวิชาพื้นฐาน ๕.๕/๒๒๐  รายวิชาพื้นฐาน ๔.๕/๑๘๐ 
ท ๓๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐  ท ๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐/๔๐ 
ค ๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร  ๑.๐/๖๐  ค ๓๓๑๐๒  คณิตศาสตร  ๑.๐/๖๐ 
ว ๓๑๑๐๑  ชีวะพื้นฐาน  ๑.๕/๖๐  ส ๓๓๑๐๒  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐ 
ส ๓๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐/๔๐  พ ๓๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐ 
พ ๓๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๐.๕/๒๐  ศ ๓๓๑๐๒  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐ 
ศ ๓๓๑๐๑  ศิลปะ  ๐.๕/๒๐  ง  ๓ ๓ ๑ ๐ ๒   ก าร ง าน อ า ชี พ แ ล ะ

เทคโนโลย ี
๐.๕/๒๐ 

ง  ๓ ๓ ๑ ๐ ๑   ก ารง าน อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

๐.๕/๒๐  อ ๓๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐ 

อ ๓๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐/๔๐    
รายวิชาเพิ่มเติม ๖.๕/๓๖๐  รายวิชาเพิ่มเติม ๙/๓๖๐ 
ภาษาไทย ๑.๐/๔๐  ภาษาไทย ๑.๐/๔๐ 
สังคมศึกษา ๑.๐/๖๐  สังคมศึกษา ๑.๐/๖๐ 
พลศึกษา ๐.๕/๒๐  พลศึกษา ๐.๕/๒๐ 
คอมพิวเตอร ๑.๐/๔๐  คอมพิวเตอร ๑.๐/๔๐ 
งานประดิษฐดอกไม ๑.๐/๔๐  อาหารและโภชนาการ ๑.๐/๔๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐  ชางอุตสาหกรรม ๑.๐/๔๐ 
การดูแลสุขภาพ ๑.๐/๔๐  งานประดิษฐดอกไม ๑.๐/๔๐ 
   ภาษาอังกฤษ ๑.๐/๔๐ 
   การดูแลสุขภาพ ๑.๐/๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๖๐ 
-กิจกรรมแนะแนว ๒๐  -กิจกรรมแนะแนว ๒๐ 
-กิจกรรมนักเรยีน   -กิจกรรมนักเรียน  
       พัฒนาทักษะ ๑๐         พัฒนาทักษะ ๑๐ 
       ชุมนุม ๒๐         ชุมนุม ๒๐ 
-กิจกรรมเพื่ อ สังคมและสาธารณะ
ประโยชน 

๑๐  -กิจกรรม เพื่ อ สั งคมและสาธารณ ะ
ประโยชน 

๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๒๔๐ ช่ัวโมง/ป 
 
 
 
 
 



 ๑๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

สวนที ่2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

  โรงเรียนทาอุแทพิทยา ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 ดังนี้  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
            1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

                    1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
ดี 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 
 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน     

1. ระดับคุณภาพ : ดี 
2. วิธีการพัฒนา 

           ดานคุณภาพผูเรียน โรงเรียนทาอุแทพิทยาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติโดยสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผล ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนแสดงความ
คิดเห็นและแกปญหาอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการสืบคน รวบรวม สรุปขอมูล และอางอิงแหลงขอมูลท่ีได
จากการสืบคน รวบรวม สรุปขอมูล ความรู และอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูตางๆ ไดดวยตนเอง และสามารถทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเช่ือมโยงองค
ความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหมๆ เปนแนวความคิด โครงงาน ช้ิน และผลผลิตได รวมถึง
ผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญ ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ พรอมท้ังมีความรู ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีตองานอาชีพผานโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียน 8 กลุมสาระการรู โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดแบบโครงงาน และกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบออนไลนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
กิจกรรมแนะแนว 

นอกจากนี้โรงเรียนไดสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี
พึงประสงค สงผลใหผูเรียนมีคานิยมและเจตคติท่ีดี สามารถยอมรับท่ีจะอยูรวมกันกับผูอื่นบนความแตกตางและ
หลากหลายอยางมึความสุข ผานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการสงเสริมสุขภาพ และโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางกีฬา (กรีฑา) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 ๑๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ตารางแสดง การกำกับติดตามการดำเนินงานมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินการ 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร  
    และการคิดคำนวณ 

- โครงการพัฒนาและสงเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  กลุมสาระภาษาไทย 
- โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร 

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี 
    วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    และแกปญหา 

- การประเมินการอาน คิดวิเคราะหตามเกณฑของสถานศึกษา 
- กิจกรรมโครงงานกับการเรียนรู และโครงงานฐานวิจัยใน 
  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเล้ียงชีพไดแบบโครงงาน 

4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
    สารสนเทศและการสื่อสาร 

- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลนภายใตสถานการณ 
  การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 
  19) 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม  
    หลักสูตรสถานศึกษา  
 
 
 
 

- โครงการพัฒนาและสงเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  กลุมสาระภาษาไทย 
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคม 
  ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการสงเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม 
  สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการ 
  เรียนรูศิลปะ 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการ 
  งานอาชีพ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และ           
    เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

- โครงการแนะแนวการศึกษาตอ 
 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน 
1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี  
     ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของ 
  สถานศึกษา 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2) ความภูมีใจในทองถ่ินและความเปนไทย - โครงการวันสำคัญทางสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน ความแตกตางและ 
    หลากหลาย 

- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมชุมนุม 



 ๒๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการดำเนินการ 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และ จิตสังคม 
 
 
 
 

- กิจกรรมติดตามคาดัชนีมวลกายของผูเรียนในโครงการ 
  สงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนในโครงการระบบดูแลชวยเหลือ 
  นักเรียน 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนภายในโรงเรียน 

  
3. ผลการประเมิน 

 โรงเรียนทาอุแทพิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน     
ประกอบดวย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  มีผลการประเมินดังนี ้
ตาราง แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็นพิจารณาท่ี  

๑. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1)  
ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

คารอยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ           

65.00 66.10 สูงกวาเปาหมาย 

     1.1) ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาไทย อยูใน 
            ระดับดี ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

65.00 58.53 ต่ำกวาเปาหมาย 

     1.2) ผูเรียนมีความสามารถในการเขียน อยูในระดับดี  
            ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

65.00 63.73 สูงกวาเปาหมาย 

     1.3) ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
            ดานความสามารถในการส่ือสาร ในระดับดี 

65.00 76.48 สูงกวาเปาหมาย 

     1.4) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณอยูในระดับ 
            ดี ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

65.00 65.66 สูงกวาเปาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แกปญหา 

65.00 75.95 สูงกวาเปาหมาย 

    2.1) ผูเรียนผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห อยูใน 
           ระดับ ดี 

65.00 81.41 สูงกวาเปาหมาย 

    2.2) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 65.00 75.13 สูงกวาเปาหมาย 
    2.3) ผูเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียน 
           ความคิดเห็น 

65.00 74.19 สูงกวาเปาหมาย 

    2.4) ผูเรียนใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการ 
           แกปญหา 

65.00 73.05 สูงกวาเปาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 65.00 74.20 สูงกวาเปาหมาย 
     3.1) ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวย 
            ตัวเอง 

65.00 76.56 สูงกวาเปาหมาย 



 ๒๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1)  
ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

คารอยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     3.2) ผูเรียนมีความสามารถในการทำงานเปนทีม 65.00 75.67 สูงกวาเปาหมาย 
     3.3) ผูเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงองคความรู  
            และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ  
            เปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน  
            ผลผลิต 

65.00 70.37 สูงกวาเปาหมาย 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

65.00 73.58 สูงกวาเปาหมาย 

     4.1) ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคนขอมูลจาก 
            อินเตอรเน็ต และสรุปความรูไดดวยตนเอง และ 
            อางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยี 
            สารสนเทศ 

65.00 76.41 สูงกวาเปาหมาย 

     4.2) ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
            ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ในระดับดี 

65.00 74.13 สูงกวาเปาหมาย 

     4.3) ผูเรียนมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรยีนรู  
            อยางมีประสิทธิภาพ 

65.00 70.19 สูงกวาเปาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.00 48.18 ต่ำกวาเปาหมาย 
     5.1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ 
            เรียนรูภาษาไทยในระดับ 2.5 ข้ึนไป 

60.00 52.69  ต่ำกวาเปาหมาย 

     5.2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ 
            เรียนรูคณิตศาสตรในระดับ 2 ข้ึนไป 

60.00 57.93 ต่ำกวาเปาหมาย 

     5.3) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ 
            เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับ 2.5  
           ข้ึนไป 

60.00 51.00 ต่ำกวาเปาหมาย 

     5.4) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ 
           เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับ  
           3 ข้ึนไป 

60.00 55.77 ต่ำกวาเปาหมาย 

     5.5) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ 
            เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาใน ระดับ 4 

60.00 49.75 ต่ำกวาเปาหมาย 

     5.6) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ 
            เรียนรูศิลปะในระดับ 4 

60.00 35.59 ต่ำกวาเปาหมาย 

     5.7) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ 
            เรียนรูการงานอาชีพในระดับ 4 

60.00 31.27 ต่ำกวาเปาหมาย 

     5.8) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการ 
            เรียนรูภาษาตางประเทศ ในระดับ 2 ข้ึนไป 

60.00 51.45 ต่ำกวาเปาหมาย 

6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 65.00 76.81 สูงกวาเปาหมาย 
     6.1) ผูเรียนมีความรูพื้นฐาน และทักษะพื้นฐาน พรอมท่ี 
            จะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรืองานอาชีพ 

65.00 74.01 
 

สูงกวาเปาหมาย 

     6.2) ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอ หรืองานอาชีพ 65.00 79.60 สูงกวาเปาหมาย 



 ๒๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1)  
ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

คารอยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

สรุปภาพรวมประเด็นการพจิารณา ท่ี 1) 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

