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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่  13  ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึง  6  มีบุคลากรสายบริหาร 
จ านวน  4  คน และมีบุคลากรครู  ครูพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง จ านวน  87 คน 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดังนี ้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

     
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่  1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   
ของผู้เรียนจ านวน 6 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา คือ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา คือ ผู้เรียน          
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดี 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย    
ที่ก าหนด อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  3  ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวน 7 ประเด็นพิจารณา และ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
อยู่ในระดับ ดี 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินมาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563 พบว่าผลกระบวนการ 

บริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 1 ประเด็นพิจารณา  ได้แก่ มีการจัดสภาพแวดล้อม          
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน   5  ประเด็น
พิจารณา  ได้แก่ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุน  การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่า
เป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563 
พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2  ประเด็นพิจารณา   
สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 9 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย 
เป็นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  

พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า 
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  5 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 16 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. นักเรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ    
5. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
6. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้       

จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4. บริหารจัดการมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. พัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  
 2. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ

เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563  
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  

 

4 

 

 3. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

 4. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม น านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
 5. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาการบริหารและการจัดการ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้ ICT 
2. พัฒนาระบบความสัมพันธ์ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1. พัฒนาผู้บริหารและครูมืออาชีพโดยจัดอบรมผู้บริหารและครูด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาบริการระบบเครือข่าย  Internet เพ่ือการติดต่อสื่อสาร  ให้ครูใช้สอนออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ Application ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือที่ผู้เรียนสามารถใช้
เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ และสื่อสารกับครูได้อย่างเหมาะสม 
  2. ครูพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เน้นรูปแบบ Active Learning ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
และสามารถเผยแพร่สู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสม ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
  3. พัฒนาครูในทักษะด้าน Digital literacy และ English  literacy ตามกรอบ CEFR อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  
ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ  
อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก      
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
 
 
                 (นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  ที่ตั้ง  140  หมู่ที่  13  ต าบลดอนคา  อ าเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  โทร 056-249419 โทรสาร 056-248561 
e-mail :  thatakophitayakomschool@gmail.com  website :  http://www.thatako.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อท่ี 101 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา  
เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ ต าบลท่าตะโก ต าบลดอนคา ต าบลหัวถนน ต าบลท านบ ต าบลหนองหลวง ต าบลสายล าโพง 
ต าบลพนมเศษ ต าบลวังใหญ่ ต าบลวังมหากร   
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
ค าขวัญ      ความรู้ คู่คุณธรรม 
 
ปรัชญาโรงเรียน   “อุฏฺฐาน  สพฺสิทฺธิก ” แปลว่า “ความขยัน บันดาลได้ทุกสิ่ง” 
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  
 
อัตลักษณ์(Identity) 

เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ 
 

เอกลักษณ์(Identity) 
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
พัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี มีความสุข ปลูกรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าสู่สากล  ด ารงตนตามแนวพระด าริ 
 
 
 

mailto:thatakophitayakomschool@gmail.com
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พันธกิจ (MISSION) 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการตามแนวพระราชด าริ 
 3. พฒันาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
  

เป้าประสงค์ (Goals)  
 1. นักเรียน  เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ  
ที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง มีทักษะชีวิต มีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ครู  มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะวิชาชีพครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนรู้ 
 3. ผู้บริหาร มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบ
ร่วมมือ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 4. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ ผู้ปกครองและชุมชนให้การ
ยอมรับ  
 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมทั้งหมด 

จ านวน 4 83 3 1 21 112 

 

2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
บุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 11 61 40 - 112 
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2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน 

(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 4 - 
2. ภาษาไทย 10 14.40 
3. คณิตศาสตร ์ 12 15.25 
4. วิทยาศาสตร์ 14 18.00 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 16.85 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 5 17.40 
7. ศิลปะ 8 13.30 
8. การงานอาชะและเทคโนโลยี 11 17.16 
9. ภาษาต่างประเทศ 12 16.75 
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 
11.แนะแนว 1 16.00 

รวม 91 เฉลี่ย 16.12 ชม./สัปดาห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

54% 

36% 

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
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3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 9  ธันวาคม 2563 ของปีการศึกษา 2563) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  1,734  คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  1,734  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 9 155 174 329 

39 ม.2 9 169 201 370 

ม.3 9 172 171 343 
รวม 27 496 546 1042  

ม.4 7 110 159 269 

33 ม.5 7 88 137 225 

ม.6 7 75 123 198 
รวม 21 273 419 692  

รวมทั้งหมด 48 769 965 1734  
 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 19 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2561-2563 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 
ปีการศึกษา 2561-2563 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  1,059  คน คิดเป็นร้อยละ  76.91 
 4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 1,358  คน  คิดเป็นร้อยละ 78.45 
 5)  จ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา  0  คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 6) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  22 คน   คิดเป็นร้อยละ 1.27 
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 7) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  226  คน   คิดเป็นร้อยละ  13.03 
 8) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  727  คน   คิดเป็นร้อยละ 41.93 
 9) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   25  คน   คิดเป็นร้อยละ  1.42 
 10) สถิติการขาดเรียน   คน   คิดเป็นร้อยละ  
 11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 80 คน   คิดเป็นร้อยละ  4.61 
 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  ม.3   จ านวน  292  คน   คิดเป็นร้อยละ  85.13 
  ม.6   จ านวน  181  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.41   
 13) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและนันทนาการ 1,053 คน   
        คิดเป็นร้อยละ 60.73 
 14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   1,492  คน  คิดเป็นร้อยละ 86.04 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  1,492  คน คิดเป็นร้อยละ 86.04 
 16) จ านวนนักเรียนที่ท ากจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา1,542 คน  
        คิดเป็นร้อยละ 88.92 
 17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
  1,342 คน คิดเป็นร้อยละ 77.39 
 18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
  1,591 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.75 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีก าหนด 
  ในหลักสูตรสถานศึกษา  1,602 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.38 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

ตามระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 
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ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ปีการศึกษา 2563  
จ านวนนักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

195 คน จาก จ านวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.85 
 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 48.21 22.28 28.23 30.32 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.63 24.32 29.74 33.47 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จ านวนนักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
198 คน จาก จ านวนนักเรยีนทั้งหมด 198 คน  คิดเปน็ร้อยละ 100 

