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คณะกรรมการตามคำสั่งต่าง ๆ ของโรงเรียนสามหมอวทิยา ที่ได้ดำเนนิงานจนผลงานเปน็ที่ปรากฏ 
ให้สามารถนำมารายงานได ้
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บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self – Assessment Report : SAR) 

โรงเรียนสามหมอวิทยา   ปีการศึกษา 2564 
………………………………… 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสามหมอวิทยา   ที่อยู่ เลขที่ 44 หมู่ที่ 2  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอคอนสวรรค์   
จังหวัดชัยภูมิ  
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายทรงกลด หิรัญเกิด   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ  

 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 

  1036100773 

รหัส Smis 8 หลัก :   36012017 
รหัส Obec 6 หลัก :   100773 
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   สามหมอวิทยา 
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Sammorwittaya School 
ที่อยู่ :   เลขที่ 2 หมู่ที่   2   บ้านสำราญ 
ตำบล :   ศรีสำราญ 
อำเภอ :   คอนสวรรค์ 
จังหวัด :   ชัยภูม ิ
รหัสไปรษณีย์ :   36140 
โทรศัพท์ :   044-109-917 
โทรสาร :   044-109-917 
ระดับท่ีเปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   30 พฤษภาคม 2527 
อีเมล์ :   sammorwittaya2527@gmail.com 
เว็บไซต์ :   www.sammor.ac.th  
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   สหวิทยาแก้งคร้อคอนสวรรค์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ศรีสำราญ 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพ้ืนที่การศึกษา:      50 กม. 
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:      20 กม. 

 
จำนวนครู 20 คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู 17 คน  พนักงานราชการ 3  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  
จำนวนนักเรียน รวม  195  คน  
           โรงเรียนสามหมอวิทยาจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-
6  จำนวน 195 คน ครูผู้สอน 20 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2564เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้  

http://www.sammor/
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มาตรฐาน คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

การ
แปลผล  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 85 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 85 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 85 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 85 4 ดีเลิศ 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
            ด้านผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย 27.04 ลดลง 
-4.01   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ค่าเฉลี่ย 27.01  เพิม่ 1.00  
  โรงเรียนสามหมอวิทยาได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทั้งด้านความรู้ของผู้เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยกำหนดแนวทางทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ TFE โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Co-operative Learning)และPLC โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่าง
หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติผ่านกิจกรรม STEM ศึกษา และกิจกรรม 
Active learning ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครู
ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครู
ผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง โดยมีประเด็น
ภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสาร
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
   ผลการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการในปีการศึกษา 2564 
  1.  โรงเรียนสามหมอวิทยาได้รับรับโล่จากศึกษาธิการภาค 13 เป็น “สถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติเป็น
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เลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation  For Thai 
Aducation : IFTE  นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564”  นางศศิธร 
พรหมณ ีครู ชำนาญการพิเศษ และนางยุวเรศ ราชานนท์  ครูชำนาญการพิเศษ  รับโล่ครูที่มีวิธีปฎิบัติเป็นเลิศ  
ลงนามโดย นายไพศาล วุฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการรักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 และ ระดับภาค
ด้านการจัดการเรียนการสอน (15 สิงหาคม 2564)  และครูโรงเรียนสามหมอวิทยาได้รับเกียรติบัตรระดับ
ภาค “ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ Best Practice ในระดับภาคเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษาภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔) 
  2. ครูได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 โดยสำนักงานสกสค. คือ นางสาวปภัสรา ประยูร
หาญ ครู ชำนาญการพิเศษ  และ นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ  
  3. รางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น งานวันครู (สพม.ชย.) นางจินตนา แก้วช่วย ครูชำนาญการพิเศษ 
และ นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ  
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือ
วางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับปรุงวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 
              มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
ภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้
มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ  การจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ   มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  โดยการ
ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติผ่าน
กิจกรรม STEM ศึกษา และกิจกรรม Active learning ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่
การเรียนรู้ทีล่ึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็ก
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุง
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การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  ครูทุกคนทำงานวิจัย
ในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึก
การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง /
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  จุดควรพัฒนา  
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าถึงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้การ
นำเสนอ สืบค้น เรียนรู้โดยนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลยุทธ์ 
  2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล  โรงเรียนใน  สหวิทยาเขต เพ่ือความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพ การจัดการศึกษา 
  3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครพัูฒนาตนเองให้มากขึ้นในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทางออนไลน์ จัดทำคลังสื่อ ห้องเรียนออนไลน์ 
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. จัดกิจกรรมโครงการ กิจกรรม เพ่ือดำเนินการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน, แบบบูรณาการให้มีทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์  อย่างมีเหตุมีผลอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
   2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมใช้อยู่เสมอ 