สูงกวาเปาหมาย 

 จากตาราง แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็น
พิจารณาท่ี 1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เปนไปตามเปาหมาย จำนวน - ประเด็นพิจารณา สูงกวาเปาหมาย จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา และ ต่ำ
กวาเปาหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแลวเปนไปสูงกวา
เปาหมาย เปนสวนใหญ 
ตารางแสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียนประเด็นพจิารณาท่ี 
 2) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการพิจารณา ท่ี 2)  
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

คารอยละ สรุปผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

77.50 83.41 สูงกวาเปาหมาย 

     1.1) ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
            ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 8 ประการ และมี 
            คุณภาพอยูในระดับดีข้ึนไป 

80.00 89.15 สูงกวาเปาหมาย 

     1.2) ผูเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามท่ี 
            สถานศึกษากำหนด 

75.00 77.67 สูงกวาเปาหมาย 

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 75.00 87.00 สูงกวาเปาหมาย 
     2.1) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของ 
            ความเปนไทย 

75.00 96.45 สูงกวาเปาหมาย 

     2.2) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ 
           ประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทย 

75.00 77.55 สูงกวาเปาหมาย 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ
หลากหลาย 

75.00 82.75 สูงกวาเปาหมาย 

     3.1) ผูเรียนยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลใน 
            ดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา  
            วัฒนธรรม ประเพณีดวยความเขาใจ  

75.00 81.88 สูงกวาเปาหมาย 

     3.2) ผูเรียนอยูรวมกันไดอยางปกติสุขบนความ 
           แตกตางระหวางบุคคลใน ดานเพศ วัย เช้ือชาติ  
           ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
 

75.00 83.61 สูงกวาเปาหมาย 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 71.67 76.32 สูงกวาเปาหมาย 
     4.1) ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย อยางเหมาะสม 
            ในแตละชวงวัย 

60.00 63.03 สูงกวาเปาหมาย 

     4.2) ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ สังคม  
            และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 

75.00 77.58 สูงกวาเปาหมาย 



 ๒๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการพิจารณา ท่ี 2)  
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

คารอยละ สรุปผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     4.3) ผูเรียนผานการประเมินกิจกรรม 
            สาธารณประโยชน 

80.00 88.36 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพจิารณา ท่ี 2)  
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

สูงกวาเปาหมาย 

 จากตาราง แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ประเด็น
พิจารณาท่ี 2) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 4 ประเด็นพิจารณา สูงกวา เปาหมาย ทุกประเด็นพิจารณา 
   ผลงานนักเรียน 
  1. รางวัลระดับดีมากการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice การขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  

ลำดับ รายช่ือนักเรียน ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล 

1 นางสาวนินทราภรณ  ทองเรือง รางวัลระดับดีมากการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
Best Practice การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ การขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาท่ียั่งยืน 
ระหวางวนัท่ี ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

2 นางสาวบัณฑิตา  ชูมี 

3 นางสาวปวีณสุดา  รอดสอน 

          2. การแขงขันกรีฑานักเรียนองคการบรหิารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ลีค ประจำป 2565 ระหวางวันท่ี 
12 - 13 มีนาคมพ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  

ลำดับ รายช่ือนักเรียน ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล 

1 นายธนลภย  จุลบุญญาสิทธิ์ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔๘.๓๑ วินาที 

2 เด็กชายรพีพัฒน  ทองชุม 
รองชนะเลิศอนัดับ ๑ ประเภทวิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔๘.๓๑ วินาที 

3 เด็กชายปริญญา  ชูพันธหอม 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔๘.๓๑ วินาที 

4 เด็กชายธีรภัทร  นวลสุทธิ์ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔๘.๓๑ วินาที 

5 เด็กชายธีรภัทร  นวลสุทธิ์ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทวิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔.๐๕.๐๑ วินาที 

6 นายธนลภย  จุลบุญญาสิทธิ์ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทวิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔.๐๕.๐๑ วินาที 

7 เด็กชายปริญญา  ชูพันธหอม 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทวิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔.๐๕.๐๑ วินาที 

8 เด็กชายรพีพัฒน  ทองชุม 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทวิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔.๐๕.๐๑ วินาที 



 ๒๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

           3. เขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬากรีฑาเปนตัวแทนจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเขาแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติครัง้ท่ี ๓๗ จังหวัดพัทลุง โดยคัดเลือกตัวเมื่อวันท่ี ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งนักกีฬาโรงเรียนทาอุแทพิทยา ผานการคัดเลือก ๒ คน ไดแก 

ลำดับ รายช่ือนักเรียน ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล 

1 นายวิรุฬธนัต  ชาญณรงค  ประเภทเดิน ๑๐,๐๐๐ เมตร 
2 นางสาวอลิสา ศาลางาม ประเภททุมน้ำหนัก 

ตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2564  

มาตรฐานท่ี 1 /ประเด็นการพจิารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ประกอบดวย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร  
    และการคิดคำนวณ           

สูงกวาเปาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
     แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหา 

สูงกวาเปาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม สูงกวาเปาหมาย 
4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สูงกวาเปาหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ำกวาเปาหมาย 
6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ สูงกวาเปาหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย   4  ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด สูงกวาเปาหมาย 
2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย สูงกวาเปาหมาย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย สูงกวาเปาหมาย 
4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม สูงกวาเปาหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ระดับคุณภาพ ดี 
        จากตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2564  พบวา ผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนไปตามเปาหมาย จำนวน  -  ประเด็นพิจารณา สูงกวาเปาหมาย จำนวน  
9 ประเด็นพิจารณา และ ต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ดำเนินงานแลวสูงกวาเปาหมาย เปนสวนใหญ 

4. จุดเดน 
4.1) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
4.2) ผูเรียนความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

          4.3) ผูเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ  
                 ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีดวยความเขาใจ 
 
 
 
 
 



 ๒๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

5. จุดควรพัฒนา 

5.1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปตามเกณฑ 

5.2) จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอาน  การเขียน  การส่ือสารและการคิด 

      คำนวณ เพิ่มเติม 

5.3) จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ  อภปิราย 

       แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปญหา เพิ่มเติม 

5.4) จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม เพิ่มเติม 

6. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเปนไปตาม 
    เกณฑท่ีโรงเรียนกำหนดในแตระดับช้ัน 
2. พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณา 

                   อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
                   แกปญหาอยางมีเหตุผล 

3. พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทำงานเปนทีม  
    เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 
4. พัฒนาใหมีการสงเสริมความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม 
5. พัฒนาใหผูเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา 
    ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
6. พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๒๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ     
๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา 
                โรงเรียนทาอุแทพิทยา ไดมีกระบวนการกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจอยางเปนระบบและ
เปนข้ันตอน โดยรวมกันวางแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตร ท่ีเปนระบบตอเนื่องมี ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ทบทวน/วางแผนกลยุทธ โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ/แผนพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาทุก 4 ป และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำป ทุกปการศึกษา ใหสามารถดำเนินงานได ดังนี้ 

1. แตงต้ังคณะกรรมการรวบรวม/วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย รองผูอำนวยการ
โรงเรียนหัวหนางาน/กลุมสาระการเรียนรู คณะกรรมการฝายแผนงานโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูมี
สวนเกี่ยวของ ศึกษารวบรวมขอมูลสารสนเทศ/วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
ทบทวนผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

2. วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โอกาส/อุปสรรค 
ปจจัยภายใน จุดแข็ง/จุดออน  

3. จัดทำแผนกลยุทธฉบับราง ประกอบดวย กรอบกลยุทธท่ีกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
เปาหมาย วิธีการและกิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ท่ีสอดคลองกับกลยุทธ ในแตละ กลยุทธกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ กำหนดเปาหมายการพัฒนาและระยะเวลาในการพัฒนาเปาหมาย จัดสรร
งบประมาณ กำหนดผูรับผิดชอบแตละแผนงาน/โครงการและกิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย ในแตละปโดยวางกรอบ
ไว 4 ป 

4. เสนอขออนุมัติแผนกลยุทธ ตอประธานคณะกรรมการสถานศึกษา จัดพิมพแผนกลยุทธระยะ 4 ป 
    ฉบับสมบูรณ 

ตารางแสดง การกำกับติดตามการดำเนินงานมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
/ประเด็นพิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการดำเนินการ 

1. การมีเปาหมาย วิสัยทัศน 
    และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 
    กำหนดชัดเจน 
 

1.1) สถานศึกษากำหนดเปาหมาย ไวอยางชัดเจน  

       สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ 

       ตองการของชุมชนนโยบายรัฐบาล แผนการ 

       ศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ 

1.2) สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน ไวอยางชัดเจน  

       สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ 

       ตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ 

       ศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ 

1.3) สถานศึกษากำหนดพันธกิจ ไวอยางชัดเจน  

       สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ 

       ตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ 

       ศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ 

 

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป 

2. มีระบบบริหารจัดการ 
    คุณภาพของสถานศึกษา 
 

2.1) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการ 
       จัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพ 
       การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป/ 
       แผนการใชงบประมาณประจำป 

- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
  ประจำป 
- โครงการระบบชวยเหลือดูแล 
  นักเรียน 



 ๒๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
/ประเด็นพิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม/
กระบวนการดำเนินการ 

2.2) สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยาง  
       ตอเนื่องจริงจัง 
2.3) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล 
       และปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
2.4) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร 
       ทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2.5) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อ 
       พัฒนาการเรยีนการสอนของครู 

- โครงการพัฒนาระบบประกนั 
  คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
    ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ 
    ดานตามหลักสูตร 
    สถานศึกษาและทุก 
    กลุมเปาหมาย 

3.1) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนา 
       หลักสูตร ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยง 
       วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
3.2) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริม 
       หลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยง 
       วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

4.1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู  
       บุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
4.2) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีชุมชน 
       การเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนา งาน 
       และการเรียนรูของผูเรียน 