 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 38.67 20.95 29.30 34.47 24.00 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.29 25.92 32.43 35.56 28.79 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 
ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 

 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2562-2563 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน 5 หลัง อาคารประกอบจ านวน 7 หลัง ไดแ้ก่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง  

อาคารพฤกษศาสตร์ 1 หลัง อาคารกิจการนักเรียน 1 หลัง อาคารพยาบาล 1 หลัง อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง 
อาคารสวัสดิการ 1 หลัง  อาคารสหกรณ์ร้านค้า(ปัจจุบันใช้เป็นห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี) 1 หลัง อาคารดนตรี
ไทย 1 หลัง ส้วมแยกชาย-หญิง 9 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 2 สนาม  สนามตะกร้อ 1 
สนาม สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม อื่นๆ ได้แก่ โดม 1 หลัง บ้านพักครู 7 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง  

 
6. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1) ห้องสมุดมีขนาด 192 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 13,280 เล่ม 
   - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ เจ้าหน้าที่บริการยืมคืน สืบค้นตามหมวดหมู่ 
   - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 400 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ
23.13 ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  6   ห้อง 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  4   ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จ านวน  6   ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์    จ านวน  3   ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการอาเซียน         จ านวน  1   ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 244 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน 160 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 40 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 44 เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 260 คน ต่อวัน     
                     คิดเป็นร้อยละ 15.03 ของนักเรียนทั้งหมด   
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ห้องดนตรีไทย 
4. ห้องดนตรีสากล 
5. ห้องวิทยบริการ 
6. ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
7. ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
8. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     
10. ห้องปฏิบัติการอาเซียนศึกษา    
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  1,008 
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  1,008 
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 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วัดเขาล้อ) ต.ดอนคา 
2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วัดดอนคา) ต.ดอนคา 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฟาร์มไก่ฟ้า) ต.ดอนคา 
4. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ต.ดอนคา 

ฯลฯ 

1 
1 
1 
1 

   

 
 
  6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล..................-............................. ให้ความรู้เรื่อง ..............-............ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน…………-…………..ครั้ง/ปี 

25% 

25% 25% 

25% 

สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ 

1. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(วัดเขาล้อ) ต.ดอนคา 
2. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(วัดดอนคา) ต.ดอนคา 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ฟาร์มไก่ฟ้า) ต.ดอนคา 
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7. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 12,136,593.41 
เงินนอกงบประมาณ 14,974,368.72 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  งบอ่ืนๆ(ระบุ)  

รวมรายรับ 14,974,368.72 รวมรายจ่าย 12,136593.41 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ......81.05.........ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ.........-...........ของรายรับ 
 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนกึ่งชนบท มีประชากรประมาณ 4,307 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา ชุมชนวัดสระโบสถ์                  
และชุมชนบ้านใหม่ในเขตเทศบาลต าบลท่าตะโก อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ท านาข้าว                   
และรับจ้างทั่วไปในช่วงหลังฤดูท านา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ งานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีออกพรรษามีเทศน์มหาชาติ 
ตักบาตรเทโวในวัดต่าง ๆ ในเขตต าบลวังมหากร ต าบลหัวถนน มีชุมชนไทยทรงด าซึ่งจัดงานประเพณี บุญก่ าฟ้าใน
วันเพ็ญเดือนเก้าท่ีวัดวังรอ เป็นประเพณีท่ีรู้จักโดยทั่วไป 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม ท านาข้าว 
และรับจ้างทั่วไปในช่วงหลังฤดูท านา ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน                 
ถึงปานกลาง รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 40,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน  

 3) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     ในด้านโอกาส โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ ชุมชน 

และผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญของการศึกษา ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ทรัพยากรทางการศึกษาและให้ความร่วมมือ 
กับทางโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาอย่างดียิ่ง คุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่น
และได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานในระดับสูง ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น 
       ในด้านข้อจ ากัดของโรงเรียน เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
พ้ืนที่ประกอบอาชีพค่อนข้างแห้งแล้ง บางพ้ืนที่ประสบภาวะน้ าท่วม ฝนแล้งและเสียหายซ้ าซ้อน ประชากร                
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ าถึงปานกลาง ท าให้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนไปประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรือจังหวัด           
ในเขตอุตสาหกรรม นักเรียนต้องอยู่ตามล าพังหรืออาศัยอยู่กับญาติ ท าให้ได้รับการดูแลและการให้ความอบอุ่น 
จากครอบครัว ไม่ดีเท่าที่ควร 
 
9. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุม  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 
จ านวน 6 แผนการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เน้นตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ได้แก่ วิชาโครงงานคุณธรรม         
วิชาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาดนตรีไทยสัมพันธ์ วิชาบุคคลส าคัญในท้องถิ่น วิชาการออกแบบ และสร้างผลิตภัณฑ์  
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ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาสนุกกับฮิระนะงะ วิชาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน วิชาภาษาญี่ปุน่ ใกล้ตัว เป็นต้น ส าหรับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิชาพฤกษาพาเพลิน วิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  วิชาสิ่งแวดล้อมกับชุมชน  
วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน วิชาพฤกษาน่ารู้ วิชาพฤกษาพาเพลิน วิชานครสวรรค์ของเรา  วิชาเกษตรพอเพียง 
วิชาภาษาเกาหลีในการสื่อสาร วิชาภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน  เป็นต้น รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
สามารถ ดูเพิ่มเติมได้ที่ link  https://drive.google.com/drive/folders/1IMfSJPgRT3EBNLffl9kzyzCy0MKwcRFK?usp=sharing 
หรือ  QR code 