   3.ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน  
 4. ส่งเสริมนักเรียนมีโอกาสศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้ออนไลน์   
  5.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ทราบผลงานดีเด่น ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์โรงเรียน  วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  และการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
ที่เข้าถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทั่วถึง  
  7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  และมีการประเมินว่าโรงเรียนอยู่ณ จุดใดใน
ทุกๆปี  เพ่ือนำไปสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสามหมอวิทยา คือ “ภายในปี 2566 โรงเรียนสามหมอวิทยา  สร้าง
คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ตอนที ่1 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อโรงเรียนสามหมอวิทยา ที่ตั้ง  เลขที่ 44 หมู่ 2  ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูมิ  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
โทรศัพท ์044 109 917    โทรสาร  0445-109-917     
E-mail: sammorwittaya2527@gmail.com    Website:www.sammor.ac.th  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อท่ี  210 ไร่    
เขตพ้ืนที่บริการ   สองตำบล คือ ตำบลศรีสำราญ และตำบลช่องสามหมอ   

 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
        เดิมเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนคอนสวรรค์ มีชื่อว่า“โรงเรียนคอนสวรรค์2”นายนพดล จิตตวัฒนานนท์  
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ ได้มอบหมายให้นายสมนึก สิงห์อาจ,นายสว่าง นราพงษ์, นายพิทักษ์  พลมณี  
มาจัดการเรียนการสอนชั่วคราวโดยช่วงแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองหว้าเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2527  โรงเรียนได้รับการสถาปนา เป็นโรงเรียนสามหมอวิทยา  ย้ายมาทำการสอน
ที่โรงเรียนสามหมอวิทยา ในปัจจุบัน  โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ 210 ไร่   มีเขตพ้ืนที่บริการระหว่างสองตำบล 
คือตำบลศรีสำราญ และตำบลช่องสามหมอ   
 
ผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
            1.นายสมนึก  สิงหอ์าจ    ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารคนแรก   
               ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2527 (2527 – 2532) 

            2.นายระว่อง  รักสกุลพิวัฒน์    ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  (2532 – 2533) 
            3.นายสุเทพ  วรพล    ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ (2533 – 2537) 
            4.นายวสันต์  อาจกมล    ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ (2537 – 2539) 
              ได้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538   
            5.นายดุษิต  ดลประสิทธิ์    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (2539- 2542) 
            6.นายไพศาล  สมกิจศิริ    ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  (2543 - 2544)  
            7.นายสมัคร  ไวยขุนทด      ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  (2544 - 2544) 
            8.นายมาโนชญ์   มนูศิลป์    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (2544 – 2550)  

            9.นายสว่าง  นราพงษ์        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (2550 - 2554) 
10.นายทรงวุฒิ  ขวาไทย     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (2554 –2558) 
11.ว่าที่ร้อยเอกจีระศักดิ์ แต่งผิว  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (2558-2563) 
12.นายทรงกลด หิรัญเกิด         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  25 มกราคม 2563 -ปัจจุบัน  
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2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสามหมอวทิยา  

(2564-2568)  
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3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

บุคลากร 
รวม 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง 

26 1 17 3 2 2 1 
 
 
 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46%

54%

0%

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามหมอวิทยา  ปีการศึกษา  2564 

 
ที ่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง/อันดับ วุฒิสูงสุด วิชาเอก 
1 นายทรงกลด หิรัญเกิด ผอ.คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
2 นางดาหวัน  อุดมทรัพย์ ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
3 นางศศิธร พรหมณี ครู คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
4 นางยุวเรศ  ราชานนท์ ครู คศ.3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
5 นางสุภัสรา  ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา 
6 นายมารุต  ชัยสุริยะวิรัตน์ ครู คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา 
7 นางกนกลดา ทองจำรูญ ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
8 นางถวิกรณ์  แก้วสุพรรณ์ ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
9 นางขวัญทิภาพร  รอนศึก ครู คศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