- โครงการสงเสริม พัฒนา  
  ผูบริหาร ครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา 
- โครงการประชุมผูปกครองและ 
  ชุมชน  
- กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทาง 
  วิชาชีพ(PLC) 

5.จัดสภาพแวดลอมทาง 
   กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ 
   การจัดการเรียนรูอยาง 
   มีคุณภาพ 
 

5.1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
       ภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู และ 
       มีความปลอดภัย 
5.2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
       ภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  
       และมีความปลอดภัย 
5.3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเอื้อ 
       ตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 

- โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี  
  และส่ิงแวดลอม 
- โครงการพัฒนาภูมิทัศนใน 
  โรงเรียนเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ 
  พอเพยีง 
- โครงการปรบัปรุงและพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน 
 

6.จัดระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ 
  บริหารจัดการและการ 
  เรียนรู 
 
 
 

6.1) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและ 
       การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ 
       บริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสภาพของ 
       สถานศึกษา 
6.2) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและ 
       การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช ในการ 
      จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของ 
      สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาระบบ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
  บริหารและการจัดการเรียนรู 
- กิจกรรมการเรยีนการสอน 
  แบบออนไลนภายใต 
  สถานการณการแพรระบาด 
  ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
  2019 (COVID-19) 



 ๒๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

3. ผลการประเมิน 
โรงเรียนทาอุแทพิทยา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ  

ประกอบดวย ประเด็นพิจารณาดังนี้  
ตาราง แสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปการศึกษา 2564  

มาตรฐานท่ี 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เปาหมาย ผลการประเมิน 

๑)  การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ี 
     สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     1.1) สถานศึกษากำหนดเป าหมาย ไวอยาง 
           ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
           ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล  
           แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการ 
           ปฏิบัติ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     1.2) สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน ไวอยางชัดเจน  
            สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ 
            ต อ งก ารข อ ง ชุ ม ชน  น โยบ ายรั ฐบ าล  
            แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการ 
           ปฏิบัติ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     1.3) สถานศึกษากำหนดพันธกิจ ไวอยางชัดเจน  
           สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความ 
           ตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ 
           ศึกษาแหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     2.1) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
            การจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนา  
            คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ 
            ประจำป/แผนการใชงบประมาณประจำป 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     2.2) สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่ อ 
            พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
            อยางตอเนื่องจริงจัง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     2.3) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ 
           ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยาง 
           ตอเนื่อง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     2.4) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง  
            ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล 
            ชวยเหลือนักเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     2.5) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อ 
            พัฒนาการเรียนการสอนของคร ู

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

๓)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน 
     รอบดานตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก 
     กลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 



 ๒๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เปาหมาย ผลการประเมิน 

    3.1) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการ 
          พัฒนาหลักสูตร ท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบ 
          ดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก 
          กลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

    3.2) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรม 
          เสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
          เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก 
          กลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

๔)  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง 
     วิชาชีพ 

ดีเลศิ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     4.1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู  
            บุคลากร ใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

     4.2) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมี 
            ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการ 
            พัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

๕) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ 
    ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

    5.1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ                
           ภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  
           และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

    5.2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
           ภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการจัดการ 
           เรียนรู และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

6) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ 
    ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

    6.1) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา 
           และการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช 
           ในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสภาพ 
           ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

    6.2) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา 
           และการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช  
           ในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพ 
           ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

  สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
   จากตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปการศึกษา 2564 
พบวา ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นพิจารณา เปนไปตามเปาหมาย ทุกประเด็นพิจารณา 
 
 
 



 ๓๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

 รางวัลสถานศึกษาไดรับ  
ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

     โรงเรียนทาอุแทพิทยา  ไดรับรางวัล
ระดับดีมากการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ Best Practice  การขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
งาน เสวนาวิชาการ การขับเค ล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาท่ี
ยั่ งยืน  ระหวางวัน ท่ี  ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
สุราษฎรธานี ชุมพร 

     โรงเรียนทาอุแทพิทยา ไดรับรางวัลระดับ
ดีเยี่ยม กิจกรรมประกวดเว็บไซตขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา งานเสวนาวิชาการ การขับเคล่ือน
ห ลักป รั ชญ าของ เศรษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง สู
สถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                
สุราษฎรธานี ชุมพร 

 
๓. จุดเดน  

          โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ท่ี

สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ี

มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๔. จุดควรพัฒนา 

5.1) กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามของโรงเรียนทาอุแทพิยา ยังไมเปนรูปธรรม และขาด 

       ความตอเนื่อง 

5.2) การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียนยังไมเอื้อตอการจัดการเรียนรู มีอุปกรณ 

       ขาดแคลนและไมพรอมตอการใชงาน เชน คอมพิวเตอร โทรทัศน โปรเจคเตอร เปนตน 

แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

              แผนปฏิบัติงานท่ี 2 

               1. พัฒนากระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามของโรงเรียนทาอุแทพิยา ใหเปนรูปธรรม และตอเนื่อง 

               2. โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดลอม ซอมแซมและจัดซื้ออุปกรณใหเอื้อตอการจัดการ 

                   เรียนรู 

               3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู พัฒนาระบบ 

                    คอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ความเร็วสูง 

 

 



 ๓๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ      

๑. ระดับคุณภาพ : ดี 
๒. วิธีการพัฒนา 

           โรงเรียนทาอุแทพิทยา ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ วิสัยทัศนของโรงเรียน สงผลใหกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญอยูในระดับดี โดยสงเสริมครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี เนนผูเรียนเปน
สำคัญแบบ Active Learning ดวยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย เชน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน เพื่อใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและคนควาหาความรูดวยตนเอง 
สงเสริมใหครูมีการพัฒนาและใชส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูของหลักสูตร สนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โรงเรียนทาอุแทพิทยาไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ผานชองทางตางๆ เชน Line Meeting, google 
meet หรือ โปรแกรม Zoom สงเสริมใหครูจัดทำส่ือการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรูปแบบการเรียนออนไลน 
มีการติดตามการเรียนและการสงงานของนักเรียนผานกลุม Line หองเรียนและการเยี่ยมบานนักเรียน สงเสริมให
ครูประจำช้ัน และครูผูสอนทุกคน บริหารช้ันเรียนดวยการสรางวินัยเชิงบวก ( Positive Discipline) จัดกิจกรรม
การรูโดยใชภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในทองถ่ิน ใชวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายดวยเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ เชน การสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ช้ินงาน และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนดครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู ดวยกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC การนิเทศช้ันเรียน และใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูของครูทุกคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ตารางแสดง การกำกับติดตามการดำเนินงานมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสำคัญ 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
/ประเด็นพิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ
ดำเนินการ 

1)จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด 
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
ประยุกตใชในชีวิตได 

 
 

1.1) ครูจัดทำโครงสรางรายวิชาในรายวิชาท่ี 
       รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรู  
       ตั ว ช้ี วั ด ข อ งห ลัก สูต รสถ าน ศึ ก ษ า  
1.2) ครูออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีเนนให 
       ผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ 
       คิด และปฏิบัติจริง 
1.3) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนให 
       ผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการคิด และ 
       การฝกปฏิ บัติให ผู เรียนไดรับการฝก 
       ทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น  
       สรุปองคความรู นำเสนอ ผลงาน และ 
       สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตไดและ 
       นำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัด 
       กิจกรรมการเรียนรูจริง 
1.4) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเฉพาะ 
       สำหรับผูท่ีมีความตองการจำเปน และ 
       ตองการ ความชวยเหลือพิเศษ และนำ 
       แผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัด 
       กิจกรรมเพื่อชวยเหลือ ความตองการ 
       จำเปนจริง     

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  รายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
  ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการ 
  เรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความ 
  ตองการพิเศษ 
 

2)ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

 
 

๒.1) ครูใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใน 
       การจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสให 
       ผูเรียนได แสวงหาความรูดวยตนเองจาก 
       ส่ือท่ีหลากหลาย 
๒.๒) ครูใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 
       สถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใชใน 
       การจัดการเรียนรู 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  รายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
  ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการ 
  เรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความ 
  ตองการพิเศษ 

3)มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 
 
 

๓.๑) ครูจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเอื้อตอการ 
       เรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางม ี
       ความสุข 
๓.๒) ครูและนักเรียนมีขอตกลงในการใช 
       หองเรียนและหองปฏิบัติการรวมกัน 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  รายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
  ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการ 
  เรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความ 
  ตองการพิเศษ 



 ๓๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
/ประเด็นพิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ
ดำเนินการ 

4) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง  
    เปนระบบ และนำผลมาพัฒนา  
    ผูเรียน 
 
 

๔.1) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา 
       ผู เรียนตามจุดประสงคการเรียนรู ใน 
       แผนการจัดการเรียนรู โดยใชเครื่องมือ  
       วิธีการวัดและเกณฑการประเมินผลท่ี 
       เหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู  
๔.2) ครูมีการวัดและประเมินผลระหวางเรียน  
       หลังจากจัดการเรียนรูจบในแตละหนวย  
       เพื่อนำผลการประเมินไปใชเปนสวนหนึ่ง 
       ใน ก าร ตัด สิน ผลก าร เรี ยน  โดย ใช  
       เครื่องมือ  วิธีการวัดและเกณฑการ 
       ป ระ เมิ น ผล ท่ี เหมาะสมกับ ตัว ช้ี วั ด 
       ในแตละหนวย 
๔.๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัดทุกตัว  
       ห ลังจาก จัดการเรียน รู จบ ในแต ละ 
       ตัวช้ีวัด เพื่อนำผลการประเมินไปใชเปน 
       สวนหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนและตัดสิน 
       ผลการเรียน โดยใช เครื่องมือ วิธีการวัด  
       และเกณฑการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
        กับตัวช้ีวัดในแตละตัว 
4.4) ครูมีการวัดและประเมินผลการอานคิด 
       วิ เคราะห และเขียน  เพื่ อนำผลการ 
       ประเมินไป ใชในการพัฒนาผูเรียน โดย 
       ใชเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑการ 
       ป ระ เมิ น ผล ท่ี เห ม าะสม กั บ  แต ละ 
       ระดับช้ัน 
4.5) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะ 
       อันพึงประสงค เพื่อนำผลการประเมิน 
       ไป ใช ใน  การพัฒ นาผู เรี ยน  โดยใช  
       เครื่องมือ  วิธีการวัดและเกณฑการ 
      ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแตละระดับช้ัน 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  รายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
  ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการ 
  เรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความ 
  ตองการพิเศษ 
 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให 
ขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนา และ  
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