 
QR code หลักสตูรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1IMfSJPgRT3EBNLffl9kzyzCy0MKwcRFK?usp=sharing
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
   โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประจ าปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ด ี  (ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ (ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ : ด ี
1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเป็นสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงพอสมควรในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 
ประกอบด้วย ผู้คนจ านวนมาก ได้แก่ นักเรียน ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัสได้ง่ายถ้าหากจัดการไม่ดี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ ด าเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะ
กิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรค COVID-19 และมีการ จัดเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน 
หากยังมีการแพร่ระบาดที่ต่อเนื่องและหนักขึ้นก็จะมีการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ 
รวมถึงเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย เพ่ือรองรับการให้บริการ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับ
ระบบ Digital e-Learning ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่หาก สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงก็จะสามารถ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนอาจมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้
ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูผู้สอนและนักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากัน อีกทั้งมีการก าหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมีการประเมินความพร้อมของ
สถานศึกษาก่อน เปิดภาคเรียน ตรวจสอบสถานที่ ท าความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน รวมไปถึงการจัดเตรียม
สถานที ่เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หรือระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นอกจากนี้ยังมีแนว ทางการ
เปิด-ปิดภาคเรียน มีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงการได้รับความรู้ให้ ครบตามหลักสูตรเพ่ือ
ลดการได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด 
      โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย ภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนได้แก่ “พัฒนาผู้ เรียนให้ เก่ง ดี มีความสุข ปลูกรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าสู่สากล ด ารงตนตามแนว
พระราชด าริ”โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตรมีแผนการเรียนตามความถนัด และความสนใจอย่างรอบด้านทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย         
รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ และไม่ได้จัดท า 7 โครงการเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค  COVID-19     
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เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่   21 เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่าน
กระบวนการพัฒนาทักษะค่ายด้านต่าง ๆ ค่ายคณิตศาสตร์ และค่ายภาษาไทย กิจกรรมดังกล่าวมีการจ ากัดผู้ร่วม
กิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับดี ตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด  
  1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 
มีการเรียนในชั้นเรียน (On-Site) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การสลับชั้นมา
เรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันคี่  การสลับกลุ่มนักเรียน 
แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม จัดการเรียนการสอนรูปแบบ มีกระบวนการจัดพัฒนาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ โดยจัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน บันทึกการอ่านจัดท าหนังสือเล่มเล็ก แบบทดสอบความรู้ด้านวรรณคดี ค่ายคณิตศาสตร์ ใช้วิธีการพัฒนาผู้เรียน 
โดยก าหนดนโยบาย จัดกิจกรรม โครงการให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย การจัดโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรม ทัศนศึกษาประสบการณ์ตรง แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล สถานีต ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาด้วยโครงการพัฒนาการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ                         
และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้มีการสอดแทรกหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพฤกษศาสตร์โรงเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ มีการประเมินคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกคนในทุกรายวิชาผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครองประเมินผู้เรียนเมื่อสิ้นสุด
โครงการต่าง ๆ เช่น การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ จะให้ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงาน IS การศึกษาค้นคว้า 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือให้
ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา เพ่ือให้ก้าวทันสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเองเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยครูเป็นโค้ช มีการสอนเสริมก่อนสอบ O-Net ทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6 มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย             
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  8 ประการ      

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่ดีส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคม ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริง
ตามบริบทของโรงเรียน ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพ่ือน ามาประเมินและ
ตัดสินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดท าคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนขึ้น เพ่ือให้ครู      
ที่ปรึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินที่เป็นรูปแบบและแนวทางอันเดียวกัน  และส่งผลให้การประเมินที่ได้ตรง
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ตามมาตรฐาน ตามตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรฯ ก าหนด ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วยโครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ส าคัญตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ การใช้ชีวิต เจตคติและพฤติกรรมเชิงบวก มีความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาโดยการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี และเป็นผู้ที่ให้เกียรติตนเองและผู้อ่ืน มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความฉลาดทางอารมณ์ 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงตามสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์
ของกรมพลศึกษาหรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย สามารถยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง ตลอดจนมีจิตสังคมและจิตสาธารณะ ทั้งนี้นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมต่าง ๆ ด าเนินการภายใต้
สถานการณ์โรค COVID-19  ด้วยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมท าดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 จิตอาสา 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (Home room) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสืออากาศ และยุวกาชาด กิจกรรมเรียนรู้     
สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม Open house เปิดโลกวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างผู้น า กิจกรรม
แข่งขันตอบปัญหาในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ความรักชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้าง
สมดุลแห่งชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมพัฒนางานอนามัย โรงเรียนได้จัดให้มีครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือ และคอยให้ค าปรึกษานักเรียนในด้านต่าง ๆ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง นอกจากนี้โรงเรียน    
ยังมีระบบสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยงานระดับชั้น งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว 
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน กิจกรรมเชิดชูผู้ซื่อสัตย์ กิจกรรมคนดีศรีท่าตะโก โครงการค่ายคุณธรรม    
ทุกระดับชั้น งานพัฒนาวินัย และความประพฤตินักเรียน งานป้องกันการจราจรบนท้องถนน กิจกรรมนักเรียนวัยใส 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข งานสารวัตรนักเรียน  งานชุมชนสัมพันธ์ และพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานคณะสี งานคณะกรรมการนักเรียน และงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
งานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 
2. ผลการประเมิน 
       โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ที่ 1.1 ด้านผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ           

67.50 78.06 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

75.00 76.00 ตามเป้าหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

75.00 94.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

75.00 81.12 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

60.00 81.08 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

60.00 75.44 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศท่ี 2/ภาษาจีน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

60.00 60.43 ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

75.00 92.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

75.00 95.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

75.00 91.75 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี 

 
75.00 

 
88.81 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 68.75 64.60 ตามเป้าหมาย 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

70.00 79.23 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน/ 
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน 
การท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 

70.00 63.03 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม  70.00 79.23 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และน า
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

65.00 36.91 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

70.00 80.96 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

75.00 77.39 ตามเป้าหมาย 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับดี 

75.00 93.48 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

60.00 72.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 51.00 46.99 ตามเป้าหมาย 
5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

  
 

            5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

52.00 51.19 ตามเป้าหมาย 

            5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

40.00 40.09 ตามเป้าหมาย 

            5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

35.00 31.08 ตามเป้าหมาย 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

53.00 58.52 ตามเป้าหมาย 

            5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

70.00 60.66 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

68.00 59.85 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

            5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป 

56.00 43.51 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

             5.1.8 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป          

34.00 31.04 ตามเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 77.50 85.53 สูงกว่าเป้าหมาย 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

80.00 87.61 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.2  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio          
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

70.00 83.55 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ
พร้อมที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

80.00 83.55 ตามเป้าหมาย 

     6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความ
พร้อมในการท างาน และประกอบอาชีพ 