๕.1) ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกัน  
       แลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณ ให 
       ขอมูลสะทอนกลับ เพื่อนำไปใช 
       ประโยชนในการปรับปรุง และ 
       พัฒนาการจัดการเรียนรู 
๕.๒) ครูมีวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 เรื่องตอป 
       การศึกษา 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  รายวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
  ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทาง 
  วิชาชีพ(PLC) 
- โครงการพัฒนาทักษะทางการ 
  เรียนรูสำหรับนักเรียนท่ีมีความ



 ๓๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานการศึกษา/ 
ประเด็นพิจารณาของ สพฐ. 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
/ประเด็นพิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ
ดำเนินการ 

ตองการพิเศษ 
- โครงการ 1 ครู 1วิจัย 

 
๓. ผลการประเมิน 

     โรงเรียนทาอุแทพิทยาขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ประกอบดวย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
    แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ      

คารอยละ สรุปผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ 
     สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

65.00 71.21 สูงกวาเปาหมาย 

    1.1) ครูจัดทำโครงสรางรายวชิาในรายวิชาท่ี 
           รับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัด 
           ของหลักสูตรสถานศึกษา          

65.00 72.72 สูงกวาเปาหมาย 

    1.2) ครูออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนได 
           เรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

65.00 72.72 สูงกวาเปาหมาย 

    1.3) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนได 
           ใชทักษะกระบวนการคิด และการฝกปฏิบัติให 
           ผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความ 
           คิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอ ผลงาน และ 
           สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตไดและนำแผนการ 
           จัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจริง 

65.00 68.18 สูงกวาเปาหมาย 

๒.  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ี
เอื้อตอการเรียนรู 

65.00 68.18 สูงกวาเปาหมาย 

     ๒.1) ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดการ 
           เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนได แสวงหาความรู 
           ดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

65.00 68.18 สูงกวาเปาหมาย 

     ๒.๒) ครูใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก 
            สถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใชในการ  
            จัดการเรียนรู 

65.00 68.18 สูงกวาเปาหมาย 

๓.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 65.00 77.27 สูงกวาเปาหมาย 
     ๓.๑) ครูจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
           ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 

65.00 77.27 สูงกวาเปาหมาย 

     ๓.๒) ครูและนักเรียนมีขอตกลงในการใชหองเรียน 
          และหองปฏิบัติการรวมกัน 
 
 

65.00 77.27 สูงกวาเปาหมาย 



 ๓๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ      

คารอยละ สรุปผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๔.  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ 
     นำผลมาพัฒนาผูเรียน 

65.00 72.72 สูงกวาเปาหมาย 

     ๔.1) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน 
            ตามจุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการ 
            เรียนรู โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ 
            การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับจุดประสงคการ 
           เรียนรู 

65.00 77.27 สูงกวาเปาหมาย 

    ๔ .2) ครูมีการวัดและประเมินผลระหวางเรียน  
           หลังจากจัดการเรียนรูจบในแตละหนวย เพื่อ  
           นำผลการประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งในการ 
           ตัดสินผลการเรียน โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัด 
           และเกณฑการประเมินผลท่ี เหมาะสมกับ 
           ตัวช้ีวัดในแตละหนวย 

65.00 77.27 สูงกวาเปาหมาย 

๔.๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัดทุกตัว   
       หลังจากจัดการเรียนรูจบในแตละตัวช้ีวัด เพื่อ 
      นำผลการประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งในการ 
      พัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช  
      เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑการประเมินผล 
      ท่ีเหมาะสมกับตัวช้ีวัดในแตละตัว 

65.00 77.27 สูงกวาเปาหมาย 

4 .4 ) ครูมี การวัดและประ เมินผลการอ าน คิด  
      วิเคราะหและเขียน เพื่อนำผลการประเมินไป      
      ใชในการพัฒนาผูเรียน โดยใชเครื่องมือ วิธีการ 
      วัดและเกณฑการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ แต 
      ละระดับช้ัน 

65.00 68.18 สูงกวาเปาหมาย 

4.5) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึง 
       ประสงค เพื่อนำผลการประเมินไปใชใน การ 
      พัฒนาผูเรียน โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและ 
       เกณฑการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแตละ 
       ระดับช้ัน 

65.00 68.18 สูงกวาเปาหมาย 

๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกล
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

65.00 70.45 สูงกวาเปาหมาย 

    ๕.1) ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกัน แลกเปล่ียน 
           เรียนรู ประสบการณ ใหขอมูลสะทอนกลับ  
           เพื่อนำไปใชประโยชนในการปรับปรุง และ 
           พัฒนาการจัดการเรียนรู 

65.00 68.18 สูงกวาเปาหมาย 

    ๕.๒) ครูมีวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 เรื่องตอป 
            การศึกษา 
 

65.00 72.72 สูงกวาเปาหมาย 



 ๓๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ      

คารอยละ สรุปผลการประเมิน 

เปาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ      

ระดับคุณภาพ ดี 

จากตาราง แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ปการศึกษา 2564 พบวา ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน 5 
ประเด็นพิจารณา สูงกวาเปาหมาย ทุกประเด็นพิจารณา  

ผลงานครู 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

ครู 

นางสาวพรนิภา  วงษถวิล  
ไดรับรางวัลระดับดีมากการประกวดผลงาน
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice                  
การขับเคล่ือนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ 
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี 
๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
สุราษฎรธานี ชุมพร 
 
 
  

นางสาวโรสนานี  ทิพยหมัด 
ไดรับรางวัลระดับดีมากการประกวดผลงาน
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice                  
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ 
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี 
๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
สุราษฎรธานี ชุมพร 

นางสาวนลัทพร  มีแกว  
ไดรับรางวัลครูดีเดน เนื่องในวันครู                
ครั้งท่ี ๖๖ อำเภอกาญจนดิษฐ                   
จังหวัดสุราษฎรธานี ประจำป ๒๕๖๕ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
๔. จุดเดน  

4.1) ครูจัดทำโครงสรางรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

       สถานศึกษา ออกแบบหนวยการเรียนรู จัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดใชทักษะ 

       กระบวนการคิด และการฝกปฏิบัติใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น  

       สรุปองคความรู นำเสนอ ผลงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตไดและนำแผนการจัดการ 

       เรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจริง  

4.2) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 



 ๓๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

๕. จุดควรพัฒนา 

5.1) ครูใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูภายใน และภายนอกมาใชในการจัดการเรียนรู โดย 

       สรางโอกาสใหผูเรียนได แสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

5.2) ครูควรตระหนัก และใหความสำคัญกับมาตรฐานของคุณภาพทางการศึกษาและคาเปาหมาย   

       ตามท่ีโรงเรียนประกาศไวอยางจริงจัง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม 

       หลักสูตรใหมีความสอดคลอง 

 5.3) ครูควรวัดและประเมินผลการอานคิด วิเคราะห และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหสอดคลอง 

        กับสภาพจริงเพื่อนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน  

๖. แนวทาง/แผนพัฒนาเพือ่ใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 
1. กิจกรรมนิเทศ และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด 
2. กิจกรรมสงเสริมการใชและพัฒนาส่ือสารสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

สวนท่ี ๓ 
 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเปนขอมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนำไปวิเคราะห 
สังเคราะหเพื่อสรุปนำไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน จุด
ควรพัฒนาของแตละมาตรฐาน พรอมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือไดดังนี้ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ : ระดับดี 
โรงเรียนทาอุแทพิทยา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
ตาราง แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
        ข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
รอยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ดี ดี ดี 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี  
1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  
ดี 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการ 
    คิดคำนวณ           

65.00 66.10 สูงกวาเปาหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี 
    วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ 
    แกปญหา 

65.00 75.95 สูงกวาเปาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 65.00 74.20 สูงกวาเปาหมาย 
4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
     ส่ือสาร 

65.00 73.58 สูงกวาเปาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.00 48.18 ต่ำกวาเปาหมาย 
6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 65.00 76.81 สูงกวาเปาหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ท่ี  
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

  ดี 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา 
    กำหนด 

77.50 83.41 สูงกวาเปาหมาย 

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 75.00 87.00 สูงกวาเปาหมาย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ 
     หลากหลาย 

75.00 82.75 สูงกวาเปาหมาย 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 71.67 76.32 สูงกวาเปาหมาย 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
  2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด 
         ชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 
  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 



 ๓๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
รอยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน 

เปาหมาย ผลการ
ประเมิน 

         อยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
         กลุมเปาหมาย 
  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทาง 
         วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ 
         ตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ 
         บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสำคัญ      

ดี ดี ดี 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ 
        สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

65.00 71.21 สูงกวาเปาหมาย 

3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอ 
       การเรียนรู 

65.00 68.18 สูงกวาเปาหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 65.00 77.27 สูงกวาเปาหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผล 
       มาพัฒนาผูเรียน 

65.00 72.72 สูงกวาเปาหมาย 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อ 
       พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

65.00 72.72 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาไดระดับคุณภาพ ดี 
           จากตาราง แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2564 พบวา มาตรฐานท่ี 1 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐาน
ท่ี 2 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3 มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี 

จุดเดนจุดควรพัฒนา 
จุดเดน จุดควรพัฒนา 

คุณภาพผูเรียน       
1) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและ 
    คานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2) ผูเรียนความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3) ผู เรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง 
    ระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ  ศาสนา  
    ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีดวยความเขาใจ 

คุณภาพผูเรียน 
1) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการ 
    เรียนรูใหเปนไปตามเกณฑ 
2) จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการอาน  การ 
    เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ เพิ่มเติม 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการวิเคราะห 
    และคิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปล่ียน 
    ความคิดเห็นและแกปญหา เพิ่มเติม 
4) จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการสราง 
    นวัตกรรม เพิ่มเติม 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ 
เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป ท่ีสอดคลอง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการ
พัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามของโรงเรียน 
     ทาอุแทพิทยา ยังไมเปนรูปธรรม และขาด ความ 
     ตอเนื่อง 
2 ) ก าร จัดสภาพแวดล อมทางกายภาพ ภายใน 
     ห อ ง เรี ยนยั ง ไม เอื้ อ ต อ ก าร จัดการเรียน รู  มี  
     อุปกรณขาดแคลนและไมพรอมตอการใชงาน  
     เชน คอมพิวเตอร โทรทัศน  โปรเจคเตอร เปน 
     ตน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ      
1) ครูจัดทำโครงสรางรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
    ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัว ช้ีวัดของหลักสูตร 
    สถานศึกษา ออกแบบหนวยการเรียนรู  จัดทำ 
    แผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดใชทักษะ 
    กระบวนการคิด และการฝกปฏิบัติใหผูเรียนไดรับ 
    การฝ ก ทักษะแสดงออก  แสดงความ คิด เห็ น  
    สรุปองคความรู  นำเสนอ ผลงาน และสามารถ 
    นำไปประยุกตใชในชีวิตไดและนำแผนการจัดการ 
    เรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจริง  
2) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ      
1) ครู ใช ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล ง เรียนรู  
    ภายใน และภายนอกมาใชในการจัดการเรียนรู   
    โดยสรางโอกาสใหผูเรียนได แสวงหาความรูดวย 
   ตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
2) ครูควรตระหนัก และใหความสำคัญกับมาตรฐาน 
    ของคุณภาพทางการศึกษาและคาเปาหมาย  ตามท่ี 
    โรงเรียนประกาศไวอยางจริงจัง เพื่อจัดกิจกรรม  
    การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมี  
    ความสอดคลอง 
3) ครูควรวัดและประเมินผลการอานคิด วิเคราะห  
    และคุณ ลักษณะอันพึ งประสงค ให สอดคลอ ง 
กับสภาพจริงเพื่อนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดคุณภาพท่ีสูงข้ึน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
1. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเปนไปตาม 
    เกณฑท่ีโรงเรียนกำหนดในแตระดับช้ัน 
2. พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณา 

                   อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ 
                   แกปญหาอยางมีเหตุผล 

3. พัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทำงานเปนทีม  
    เช่ือมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ 
4. พัฒนาใหมีการสงเสริมความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม 
5. พัฒนาใหผูเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา 
    ตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทำงาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม 
6. พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติงานท่ี 2 
1. พัฒนากระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามของโรงเรียนทาอุแทพิยา ใหเปนรูปธรรม และตอเนื่อง 
2. โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดลอม ซอมแซมและจัดซื้ออุปกรณใหเอื้อตอการจัดการ 
    เรียนรู 
 3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจัดการเรียนรู พัฒนาระบบ 
     คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 
1. กิจกรรมนิเทศ และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด 
2. กิจกรรมสงเสริมการใชและพัฒนาส่ือสารสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู  
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สวนท่ี 4 
 ภาคผนวก  
1. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ) 
ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา 

     โรงเรียนทาอุแทพิทยา  ไดรับรางวัล
ระดับดีมากการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ Best Practice  การขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
งาน เสวนาวิชาการ การขับเค ล่ือนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาท่ี
ยั่ งยืน  ระหวางวัน ท่ี  ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
สุราษฎรธานี ชุมพร 

     โรงเรียนทาอุแทพิทยา ไดรับรางวัลระดับ
ดีเยี่ยม กิจกรรมประกวดเว็บไซตขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษา งานเสวนาวิชาการ การขับเคล่ือน
ห ลักป รั ชญ าของ เศรษ ฐกิ จพ อ เพี ย ง สู
สถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                
สุราษฎรธานี ชุมพร 

ผูบริหาร 

นางสาวพรพิมล  แซฟุง 
ไดรับรางวัลระดับดีมากการประกวดผลงาน
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice                  
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ 
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี 
๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
สุราษฎรธานี ชุมพร 

ครู 

นางสาวพรนิภา  วงษถวิล  
ไดรับรางวัลระดับดีมากการประกวดผลงาน
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice                  
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ 
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี 
๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
สุราษฎรธานี ชุมพร 
 
 
  

นางสาวโรสนานี  ทิพยหมัด 
ไดรับรางวัลระดับดีมากการประกวดผลงาน
วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice                  
การขับเคล่ือนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา                 
สุราษฎรธานี ชุมพร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
พอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ 
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูสถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี 
๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
นางสาวนลัทพร  มีแกว  
ไดรับรางวัลครูดีเดน เนื่องในวันครู                
ครั้งท่ี ๖๖ อำเภอกาญจนดิษฐ                   
จังหวัดสุราษฎรธานี ประจำป ๒๕๖๕ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ผลงานนักเรียน 
  1. รางวัลระดับดีมากการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best Practice การขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาท่ียั่งยืน ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  
          

ลำดับ รายช่ือนักเรียน ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล 

1 นางสาวนินทราภรณ  ทองเรือง รางวัลระดับดีมากการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
Best Practice การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา งานเสวนาวิชาการ การขับเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาท่ียั่งยืน 
ระหวางวนัท่ี ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

2 นางสาวบัณฑิตา  ชูมี 

3 นางสาวปวีณสุดา  รอดสอน 

 
  2. การแขงขันกรีฑานักเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ลีค ประจำป 2565 ระหวางวันท่ี 
12 - 13 มีนาคมพ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  
 

ลำดับ รายช่ือนักเรียน ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล 

1 นายธนลภย  จุลบุญญาสิทธิ์ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔๘.๓๑ วินาที 

2 เด็กชายรพีพัฒน  ทองชุม 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔๘.๓๑ วินาที 

3 เด็กชายปริญญา  ชูพันธหอม 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔๘.๓๑ วินาที 

4 เด็กชายธีรภัทร  นวลสุทธิ์ 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวิ่ง ๔x๑๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔๘.๓๑ วินาที 

5 เด็กชายธีรภัทร  นวลสุทธิ์ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทวิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔.๐๕.๐๑ วินาที 

6 นายธนลภย  จุลบุญญาสิทธิ ์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทวิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔.๐๕.๐๑ วินาที 

7 เด็กชายปริญญา  ชูพันธหอม 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทวิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 
สถิติ ๔.๐๕.๐๑ วินาที 

8 เด็กชายรพีพัฒน  ทองชุม รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทวิ่ง ๔x๔๐๐ เมตร ๑๕ ปชาย 



 ๔๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ลำดับ รายช่ือนักเรียน ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล 

สถิติ ๔.๐๕.๐๑ วินาที 
            
           3. เขารวมการแขงขันคัดเลือกตัวนักกีฬากรีฑาเปนตัวแทนจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเขาแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติครั้งท่ี ๓๗ จังหวัดพัทลุง โดยคัดเลือกตัวเมื่อวันท่ี ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ซึ่งนักกีฬาโรงเรียนทาอุแทพิทยา ผานการคัดเลือก ๒ คน ไดแก 
 

ลำดับ รายช่ือนักเรียน ระดับรางวัล/ช่ือรางวัล 

1 นายวิรุฬธนัต  ชาญณรงค  ประเภทเดิน ๑๐,๐๐๐ เมตร 
2 นางสาวอลิสา ศาลางาม ประเภททุมน้ำหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 
           1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ัน (ม.1-6) ปการศึกษา 2564 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 79 0 7 14 10 16 13 6 9 28 35.44 
2. คณิตศาสตร 79 0 17 5 2 7 8 0 14 22 27.85 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

158 2 42 12 19 15 11 7 23 41 25.95 

4.1 สังคมศึกษา ฯ 78 0 26 5 7 4 6 2 12 20 25.64 
4.2 ประวัติศาสตร 78 1 3 6 2 4 10 6 26 42 53.85 
5. สุขศึกษา- พลศึกษา 158 0 3 14 25 25 21 19 36 76 48.10 
6. ศิลปะ  79 18 5 3 3 2 5 4 39 48 60.76 
7. การงานอาชีพ 79 0 10 5 11 4 4 5 7 16 20.25 
8. ภาษาตางประเทศ 79 0 8 12 16 11 7 8 16 31 39.24 

 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 78 0 23 13 14 3 6 5 7 18 23.08 
2. คณิตศาสตร 78 0 37 4 6 8 2 1 13 16 20.51 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

156 0 34 18 17 9 8 10 18 36 23.08 

4.1 สังคมศึกษา ฯ 78 0 2 6 13 11 7 7 24 38 48.72 
4.2 ประวัติศาสตร 78 0 2 6 13 11 7 7 24 38 48.72 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 156 0 1 4 7 27 31 27 47 105 67.31 
6. ศิลปะ  78 0 51 4 2 2 7 3 9 19 24.36 
7. การงานอาชีพ 78 3 5 1 11 16 11 9 22 42 53.85 
8. ภาษาตางประเทศ 78 0 9 17 14 14 3 5 9 17 21.79 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 ๔๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 93 0 17 1 6 15 14 15 8 37 39.78 
2. คณิตศาสตร 93 0 10 6 16 11 8 7 11 26 27.96 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