80.00 87.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ดี 

 
 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนจ านวน 6 ประเด็นพิจารณา ปีการศึกษา 2563 พบว่า     
ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา คือ     
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ        
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา         
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ ดี 

จากการสรุปประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนจ านวน 6 ประเด็นพิจารณา   
มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขในสายสนับสนุน         
ฝ่ายบริหาร โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้น าระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการ            
ที่หลากหลาย ภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนได้แก่ “พัฒนาผู้ เรียนให้ เก่ง ดี มีความสุข ปลูกรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าสู่สากล ด ารงตนตามแนว
พระราชด าริ” โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตรมีแผนการเรียนตามความถนัด และความสนใจอย่างรอบด้านทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย กิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถ และมีทักษะในศตวรรษที่   21 เน้นการให้ผู้ เรียนได้ปฏิบัติจริง                    
ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะค่ายด้านต่าง ๆ ค่ายคณิตศาสตร์ และค่ายภาษาไทย กิจกรรมดังกล่าวมีการจ ากัด      
ผู้ร่วมกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 บางกิจกรรมเช่นการแข่งขันด้านวิชาการต่าง ๆ บางกิจกรรม
ต้องตัดออกไปด้วยเงื่อนไขของสถานการณ์โรค COVID-19 จึงท าให้การพัฒนาในค่าเป้าหมายบางมาตรฐานไม่
เป็นไปตามท่ีต้ังเป้าไว้หรือลดน้อยลง เช่นมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาเนื่องจากความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโรคระบาด COVID-19 จึงส่งผลกระทบต่อการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือความปลอดภัยของตัวนักเรียน ท าให้นักเรียนบางส่วนไม่มีความพร้อมในการเข้าถึง 
หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น การเข้าค่ายกลุ่มสาระต่าง ๆ หรือการท า
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กิจกรรมร่วมกันที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้หา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนครบทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลาง ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในยุคนิวนอร์มอลที่ผ่านมา จะมีทั้งการเรียนใน
ห้องปกติ (Onsite) ในพ้ืนที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาด หากมีระบาดลดน้อยลงสอนแบบผสมผสาน ทั้งรูปแบบออนไลน์ 
(Online) จัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ทางไกล (On air) รวมทั้งให้ ครูออกเยี่ยมบ้านและก าหนดใบงานแก่
นักเรียน (On hand) ในอนาคต เพ่ือต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้าน โดยเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมจัดการเรียน
การสอนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19  รอบต่อไป  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี ตามค่าเป้าหมาย ที่ก าหนด  
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 
               ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

79.64 87.95 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ ในระดับดี 

80.00 94.04 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า
และมีจิตอาสา 

80.00 99.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

80.00 86.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 88.17 สูงกว่าเป้าหมาย 
          2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี        
วันส าคัญ และท้องถิ่น 

80.00 84.10 ตามเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ 

80.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

80.00 81.00 ตามเป้าหมาย 

          2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักและภูมิใจในความเป็นไทย  

80.00 87.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

80.00 87.88 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80.00 87.43 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

80.00 88.65 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

80.00 86.22 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 78.57 82.17 ตามเป้าหมาย 
4.1 นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

75.00 78.45 ตามเป้าหมาย 

4.2 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกลมพลศึกษา หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

75.00 76.91 ตามเป้าหมาย 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ  10 ประการ 

80.00 85.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

80.00 81.00 ตามเป้าหมาย 

4.5 นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

80.00 72.03 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

80.00 88.92 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี
ขึ้นไป 

80.00 92.38 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

  
จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น

พิจารณาที่ 1.2 จ านวน 4 ประเด็นพิจารณา ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
ผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
ของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 1 มีพัฒนาการสูงขึ้น จ านวน 8 ประเด็นพิจารณา ได้แก่  
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
คิดอย่าง  มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร 4) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5) การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 6) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 7) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย และ 8) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 ผลงานนักเรียนที่ส่งเข้ารับการแข่งขันภายในปีการศึกษา 2563 มีรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันประกวดเรียงความ โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจ าปี 2563  หน่วยงาน ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดเรียงความ เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ จากสมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  รางวัล ชมเชย    
การประกวดเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ หน่วยงาน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  การประกวดเป็นผู้
ส่งเสริมการใช้สื่อโซเชียลในการป้องกันอันตราย หน่วยงาน สพม.นครสวรรค์ รางวัล ถ้วยพระราชทานระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่น 60  หน่วยงาน โรงเรียนท่าตะโกพิทยา
คม สพม.นครสวรรค์ ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนวาย.เอฟ.ยู รุ่น 46 หน่วยงาน โรงเรียนท่าตะโก
พิทยาคม สพม.นครสวรรค์ 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คุณภาพทางการศึกษา จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ยุค     
นิวนอร์มอล ด าเนินการภายใต้สถานการณ์โรค COVID-19  ด้วยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธแบบ กิจกรรมท าดีถวาย  
ในหลวงรัชกาลที่ 10 จิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม กิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (Home room) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสืออากาศ และ    
ยุวกาชาด กิจกรรมเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม Open house เปิดโลกวิชาการ กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสร้างผู้น า  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาในสัปดาห์วิทยาศาสตร์  กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 
ความรักชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสมดุลแห่งชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตตามเกณฑ์ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมพัฒนางานอนามัย โรงเรียนได้จัดให้มีครูที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคลากรหลัก 
ในการด าเนินการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ และคอยให้ค าปรึกษานักเรียนในด้านต่าง ๆ และประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยงานระดับชั้น งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  งานแนะแนว  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมเชิดชูผู้ซื่อสัตย์  กิจกรรมคนดี      
ศรีท่าตะโก โครงการค่ายคุณธรรมทุกระดับชั้น งานพัฒนาวินัย และความประพฤตินักเรียน งานป้องกันการจราจร   
บนท้องถนน กิจกรรมนักเรียนวัยใส งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์ และอบายมุข งานสารวัตรนักเรียน 
งานชุมชนสัมพันธ์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง งานส่งเสริมกิจการนักเรียน งานคณะสี งานคณะกรรมการนักเรียน 
และงานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานรักษาความปลอดภัย  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน  และภายนอก    
เป็นต้น 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ 
               ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดค านวณ           

สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน    
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ตามเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ดีเลิศ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ตามเป้าหมาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ดี 
  

จากตารางที่  3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  1 คุณภาพผู้ เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณา            
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย            
จ านวน 3 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 7 ประเด็นพิจารณา และ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการ
ด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
3. จุดเด่น 
 - โรงเรียน มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน               
อย่างรอบด้านทั้ง ดนตรี กีฬา และด้านวิชาการ  
 - ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด เห็นคุณค่าใน
ตนเอง และปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้น และสนใจในการ                      
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนด าเนินการตัดกิจกรรม  
               - ผู้เรียนมีการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่าของตัวเอง 
มีความม่ันใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
              - มีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในยุคนิวนอร์มอลที่ผ่านมา จะมีทั้งการเรียนในห้องปกติ 
(Onsite) ในพ้ืนที่ที่ ไม่มีการแพร่ระบาด หากมีระบาดลดน้อยลงสอนแบบผสมผสาน  ทั้งรูปแบบออนไลน์ 
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(Online) จัดการเรียนการสอนผ่านโทรทัศน์ทางไกล (On air) รวมทั้งให้ครูออกเยี่ยมบ้านและก าหนดใบงาน       
ส่งผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  (On hand) เพ่ือต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้าน 
4. จุดควรพัฒนา 
 -  ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  ยกระดับ ผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 - จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการน าแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ วิธีการ 
กระบวนการทางเทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในการท างาน 
 -  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพ่ิมเติม   
 - พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงโรคระบาด Covid-19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1) พัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ             

โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
4) พัฒนาให้จัดมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมและน านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ

สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
6) ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างวัฒนธรรมทางความคิด แสวงหาปัญหา รักการอ่านในชีวิตประจ าวันให้เกิดความ

เคยชิน คิดเป็นระบบ คิดต่อเนื่อง 
7) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้อง กับความ

ถนัดเป็นรายบุคคล 
8) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจต

คติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
9) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     
10) พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางอาชีพ พ้นวงจรความยากจน ใช้ศักยภาพให้เต็มที่ตามความถนัด สนใจ 

ได้ฝึกอาชีพ สร้างงาน สร่างอาชีพ มีความมุ่งมั่น อดทน มีเป้าหมายชีวิต มีรายได้ระหว่างเรียนและอนาคต 
โครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนา  ได้แก่ โครงการอ่านคล่องเขียนคล่องของกลุ่มสาระภาษาไทย โครงการค่าย

คณิตศาสตร์ โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โครงการ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โครงก าร
ยกระดับคุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
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ศึกษาและพลศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโครงการยกระดับ
คุณภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ 
โครงการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1.กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมใช้บริหารจัดการภายใต้หลักการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ยึดหลักการบริหารระบบธรรมมาภิบาล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้
ด าเนินการทั้งสิ้น 54 โครงการ 111 กิจกรรมย่อย  

1. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระบบการการติดตามให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์  โรงเรียนมีหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล  กระบวนการพัฒนาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม              
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และก าหนดแผนกลยุทธ์   3  ปี แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี จัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบตามสายงานทุกระบบงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มาตรฐาน
การศึกษา สภาพปัญหาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน
มา โดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือวางแผนร่วมกัน ก าหนดเป้าประสงค์ พันธกิจ และ กรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษา   
ของโรงเรียน โดยยึดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “พัฒนาผู้เรียนให้ เก่ง ดี มีความสุข ปลูกรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าสู่สากล 
ด ารงตนตามแนวพระราชด าริ” ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

2 . โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ โดยโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา จนเกิด
เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา THATAKO Model  โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA 

3. โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่  1/2563          
โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม มาเรียนสลับวันและเปิดสอนชดเชยในวันเสาร์ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือน
สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ยังใช้การสอน on line โดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น google classroom, google 
meet, Zoom, Line, Facebook เป็นต้น โดยมีจ านวนวันเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 91 วัน ในภาคเรียน
ที่ 2 จ านวน 90 วัน ซึ่งเป็นการสอนแบบ on line จ านวน 9 วัน 
 4. โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ  
Google Classroom ในวันที่  26  มิถุนายน  2563  เพ่ือให้ครูใช้ในการสอนออนไลน์  ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 
          5. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ  เพ่ือให้เกิดบรรยากาศภายในห้องเรียน ที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น มีสิ่งอ านวย          
ความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มีระบบเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้       
ให้กับผู้เรียน มีการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้                  
อยู่ทั่วทั้งโรงเรียน ทั้งห้องสมุด ธนาคาร-โรงเรียน อาคารดนตรีไทย อาคารพฤกษศาสตร์โรงเรียน ห้องแนะแนว   
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ห้องสภานักเรียน ห้องปฏิบัติการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน และร่วมมือกับชุมชน
เพ่ือการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดอนคา วัดสระโบสถ์  วัดดอนคา  
วัดเขาล้อ และสถานที่ราชการต่างๆ นอกจากนี้ในภายใต้สถานการณ์ COVID -19 ช่วงปีการศึกษา 2563         
นั้น โรงเรียนได้ติดตั้งอ่างล้างมือ บริเวณหน้าบันไดของทุกอาคารเรียน มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย นักเรียน     
ครูและบุคลากรทางศึกษา และจัดน้ ายาท าความสะอาดพ้ืนผิว เจลแอลกอออล์ล้างมือไว้ทุกห้อง 
 5. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
การบริหารจัดการที่ปลอดภัย มีการตรวจสอบข้อมูล ให้มีความถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งาน มีบริการ
ระบบเครือข่าย Internet เพ่ือการติดต่อสื่อสาร ทั้งในรูปแบบ WIFI/LAN สามารถรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทั่ว   
ทั้งโรงเรียนและอ านวยความสะดวกให้ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ IT ในห้องเรียน เพ่ือช่วย
เอ้ือให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภายใน
โรงเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ผลการด าเนินงาน 
     โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ดีเลิศ 
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จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ปีการศึกษา 
2563 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  1  ประเด็นพิจารณา  ได้แก่ 
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสูงกว่าเป้าหมาย 
จ านวน  5  ประเด็นพิจารณา  ได้แก่ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้  มีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  และมีการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ        
การด าเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม บริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนด
กระบวนการก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 เป็นช่วงที่การบิหารจัดการจะพบกับโรคระบาด Covid-19  
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมมีระบบการจัดการการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา มีการด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 2 มีพัฒนาการสูงขึ้น จ านวน 5 ประเด็นพิจารณา ได้แก่  
ได้แก่ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน     
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 รางวัลสถานศึกษาได้ รับ  ในช่วงปีที่ ผ่ านมาจากวิกฤติ  Covid-19 เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ เกิด              
การเปลี่ยนแปลงของการศึกษา จึงท าให้สถานศึกษางดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน Covid-19 จึงไม่มีการประกวด          
หรือส่งรายการแข่งขันต่าง ๆ ในภาพรวมของสถานศึกษา  
3. จุดเด่น  
 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน     
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. การพัฒนาบริการระบบเครือข่าย  Internet เพ่ือการติดต่อสื่อสาร  ให้ครูใช้สอนออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การใช้ Application ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือที่ผู้ เรียนสามารถใช้เป็น
สื่อกลางในการเรียนรู้ และสื่อสารกับครูได้อย่างเหมาะสม  
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5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการ

อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพผลการด าเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาดังนี้ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
  แผนปฏิบัติงานที่ 3 การบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนปฏิบัติงานที่ 4 การบริหารจัดการโดยใช้ ICT 
  แผนปฏิบัติงานที่ 5 การพัฒนาระบบความสัมพันธ์ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  โดยโรงเรียนมีการจัดท าและก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมาตรฐาน   
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับโรงเรียน  โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด เอกลักษณ์ที่สถานศึกษาต้องการสร้างโดยการส่งเสริม
ให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบ Active learning โดยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ฝึกฝนการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการ      
ชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ได้อย่างเหมาะสม    
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย และทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยี
ในการสอน การมอบหมายงาน และการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ ครูมีความเข้าใจ และ
ค านึงถึงหลักการ บริบท เงื่อนไข และความจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละคน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเกิดผล
ในทางท่ีดีกับผู้เรียนทุกคน ซึ่งสามารถสรุปผลได้ตามประเด็นพิจารณาดังนี้ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตร
สถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีการนิเทศ ก ากับ แล ะติดตาม 
สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และช่วยส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้าน อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ และเน้น
ให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้น าเสนอ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีการด าเนินโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โคร งการ
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานต่างๆ การจัดท า
แผนการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน จัดการเรียนรู้ การประเมินผลระหว่างเรียน (ประเมินตาม
สภาพจริง) กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โครงการส ารวจ
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ กิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ท.พ. 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรง และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้เรียน 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ฯ ต่างๆ  และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ด้วยสื่อมัลติมีเดีย                
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ วิดีโอ คลิปวิดีโอ Youtube และการศึกษาทางไกลผ่าน DLTV การใช้โปรแกรม Power 
Point, E-Book, E-Learning การสร้างกลุ่มผ่าน Facebook, Line, และการใช้ Application ด้านการศึกษาต่างๆ 
ได้แก่ Google Meet, Google Classroom, Google Form และ Zoom เป็นต้น ที่อ านวยความสะดวกครูในด้าน
การสอน การสื่อสารกับผู้เรียน และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคล
อย่างความเหมาะสม โดยการบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้
วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีการด าเนินโครงการและกิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ที่ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ โครงการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการค านวณ และการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ (IS) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน การส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตและ
ใช้สื่อการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผ่าน ZipGrade Kahoot Quizizz และ G-suite applications ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยสามารถน าไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ติดตามภาระงาน เป็นช่องทาง ในการสื่อสาร
ระหว่างครูกับผู้เรียน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ  

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ      
ที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 
และเด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียน   
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูให้ค ายกย่องชมเชย ให้ก าลังใจเพ่ือเป็นการ
เสริมแรงทางบวกให้กับผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความคิดความสามารถของตน ครูมีเทคนิค
วิธีการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและอยากเรียนรู้ มีน้ าใจต่อกัน ท างานร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี 
ผู้เรียนมีความเข้าใจ ปฏิบัติตามข้อตกลง และเคารพซึ่งกันและกันในห้องเรียน โดยมีการด าเนินโครงการและ
กิจกรรม เช่น โครงการการพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างส านึกความเป็นไทย กิจกรรมเชิดชูเด็ก
ดีมีคุณธรรม กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน กิจกรรมคนดีศรีท่าตะโก กิจกรรมผู้เรียนต้นแบบสืบสานวัฒนธรรมไทย 
โครงการแนวแนวก้าวไกลเยาวชนไทยก้าวหน้า เช่น กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ 
ม.6 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริการที่ส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โครงการจัดซื้อ ปรับปรุง ครุภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ
สนับสนุนงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยการ

จัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ เช่น 
การจัดการเรียนรู้และประเมินผลระหว่างเรียน (ประเมินตามสภาพจริง) ประเมินผลปลายภาคเรียน/ปลายปี      
การพัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผล เช่น จัดท าเอกสาร ปพ.5 จัดท าระบบข้อมูลงานวัดผลประเมินผล จัดท า
เอกสารผลการเรียนผู้เรียนทั้งระบบ ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง มีขั้นตอนการใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล 
ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
 3.4.1  ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ในแผนการจัดการเรียนการสอนมีขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ประเมิน
จากสภาพจริง ตามโครงสร้างรายวิชา โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย     
มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 

 3.4.2  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียน และจัดกลุ่มผู้เรียน  เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  แล้วออกแบบ      
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม 

 3.4.3  มีการนิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ครูผู้สอนน าผลการนิเทศไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 3.4.4  มีการส ารวจผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  0  ร  มส  และด าเนินการสอนซ่อมเสริม เพื่อให้ผู้เรียน   
มีเวลาเรียน และมีสิทธิ์ในการสอบกลางภาคและปลายภาค  และมีการรายงานให้ผู้ปกครองรับทราบและร่วมกัน
ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน 

 3.4.5  โรงเรียนก าหนดวันสอบกลางภาค/ปลายภาค  ก าหนดวันส่งคะแนน  บันทึกผลการเรียน 
เป็นรายวิชา (ปพ.5) 

 3.4.6  มีการแจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียนและผู้ปกครองรับทราบ ส าหรับผู้เรียนที่มีผลการเรียน 0 ร 
มส โรงเรียนได้เปิดให้ผู้เรียนลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส โดยมีผู้ปกครองมาลงทะเบียนและเข้ารับการ
ประชุมเพ่ือร่วมวางแผนแก้ไขผู้เรียน และมีการติดตามผู้เรียนระหว่างครูประจ าวิชา ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง 
ภายใต้การก ากับของกลุ่มบริหารวิชาการ และงานการวัดประเมินผล 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การวิจัย การนิเทศฯ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่ม
ของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน  นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
จากเพ่ือนครู และฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดย
โรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงส าหรับจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
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มีโครงการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ท.พ.  
ที่เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่จัดขึ้นทุกปีการศึกษา 
2. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน    
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  
ตารางท่ี 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
               ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

75.00 75.86 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น 
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

75.00 97.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

75.00 32.18 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3.1.3 ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 

75.00 32.13 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

75.00 88.98 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

75.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้ application     

75.00 85.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

    
3.2.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้ง

ภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง 

75.00 85.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2.4 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล      

75.00 85.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 75.00 87.00 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

      3.3.1 ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

75.00 87.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75.00 97.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4.1 ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75.00 97.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4.2 คร ูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

75.00 97.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5.1 ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

75.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ 

 
จากตารางที่ 5  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 2 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 9 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเลิศ (ร้อยละ 89.90) โดยประเมินจากประเด็น
พิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 3 มีพัฒนาการสูงขึ้น จ านวน 8 ประเด็นพิจารณา ได้แก่  
3.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง         

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.2.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้ application     
3.2.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
3.2.4 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
3.4.1 ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.2 ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

 3.5.1 ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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  จากผลส าเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานและรางวัลที่
เด่นชัด ดังนี้ 
 - นางสาวศิรินันท์  ยอดฉิมมา รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  

- นางสาวอัญชนา  หาญใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 
- นายธงชัย  ศรีค าขลิบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้รับรางวัล ครูผู้ส่งเสริมการใช้สื่อโซเชียล   

ในการระวังป้องกันอันตรายฯ จัดโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมยังมีการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการ

สอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และพัฒนาตนเอง จนมีคุณสมบัติครบในการยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะ และได้รับวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น ทั้งสิ้น 9 ท่าน ซึ่งได้พัฒนางานอยู่ในระดับที่ดีเลิศ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาวิชาชีพอย่างเหมาะสม
แก่องค์กรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต่อไป 
3. จุดเด่น  
 1. ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ฝึกทักษะ การแสดงออก น าเสนอ  
ผลงาน การแสดงความคิดเห็น รักการแสวงหาความรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะด้านต่างๆ อันจะ  
น าไปสู่การสร้างผลงาน/นวัตกรรมได้  
 2. การจัดการชั้นเรียนของครูที่สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานแห่งการยอมรับ
ความแตกต่าง และหลักการพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ  
 3. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ใช้รูปแบบวิธีการและ  แหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อกระแสสังคมที่ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม และมี
เครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
 5. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 
ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. จุดควรพัฒนา 

 1. การใช้ Application ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือที่ผู้เรียนสามารถใช้เป็น
สื่อกลางในการเรียนรู้ และสื่อสารกับครูได้อย่างเหมาะสม เพ่ือพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ และการไม่สามารถ
จัดการเรียนรู้แบบ On Site ที่โรงเรียนได้ตามปกติ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ส่งเสริมและให้ความรู้ครูเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 

3. นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และสามารถเผยแพร่
สู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสม ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านทักษะทางภาษาตามกรอบ CEFR อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนงานหลักที่ 1 แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา 
แผนงานหลักที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนทางไกล/
การสอนออนไลน์ 
แผนงานหลักที่ 3 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้บริหารและครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
 
ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดี ดี ดี 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

68.29 74.70 ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ           

67.50 78.06 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

75.00 92.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 68.75 64.60 ตามเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

70.00 80.96 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 51.00 46.99 ตามเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 77.50 85.53 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 

79.64 87.95 ดีเลิศ 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80.00 94.04 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 88.17 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80.00 87.43 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 78.57 82.17 ตามเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

75.00 75.86 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

75.00 88.98 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 75.00 87.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

75.00 97.70 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

75.00 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดี 
  

จาก ตารางที่ 6  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่ 
2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน  5 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จ านวน 16 ประเด็นพิจารณา และ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 0 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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3. นักเรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ    
5. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
6. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้       

จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
4. บริหารจัดการมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงานที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 1. พัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  
 2. พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ

เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 2 พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตนเอง และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

 3. พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม น านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
 4. พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ

ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
แผนปฏิบัติงานที่ 2  พัฒนาการบริหารและการจัดการ 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้ ICT 
2. พัฒนาระบบความสัมพันธ์ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  1. พัฒนาผู้บริหารและครูมืออาชีพโดยจัดอบรมผู้บริหารและครูด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาบริการระบบเครือข่าย  Internet เพ่ือการติดต่อสื่อสาร  ให้ครูใช้สอนออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ Application ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือที่ผู้เรียนสามารถใช้
เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ และสื่อสารกับครูได้อย่างเหมาะสม 
  2. ครูพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เน้นรูปแบบ Active Learning ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
และสามารถเผยแพร่สู่ภายนอกได้อย่างเหมาะสม ผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
  3. พัฒนาครูในทักษะด้าน Digital literacy และ English  literacy ตามกรอบ CEFR อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
 

 ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา ด้านต่างๆ รายละเอียด QR code 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดง 

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน รายละเอียด QR code 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม             

ปีการศึกษา 2563 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
 ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ

ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายใน  

 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมินตนเอง SAR  
 ตัวอย่างเครื่องมือ / วิธีการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา / ภาพถ่ายการประเมินภายใน รายละเอียด 

QR code 
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 ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา ด้านต่างๆ รายละเอียด สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่  
QR code 

 

 
 