186 0 32 20 17 18 14 10 28 52 27.96 

4. สังคมศึกษา ฯ 93 0 17 2 5 7 8 6 15 29 31.18 
4.2 ประวิติศาสตร 93 0 15 7 5 10 4 8 13 25 26.88 
5.สุขศึกษา- พลศึกษา 186 0 1 5 28 28 28 23 67 118 63.44 
6. ศิลปะ  93 30 25 9 4 7 3 1 14 18 19.35 
7. การงานอาชีพ 93 0 6 9 8 12 12 9 8 29 31.18 
8. ภาษาตางประเทศ 93 0 46 3 6 2 10 5 5 20 21.51 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 91 0 21 2 3 7 5 8 23 36 39.56 
2. คณิตศาสตร 91 0 18 17 15 13 9 3 7 19 20.88 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

182 0 45 14 20 10 17 16 20 53 29.12 

4.1 สังคมศึกษา ฯ 91 0 9 3 2 5 14 10 13 37 40.66 
4.2 ประวัติศาสตร 91 0 10 2 6 6 10 8 20 38 41.76 
5. สุขศึกษา-พลศึกษา 92 0 2 7 10 15 13 18 23 54 58.70 
6. ศิลปะ  91 0 36 3 7 7 5 6 27 38 41.76 
7. การงานอาชีพ 91 0 2 10 5 16 21 15 4 40 43.96 
8. ภาษาตางประเทศ 91 0 26 8 10 9 9 7 5 21 23.08 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 74 0 16 8 13 3 9 4 18 31 41.89 
2. คณิตศาสตร 74 0 27 10 4 4 17 1 8 26 35.14 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

148 0 46 10 17 8 19 10 30 59 39.86 

4. สังคมศึกษา ฯ 74 0 7 0 0 3 11 14 36 61 82.43 
4.2 ประวิติศาสตร 74 0 9 1 1 7 13 24 16 56 75.68 
5.สุขศึกษา- พลศึกษา 148 0 27 0 0 6 19 32 54 105 70.95 
6. ศิลปะ  74 4 29 5 0 3 6 6 21 33 44.59 
7. การงานอาชีพ 74 0 0 0 11 12 12 16 23 51 68.92 
8. ภาษาตางประเทศ 74 0 35 2 2 1 7 4 20 31 41.89 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 74 0 21 4 10 11 15 9 1 25 33.78 
2. คณิตศาสตร 74 0 14 17 18 6 9 4 4 17 22.97 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

148 1 46 22 16 15 18 10 15 43 29.05 

4.1 สังคมศึกษา ฯ 74 0 6 4 3 8 5 6 41 52 70.27 
4.2 ประวัติศาสตร 74 0 8 1 0 7 6 7 43 56 75.68 
5. สุขศึกษา- พลศึกษา 148 0 16 1 2 6 18 12 85 115 36.00 
6. ศิลปะ 74 0 29 6 6 4 10 10 9 29 24.00 
7. การงานอาชีพ 74 0 6 4 3 4 3 7 45 55 14.00 
8. ภาษาตางประเทศ 74 0 41 4 4 6 8 5 3 16 21.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 37 0 6 4 7 4 7 1 4 12 32.43 
2. คณิตศาสตร 37 0 5 4 8 5 3 0 6 9 24.32 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

113 0 8 15 13 13 4 4 28 36 31.86 

4.1 สังคมศึกษา ฯ 37 0 2 2 0 0 3 3 13 19 51.35 
4.2 ประวัติศาสตร 37 0 6 0 0 1 6 5 4 15 40.54 
5.สุขศึกษา- พลศึกษา 37 0 0 2 1 1 1 6 22 25 67.57 
6. ศิลปะ  37 10 5 0 2 1 1 1 17 21 56.76 
7. การงานอาชีพ 37 0 0 2 5 4 4 4 18 17 45.95 
8. ภาษาตางประเทศ 37 0 10 1 5 3 2 2 8 12 32.43 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 
1.
5 

2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 36 1 9 1 7 2 7 3 2 12 33.33 
2. คณิตศาสตร 36 0 2 2 7 6 4 2 4 10 27.78 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

108 0 18 6 9 9 15 13 19 47 43.52 

4.1 สังคมศึกษา ฯ 36 0 1 0 1 0 0 3 19 22 61.11 
4.2 ประวัติศาสตร 36 0 1 3 3 3 1 8 3 12 33.33 
5.สุขศึกษา- พลศึกษา 36 0 0 1 6 0 2 3 20 25 69.44 
6. ศิลปะ  36 0 15 0 0 0 3 4 14 21 58.33 
7. การงานอาชีพ 36 0 1 4 6 4 2 0 15 17 47.22 
8. ภาษาตางประเทศ 36 3 15 2 3 3 3 0 3 6 16.67 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 50 0 8 3 5 5 7 7 14 28 56.00 
2. คณิตศาสตร 50 0 2 6 3 9 9 6 12 27 54.00 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

144 0 10 7 14 15 19 12 63 94 65.28 

4.1 สังคมศึกษา ฯ 50 0 3 0 0 2 6 9 28 43 86.00 
4.2 ประวัติศาสตร 50 0 7 2 1 4 6 4 22 32 64.00 

5.สุขศึกษา- พลศึกษา 50 0 0 0 0 0 1 6 38 45 90.00 
6. ศิลปะ  50 2 9 2 0 1 5 7 24 36 72.00 
7. การงานอาชีพ 50 0 6 2 7  3 2 0 24 26 52.00 
8. ภาษาตางประเทศ 50 0 9 10 8 5 4 1 11 16 32.00 

  

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 
1.
5 

2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 50 0 4 1 2 3 8 7 22 37 74.00 
2. คณิตศาสตร 50 0 4 6 9 6 5 8 6 19 38.00 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

144 0 7 5 20 18 27 12 49 88 61.11 

4.1 สังคมศึกษา ฯ 50 0 1 1 1 1 2 6 36 44 88.00 
4.2 ประวัติศาสตร 50 0 0 2 6 9 7 4 17 28 56.00 
5.สุขศึกษา- พลศึกษา 50 0 0 0 0 1 7 3 36 46 92.00 
6. ศิลปะ  50 0 6 1 1 5 3 4 30 37 74.00 
7. การงานอาชีพ 56 1 4 2 7 5 9 6 22 37 66.07 
8. ภาษาตางประเทศ 50 0 13 6 7 4  3 6 8 17 34.00 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 
1.
5 

2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 42 0 9 1 0 3 5 9 15 29 69.05 
2. คณิตศาสตร 42 0 7 1 2 5 3 6 17 26 61.90 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

99 0 11 3 7 3 16 18 41 75 75.76 

4. สังคมศึกษา ฯ 42 0 8 3 1 0 2 2 26 30 71.43 
5. สุขศึกษา- พลศึกษา 42 0 6 0 0 0 6 2 27 35 83.33 
6. ศิลปะ 42 3 5 5 0 5 1 3 20 24 57.14 
7. การงานอาชีพ 46 0 12 0 4 3 8 8 11 27 58.70 
8. ภาษาตางประเทศ 42 0 12 1 5 6 3 5 10 18 42.86 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน
ท่ีเขา
สอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 จำนวน
นักเรียนท่ี
ไดระดับ 3 

ข้ึนไป 

รอยละ
นักเรียนท่ีได

ระดับ 3 
 ข้ึนไป 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1. ภาษาไทย 42 0 15 3 4 1 1 1 17 19 45.24 
2. คณิตศาสตร 42 1 9 7 7 5 6 1 6 13 30.95 
3.วิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยี 

99 0 13 3 16 5 9 5 48 62 62.63 

4. สังคมศึกษา ฯ 42 0 12 1 1 2 2 4 20 26 61.90 
5. สุขศึกษา- พลศึกษา 42 0 5 0 1 2 2 5 26 33 78.57 
6. ศิลปะ  42 0 13 2 3 4 1 2 17 20 47.62 
7. การงานอาชีพ 88 0 1 6 8 18 17 10 28 55 62.50 
8. ภาษาตางประเทศ 42 0 11 8 6 9 3 1 4 8 19.05 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน   

ผูเขาสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
รอยละ 

จำนวน/รอยละของผูเรียน        
ท่ีมีผลการทดสอบฯต้ังแต              

รอยละ 50 ข้ึนไป 

จำนวน 
(คน) 

รอยละ 

คณิตศาสตร 12 22.56 7.29 22.56 0 0.00 
ภาษาไทย 12 54.49 10.13 54.49 7 34.03 
วิทยาศาสตร 12 31.79 9.09 31.79 0 0.00 
ภาษาตางประเทศ 12 27.08 8.20 27.08 0 0.00 

 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

กลุมสาระการเรียนรู 
จำนวน   

ผูเขาสอบ 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
รอยละ 

จำนวน/รอยละของผูเรียน        
ท่ีมีผลการทดสอบฯต้ังแต              

รอยละ 50 ข้ึนไป 
 

จำนวน 
(คน) 

รอยละ 

คณิตศาสตร 9 19.44 4.93 19.44 0 0.00 
ภาษาไทย 9 45.91 6.87 45.91 1 11.11 
วิทยาศาสตร 9 28.44 5.97 28.44 0 0.00 
ภาษาตางประเทศ 9 18.56 5.01 18.56 0 0.00 
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

9 37.03 5.32 37.03 0 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๕๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพงึประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 79 30 44 4 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 93 56 14 23 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 74 52 18 4 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 37 20 8 9 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 50 45 3 2 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 42 31 6 5 0 

รวม 375 234 93 47 1 
เฉลี่ยรอยละ  62.40 24.80 12.53 0.27 

           ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 78 58 13 0 7 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 91 51 22 2 16 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 74 38 33 1 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 36 20 10 0 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 50 38 10 1 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 42 24 18 0 0 

รวม 371 239 106 4 32 
เฉลี่ยรอยละ  61.73 28.57 1.08 8.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

5.  ผลการประเมินการอาน  คิด  วิเคราะหและเขียน 
    ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอาน  คิด  วิเคราะหและ เขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 79 21 46 11 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 93 33 32 28 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 74 43 25 6 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 37 17 5 15 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 50 31 13 6 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 42 26 9 7 0 