 
 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ท่ีแสดง ผลงานดีเด่นของ

สถานศึกษา รางวัลความส าเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน รายละเอียด สามารถ
ดูเพ่ิมเติมได้ที่ QR code 
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ค าสั่งโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
ที ่๖๐ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จึง
แต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมิน และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
       ๑.๑ นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม ผู้อ านวยการสถานศึกษา                ประธานกรรมการ 
       ๑.๒ นายนิทัศ  อินทร์ฉ่ า  ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       ๑.๓ ดร. บัญชา เดชเจริญศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ     กรรมการ 
       ๑.๔ นางวราภรณ์ ทองน้อย ครูช านาญการ             กรรมการ 
       ๑.๕ นางสาวสิรินทิพย์  เอ่ียมสาหร่าย   ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
       ๒.๑ นางสาวสิรินทิพย์  เอ่ียมสาหร่าย ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
       ๒.๒ นางสาวปัทมา  แซ่กิม   ครูช านาญการ  กรรมการ 
   ๒.๓ นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม  คร ู   กรรมการ 
      ๒.๕ นางวราภรณ์ ทองน้อย     ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
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๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย ๘  ประการ คือ 

๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 

๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสาวสิรินทิพย์  เอ่ียมสาหร่าย  ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม  คร ู  กรรมการ 
๔.๓ นางสาวปรัชญาฎา  เอ่ียมประสงค์ คร ู  กรรมการ 
๒.๕ นายสิทธิชัย  ภู่ภักด ี   คร ู  กรรมการ 
๔.๕ นางวราภรณ์  ทองน้อย  ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน 
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน ๑ เล่ม ภายในวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทาง และวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๕  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

(ลงชื่อ)   
(นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่๑๔๗ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับแก้ไข) 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จึง
แต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมิน และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
       ๑.๑ นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ 
       ๑.๒ นายนิทัศ  อินทร์ฉ่ า            ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
       ๑.๓ ดร. บัญชา เดชเจริญศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ     กรรมการ 
       ๑.๔ นายอ านาจ  จรบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ           กรรมการ 
       ๑.๕ นายบุญช่วย  บุญสุวรรณ์ ตัวแทนผู้ปกครอง            กรรมการ 
       ๑.๖ นางปัญญา  ฟองงาม  ตัวแทนผู้ปกครอง            กรรมการ 
       ๑.๗ นางสาวศิรินันท์  ยอดฉิมมา   รองผู้อ านวยการโรงเรียน              กรรมการ 
       ๑.๘ นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บ ารุง รองผู้อ านวยการโรงเรียน                กรรมการ 
       ๑.๙ นายสุชาติ  โตสงคราม ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน                กรรมการ 
       ๑.๑๐ นายสุชาติ  ชูก้าน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

       ๒.๑ นางสาวสิรินทิพย์  เอ่ียมสาหร่าย ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
       ๒.๒ นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม  คร ู   กรรมการ 
   ๒.๓ นางสาวปรัชญาฎา  เอ่ียมประสงค์  คร ู   กรรมการ 
   ๒.๔ นายสิทธิชัย  ภู่ภักด ี   คร ู   กรรมการ 
   ๒.๕ นางวราภรณ์ ทองน้อย     ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย ๘  ประการ คือ 
๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา 

๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสาวสิรินทิพย์  เอ่ียมสาหร่าย  ครูช านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม  คร ู          กรรมการ 
๔.๓ นางสาวปรัชญาฎา  เอ่ียมประสงค์ คร ู          กรรมการ 
๒.๕ นายสิทธิชัย  ภู่ภักด ี   คร ู          กรรมการ 
๔.๕ นางวราภรณ์  ทองน้อย  ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  
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ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน ๑ เล่ม ภายในวันที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทาง และวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่
มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

(ลงชื่อ)   
(นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
.......................................... 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๖๔ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ด้วยมติเป็น
เอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

ลงชื่อ 
(ดร. บัญชา  เดชเจริญศิริกุล) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฃ 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้ เรียน อยู่ ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                  
อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

 
ตารางที ่1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

ดี ดี ดี 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ           

71.66 71.45 ตามเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น               
และแก้ปัญหา 

79.33 80.37 ตามเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70.00 72.86 ตามเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

73.00 71.30 ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 55.81 51.40 ตามเปา้หมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 76.66 85.07 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย  4 ประเด็นพิจารณา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

76.00 95.21 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.00 92.61 ตามเป้าหมาย 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง                 
และหลากหลาย 

95.00 92.99 ตามเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80.42 85.22 ตามเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

 2.7 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับ
ผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 

 2.8 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเป้าหมาย 
 2.9 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ      

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

79.00 80.22 ตามเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 76.00 76.10 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ 

สรุป 
ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
การเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 87.00 92.45 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

83.00 87.73 ตามเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

85.00 90.63 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 5 ประเด็นพิจารณา และเป็นไป
ตามเป้าหมาย จ านวน 19 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย 
เป็นส่วนใหญ่ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก จาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 4-6   

เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตาม 
ตัวบ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้     
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน :   
มัธยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.54 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.63 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.02 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.83 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.30 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

5.00 3.35 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัสน์ พันธกิจ 
และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.67 ดี 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 81.67 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ................................-............................................ 
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ประกาศโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
............................................................................ 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๑โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ และปรับมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและ 
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน 
และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
   ประกาศ  ณ วันที่   17   เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 

 ( นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
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ประกาศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการ
ก าหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
   ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับ ก่อนมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมในการประชุม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียน 
ท่าตะโกพิทยาคม และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนใน
ชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับ
ดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้บรรลุ 
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ  ณ วันที่   17   เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 ( นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
 
 

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ได้พิจารณาการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 

     (ลงชื่อ)             
          ( นายบัญชา  เดชเจริญศิริกุล )            
                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ที ่ศธ ๐๔๒๗๒.๐๐๗/๑๓๗      โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
         ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก 
         จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๖๐ 
 

                   ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  นายนิทัศ อินทร์ฉ่ า 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 ด้วย โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ต าบลดอนคา อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงาน  เขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 ในการนี้โรงเรียนทราบว่า นายนิทัศ อินทร์ฉ่ า ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านมาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                 (นายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรยิ้ม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
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 ตัวอย่างเครื่องมือ / วิธีการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา / ภาพถ่ายการประเมิน
ภายใน รายละเอียด QR code 

 