รวม 375 171 130 73 1 
เฉลี่ยรอยละ  45.60 34.67 19.47 0.27 

              ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวน
นกัเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอาน  คิด  วิเคราะหและ เขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 78 24 44 9 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 91 41 30 8 12 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 74 34 27 10 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 36 15 8 8 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 50 33 11 5 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 42 19 23 0 0 

รวม 371 166 143 40 22 
เฉลี่ยรอยละ  44.74 38.54 10.78 5.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

6. ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน 
   ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 316 315 1 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 372 372 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 296 296 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 111 111 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 122 122 0 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 126 126 0 

รวม 1343 1342 1 
เฉลี่ยรอยละ  99.93 0.07 

   ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ท้ังหมด 

จำนวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ผาน ไมผาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 312 285 27 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 364 349 15 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 296 294 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 108 98 10 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 150 148 2 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 126 126 0 

รวม 1356 1300 56 
เฉลี่ยรอยละ   95.87 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

     7. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  5  ดาน 

     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

สมรรถนะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผูเรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเขารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2563 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ผูเรียนไมจบ
หลักสูตร 

ผูเรียนท่ีจบหลักสูตร 

ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม รวม 

รวมผูเรียนที่ม ี
ผลการประเมิน 

ในระดับ 
ผาน, ดี, ดีเยีย่ม 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
1. 
ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

74 7 9.46 4 5.41 37 50.00 26 35.14 67 90.54 67 90.54 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

74 7 9.46 8 10.81 38 51.35 21 28.38 67 90.54 67 90.54 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

74 7 9.46 7 9.46 41 55.41 19 25.68 67 90.54 67 90.54 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวิต 

74 7 9.46 3 4.05 45 60.81 19 25.68 67 90.54 67 90.54 

5. 
ความสามารถใน
การใช
เทคโนโลย ี

74 7 9.46 11 14.86 22 29.73 34 45.95 67 90.54 67 90.54 

รวม 370 35 9.46 33 8.92 183 49.46 119 32.16 335 90.54 335 90.54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6   

สมรรถนะ 

ท่ีประเมิน 

จำนวน 

ผูเรียน
ท้ังหมด 
ท่ีเขารับ

การ
ประเมิน 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 ปการศึกษา 2563 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ผูเรียนไมจบ
หลักสูตร 

ผูเรียนท่ีจบหลักสูตร 

ไมผาน ผาน ดี ดีเย่ียม รวม 

รวมผูเรียนที่ม ี
ผลการประเมิน 

ในระดับ 
ผาน, ดี, ดีเยีย่ม 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
1. 
ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

42 1 2.38 1 2.38 27 64.29 13 30.95 41 97.62 41 97.62 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

42 1 2.38 3 7.14 31 73.81 7 16.67 41 97.62 41 97.62 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

42 1 2.38 3 7.14 33 78.57 5 11.90 41 97.62 41 97.62 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวิต 

42 1 2.38 0 0.00 0 0.00 41 97.62 41 97.62 41 97.62 

5. 
ความสามารถใน
การใช
เทคโนโลย ี

42 1 2.38 8 19.05 9 21.43 24 57.14 41 97.62 41 97.62 

รวม 210 5 2.38 15 7.14 100 47.62 90 42.86 205 97.62 205 97.62 

 
8.จำนวนผูจบการศึกษาและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป 

ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

ผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

จำนวนนักเรียนท่ีเรียนจบ
ตามหลักสูตร ฯ ( คน ) 

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น จำนวนนักเรียนท่ีเรียนจบ 
ตามหลักสูตร ฯ ( คน ) 

ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

67 66 98.51 41 28 68.29 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

3. คำสั่งคณะทำงาน 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนทาอุแทพิทยา 
ท่ี 027 / ๒๕65            

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

           
  โรงเรียนทาอุแทพิทยา ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงวาดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำป (SAR) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรตอ
สาธารณชน เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ดังตอไปนี ้

          1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาท่ี อำนวยการ ใหคำปรึกษา และประสานงาน ใหการดำเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอยตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

นางสาวพรพิมล แซฟุง รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแกว ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารตัน สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นายโอภาส เกื้อสกุล  ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวพรนิภา วงษถวิล ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวศุภานิช อินตา  ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพยหมัด ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผูชวย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          2. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และคาเปาหมาย มีหนาท่ี ประชุมกำหนดมาตรฐาน   
คาเปาหมายความสำเร็จของแตละมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผล และรายงานตอคณะทำงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 

นางสาวพรพิมล แซฟุง รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายธเนศร ศรีรุงเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

(ผูทรงคุณวุฒิ) 
รองประธานกรรมการ 

นางสาวนลัทพร มีแกว ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารตัน สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นายโอภาส เกื้อสกุล  ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 



 ๕๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

นายปยวัฒน วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุชิลา พงษพุม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคลาย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวพรนิภา วงษถวิล ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวอัสมะห เส็นบัตร ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวศุภานิช อินตา  ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพยหมัด ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผูชวย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

            3. คณะกรรมการจัดทำและกำกับติดตามแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564 
มีหนาท่ี จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ติดตาม นิ เทศ และรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา    
ประกอบดวย 

นางสาวพรพิมล แซฟุง รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นายธีระวฒัน ศรีภักดี ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสุดารตัน สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวนันทวดี ใจหาว ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพยหมัด ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผูชวย กรรมการ 
นางสาวเนตรชนก มีนวลช่ืน ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพรนิภา วงษถวิล ครู คศ.1 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          ๔. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหนาท่ี กำกับ ติดตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา การจัดทำรายงานประจำป (SAR) ปการศึกษา 2564 และการจัดทำขอมูลเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก ประกอบดวย  

นางสาวพรพิมล แซฟุง รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแกว ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรนิภา วงษถวิล ครู คศ.1 กรรมการ 
นางสาวศุภานิช อินตา  ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพยหมัด ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวประภัสสร โยมา ครูผูชวย กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

           

              ๕. คณะกรรมการดำเนินการ มีหนาท่ี จัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐาน สรุปผล และรายงานตอคณะทำงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการดำเนินการ
จำแนกเปนมาตรฐานดังตอไปนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
                1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
                       1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

นางสาวนลัทพร มีแกว ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย พูนนาผล ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวจิราวรรณ ศรีวรกร ครู คศ.2 กรรมการ 

นางสาวอัสมะห เส็นบัตร ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 
                       



 ๕๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

                      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
                           ความคิดเห็น และแกปญหา 
                       3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
                       4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสาร 

นางสาวนลัทพร มีแกว ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางโสรดา โรมา ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
นางสาวจริยา ชุมกลัด ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพยหมัด ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวศุภานิช อินตา ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
นางสาวนลัทพร มีแกว ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวอัสมะห เส็นบัตร ครู คศ.1    รองประธานกรรมการ 
นางสาวกรรณิกา คงทอง ครูอัตราจาง กรรมการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 

                    6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
นางสุชิลา พงษพุม ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวจริยา ชุมกลัด ครู คศ.1    รองประธานกรรมการ 

                ๑.๒) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
                           ๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
                           ๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
                           ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย และ 
                      ๔) มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

นางสาวนลัทพร มีแกว ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย พูนนาผล           ครู คศ.2                           รองประธานกรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคลาย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางณัฐณิชา ปราบนคร ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวอัสมะห เส็นบัตร ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวจริยา ชุมกลัด ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวสุจิตรา ศรีคง ครูอัตราจาง กรรมการ 
นางสาวนงลักษณ หอมหวล ครูอัตราจาง กรรมการ 
นางสาวประภัสสร โยมา ครูผูชวย กรรมการและเลขานุการ 

               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               ๒.๑) มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
               ๒.๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
           ๒.๓) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 
               ๒.๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
               ๒.๕) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
               ๒.๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

นางสาวพรพิมล แซฟุง รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแกว ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 



 ๖๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

นางสุดารตัน สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นายโอภาส เกื้อสกุล  ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นายปยวัฒน วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุชิลา พงษพุม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคลาย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวอัสมะห เส็นบัตร ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวนันทวดี ใจหาว ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวจันทนา ฮั่นสกุล ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวจรยิา ชุมกลัด ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวสุรีรัตน ชวยบำรุง ครูผูชวย กรรมการ 

นางสาวประภัสสร โยมา ครูผูชวย กรรมการ 
นาวสาวบุษกร อุทัยรัตน ครูอัตราจาง กรรมการ 
นายอภิสิทธิ์ บุญไชยสุริยา ธุรการ กรรมการ 
นางสาวพรนิภา วงษถวิล ครู คศ.1                           กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวโรสนานี ทิพยหมัด ครู คศ.1    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
                ๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
                ๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
                ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
                ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน  
        ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

นางสาวพรพิมล แซฟุง รองผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางสาวนลัทพร มีแกว ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุดารตัน สุขเขียว ครู คศ.2 กรรมการ 
นายธีระวฒัน ศรีภักดี ครู คศ.2 กรรมการ 
นายโอภาส เกื้อสกุล  ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวชฎาทิพย พูนนาผล           ครู คศ.2                           กรรมการ 
นายปยวัฒน วิชัยดิษฐ ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสุชิลา พงษพุม ครู คศ.2 กรรมการ 
นางสาวภัชรพร มีคลาย                ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวพรนิภา วงษถวิล ครู คศ.1                           กรรมการ 
นางสาวอัสมะห เส็นบัตร ครู คศ.1    กรรมการ 
นางสาวโรสนานี ทิพยหมัด ครู คศ.1    กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวศุภานิช อินตา ครู คศ.1    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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   ขอใหขาราชการและบุคลากรท่ีไดรับการแตงต้ัง จงปฏิบัติหนาท่ีรวมกับคณะทำงานในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
กำลังความสามารถดวยความวิริยะ อุตสาหะประสานความรวมมือเพื่อประโยชนสูงสุดแกโรงเรียนตอไป 
 
           ส่ัง ณ วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. ๒565 

                                             
                                       ลงช่ือ  

                             (นางสาวพรพิมล แซฟุง) 
                                                   รองผูอำนวยการ รักษาการในตำแหนง 
                                                    ผูอำนวยการโรงเรียนทาอุแทพิทยา 
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4. การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 
ประกาศโรงเรียนทาอุแทพิทยา 

เร่ือง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปการศึกษา ๒๕6๔ 

 

 

 โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ  เอกลักษณ  มาตรการสงเสริม และจุดเนนของสถานศึกษา   
โรงเรียนทาอุแทพิทยา จึงดำเนินการปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผูปกครอง และประชาชนในชุมชน ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนทาอุแทพิทยา จึงประกาศใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

ลงช่ือ                                            
        (นายอูต       ตรีอุดม)  
                                                ผูอำนวยการโรงเรียนทาอุแทพิทยา 
  
 
 ลงนามเห็นชอบ 
 (นายธเนศร  ศรีรุงเรือง) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรยีนทาอุแทพิทยา 

 
 
 
 

 
 



 ๖๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

เปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
แนบทายประกาศโรงเรียนทาอุแทพิทยา 

เร่ือง กำหนดเปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันท่ี วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 

______________________________________________________________ 
 โรงเรียนทาอุแทพิทยา ไดกำหนดเปาหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖4 อยูในระดับ ดี ประกอบดวย ๓ มาตรฐานไดแก  

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 
โดยแตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายตามมาตฐาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  ดี 
1)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 65.00 ดี 
     1.1) ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาไทย อยูในระดับดี ตาม 

            เกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
65.00 ดี 

     1.2) ผูเรียนมีความสามารถในการเขียน อยูในระดับดี ตาม 

            เกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
65.00 ดี 

     1.3) ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดาน 

            ความสามารถในการส่ือสาร ในระดับดี 
65.00 ดี 

     1.4) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณอยูในระดับดี ตามเกณฑ 

            การประเมินของสถานศึกษา 
65.00 ดี 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย   
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 

65.00 ดี 

    2.1) ผูเรียนผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห อยูในระดับ ดี 65.00 ดี 

    2.2) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 65.00 ดี 
    2.3) ผูเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 65.00 ดี 

2.4) ผูเรียนใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการแกปญหา 65.00 ดี 
 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 65.00 ดี 
     3.1) ผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดดวยตัวเอง 65.00 ดี 
     3.2) ผูเรียนมีความสามารถในการทำงานเปนทีม 65.00 ดี 
     3.3) ผูเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยงองคความรู และ 65.00  



 ๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายตามมาตฐาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 
            ประสบการณมาใชในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ เปนแนวความคิด  
             โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต 

ดี 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ  และการสื่อสาร 65.00 ดี 
     4.1) ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต และ 

            สรุปความรูไดดวยตนเอง และอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคน 

            ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

65.00 ดี 

     4.2) ผูเรียนผานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ดาน 

            ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ในระดับดี 
65.00 ดี 

     4.3) ผูเรียนมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรู อยางม ี

           ประสิทธิภาพ 
65.00 ดี 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 60.00 ดี 
     5.1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
            ในระดับ 2.5 ข้ึนไป 

60.00 ดี 

     5.2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
           ในระดับ 2 ข้ึนไป 

60.00 ดี 

     5.3) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู  
           วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับ 2.5 ข้ึนไป 

60.00 ดี 

     5.4) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
           ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับ 3 ข้ึนไป 

60.00 ดี 

     5.5) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  
           และพลศึกษาใน ระดับ 4 

60.00 ดี 

     5.6) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะใน 
           ระดับ 4 

60.00 ดี 

     5.7) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูการงาน 
           อาชีพในระดับ 4 

60.00 ดี 

     5.8) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู 
           ภาษาตางประเทศ ในระดับ 2 ข้ึนไป 
 

60.00 ดี 

6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 65.00 ดี 
     6.1) ผูเรียนมีความรูพื้นฐาน และทักษะพื้นฐาน พรอมท่ีจะศึกษาตอใน 
            ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน หรืองานอาชีพ 

65.00 ดี 

     6.2) ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีในการศึกษาตอ หรืองานอาชีพ 
 
 
 
 

65.00 ดี 
 
 
 



 ๖๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายตามมาตฐาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 
2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 77.50     ยอดเยี่ยม 
     1.1) ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษา 
           กำหนด 8 ประการ และมีคุณภาพอยูในระดับดีข้ึนไป 

80     ยอดเยี่ยม 

     1.2) ผูเรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎกติกาตามท่ีสถานศึกษากำหนด 75      ดีเลิศ 
2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 75 ดีเลิศ 
     2.1) ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย 75 ดีเลิศ 
     2.2) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ัง 
           ภูมิปญญาไทย 

75 ดีเลิศ 

3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 75 ดีเลิศ 
     3.1) ผูเรียนยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ  

            ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีดวยความเขาใจ  
75 ดีเลิศ 

     3.2) ผูเรียนอยูรวมกันไดอยางปกติสุขบนความแตกตางระหวางบุคคลใน 

           ดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
75 ดีเลิศ 

4)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 71.67 ดีเลิศ 
     4.1) ผูเรียนมกีารรักษาสุขภาพกาย อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 60 ดี 
     4.2) ผูเรียนมกีารรักษาสุขภาพจิต อารมณ สังคม และแสดงออกอยาง 
            เหมาะสมในแตละชวงวัย 

75 ดีเลิศ 

     4.3) ผูเรียนผานการประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน 80 ยอดเยี่ยม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายตามมาตฐาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๑)  การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ 
     1.1) สถานศึกษากำหนดเปาหมาย ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

     1.2) สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

     1.3) สถานศึกษากำหนดพันธกิจ ไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
     2.1) สถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำป/
แผนการใชงบประมาณประจำป 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

     2.2) สถานศึกษามีการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอยาง ตอเนื่องจริงจัง 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     2.3) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรบัปรุง
พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     2.4) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     2.5) สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ของครู 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๓)  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสุต
รสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

    3.1) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

    3.2) สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

๔)  พัฒนาครูและบคุลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 
     4.1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

     4.2) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ มาใชในการพัฒนา งานและการเรียนรูของผูเรียน 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 



 ๖๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายตามมาตฐาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 

๕) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

    5.1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

    5.2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

    5.3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
และมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

6) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

    6.1) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

    6.2) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบรกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช ในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายตามมาตฐาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

65.00 ดี 

      1.1) ครูจัดทำโครงสรางรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบตามมาตรฐาน
การเรียนรูตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา          

65.00 ดี 

      1.2) ครูออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผาน
กระบวนการคิด  และปฏิบัติจริง 

65.00 ดี 

      1.3) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดใชทักษะ
กระบวนการคิด และการฝกปฏิบัติใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอ ผลงาน และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตไดและนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูจริง 

65.00 ดี 

๒.  ใชส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 65.00 ดี 
     ๒.1) ครูใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดการเรียนรู โดย
สรางโอกาสใหผูเรียนได แสวงหาความรูดวยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

65.00 ดี 

     ๒.๒) ครูใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความ
เหมาะสมมาใชในการ จัดการเรยีนรู 

65.00 ดี 

๓.  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 65.00 ดี 
     ๓.๑) ครูจัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีความสุข 

65.00 ดี 

     ๓.๒) ครูและนักเรียนมีขอตกลงในการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ
รวมกัน 

65.00 ดี 

๔.  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียน 

65.00 ดี 

    ๔.1) ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนตามจุดประสงคการ
เรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู 

65.00 ดี 

    ๔.2) ครูมีการวัดและประเมินผลระหวางเรียน หลังจากจัดการเรียนรูจบ
ในแตละหนวย เพื่อ นำผลการประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งในการตัดสินผล
การเรียน โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑการประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับตัวช้ีวัดในแตละหนวย 

65.00 ดี 

   ๔.๓) ครูมีการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรูจบ
ในแตละตัวช้ีวัด เพื่อนำผลการประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
ผูเรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวช้ีวัดในแตละตัว 

65.00 ดี 

   4.4) ครูมีการวัดและประเมินผลการอานคิดวิเคราะหและเขียน เพื่อนำ 65.00 ดี 



 ๖๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
คาเปาหมายตามมาตฐาน 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินไป ใชในการพัฒนาผูเรียน โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ แตละระดับช้ัน 
   4.5) ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อนำผล
การประเมินไปใชใน การพัฒนาผูเรียน โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแตละระดับช้ัน 

65.00 ดี 

๕.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

65.00 ดี 

    ๕.1) ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณ 
ใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อนำไปใชประโยชนในการปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

65.00 ดี 

    ๕.๒) ครูมีวิจัยในช้ันเรียนคนละ 1 เรื่องตอปการศึกษา 65.00 ดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

5. บันทึกใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

การใหความเห็นชอบ 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 
ของโรงเรียนทาอุแทพิทยา 

 

                ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนทาอุแทพิทยา ครั้งท่ี 2 / 2565 

เมื่อวันท่ี 25 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 ไดพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖4 ของโรงเรียนทาอุแทพิทยา แลว 

 

            เห็นชอบใหดำเนินการนำรายงานสงหนวยงานตนสังกัดและนำเผยแพรตอสาธารณชนได 

 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ 
         (นายธเนศร ศรีรุงเรือง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    โรงเรียนทาอุแทพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

6. ภาพกิจกรรมเดน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

การเผยแพร/ประชาสัมพันธ 
เพจโรงเรียนทาอุแทพิทยา : https://www.facebook.com/thautae.school/ 

 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/thautae.school/
http://www.tpy.ac.th/


 ๗๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

 
QR Code ภาพกิจกรรม 

 
 

QR Code วิดิทัศนประมวลกิจกรรมในปการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 ๗๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนทาอแุทพิทยา ปการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