10 นางจินตนา แก้วช่วย ครู คศ.3 ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
11 นางเพ็ญศรี  คงนาวัง ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
12 นางทับทิม  ญาณะนันท์  ครู คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ 
13 น.ส.ปภัสรา  ประยูรหาญ ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
14 นายสมศักดิ์ เอ่ียมสุวรรณ์ ครูค.ศ.3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
15 น.ส.รัตติกาล ทวีทรัพย์  ครูคศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
16 น.ส.ยาใจ คำมุงคุณ ครู คศ.3 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ 
17 นายดนุพล  ดวงวิญญาน ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
18 นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จ พนักงานราชการ ค.บ. ศิลปกรรมดนตรี 
19 นายปริญญา  ดงเทียมสี พนักงานราชการ ค.บ. พลศึกษา 
20 นางสาวทิพวรรณ นาคคำ พนักงานราชการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
21 นางสาวศิริลักษณ์ มานาเสียว ครูอัตราจ้าง ค.บ. คณิตศาสตร ์
22 นายพนมกร สวาทพงษ์  ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
23 น.ส.จารุวรรณ ครองสำราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
24  นายธวัชชัย  หาญอาษา ประจำ/ช่างสี4 ม.6 - 
25 นายคมกริช  กันชัยภูมิ ประจำ/ช่างสี4 ม.6 - 
26 นางอุเทน อ่อนแก้ว  แม่บ้าน ป.6 - 
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สาขาวิชาเอกท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

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

1. บริหาร 1  - 

2. คณิตศาสตร์ 2 21 

3. วิทยาศาสตร์ 7 18 
4. ภาษาไทย 2 20 
4. ภาษาอังกฤษ 2 20 
6. สังคมศึกษา 3 20 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 18 
8.ศิลปะ 1 21 
9.พลศึกษา 1 21 

รวม 21 20 

4. ขอ้มูลนักเรียน (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564  /ปีการศึกษา 2564)  
1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 195 คน  
2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ทั้งสิ้น 195 คน  

จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 21 14 35 17.5 
ม.2 2 24 19 43 22 
ม.3 2 21 15 36 18 

รวม ม.ต้น 6 66 48 114 19 
ม.4 1 15 13 28 28 
ม.5 2 11 17 28 14 

ม.6 1 7 17 24 24 
รวม ม.ปลาย 4 33 47 80 20 
รวมทั้งสิ้น 10 99 95 194 19 
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5. ข้อมูลงบประมาณ  (รับ-จ่าย) ปีงบประมาณ 2564 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2564   

งบประมาณ (รับ-จ่าย)     

 
รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินงบประมาณ 540,000.00 งบดำเนินการ 540,000.00 
เงินนอกงบประมาณ 1,736,607.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,252,597.43 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  งบอ่ืนๆ (ระบุ)  

ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน 748.20 ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน 748.20                 
-รายได้สถานศึกษา 318,598.00 -รายได้สถานศึกษา 208,947.05 
-ปัจจัยพื้นฐานฯ 210,000.00 -ปัจจัยพื้นฐานฯ 210,000.00 
3.เงินเดือนครู -บุคลากร 6,121,140.00 3.เงินเดือนครู -บุคลากร 6,121,140.00 

รวมรายรับ 8,927,093.20            รวมรายจ่าย 8,333,432.68 
 

-งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ...............30..............  ของรายรับ  
-งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ..............70......      ของรายรับ 
 

 

540,000.00 , 30%

1,252,597.43 , 70%

ตารางแสดงรายจ่ายเงินงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี2564

งบด าเนินการ

งบพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา
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6. วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน  คำขวัญ  ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์  พันธกิจ  
ค่านิยม เป้าประสงค์ กลยุทธ์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ “ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนสามหมอวิทยา  สร้างคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม 

ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
สัญลักษณ์ 

 
ตัวอักษร“ส.ว.”ล้อมรอบด้วยวงกลม 3 วงยอดบนเป็นคบเพลิง  ที่เปล่งรัศมีด้านละ 9 แฉก  
 
 
 
  

สีประจำ
โรงเรียน 

“แสด-ขาว”  (แสดหมายถึงเกียรติยศกล้าหาญ,ขาวหมายถึงความบริสุทธิ์  จริงใจ) 

คำขวัญ “รู้หน้าที่  สามัคคี  มีคุณธรรม” 
ปรัชญา ปัญญาย  ปริสุชฌติ  “มนุษย์ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา” 
คติพจน์ “ความรู้ดี  มีวินัย” 

อัตลักษณ์ “ยึดมั่นคุณธรรม” 
เอกลักษณ์ “น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณธรรม 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ 
    ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วม 

ค่านิยม ทำงานเป็นทีม  ยึดมั่นธรรมาภิบาล   
เป้าประสงค์         เพ่ือให้โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยึดมั่น

คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำ 
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  4. โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
   5. โรงเรียนประสานชุมชน สร้างจิตสำนึกการดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์  จุดแน้น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ 1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สร้างความสำนึกความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
4. ระดมภาคีเครือข่ายทรัพยากรและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. สร้างบรรยากาศ สังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเน้น ด้านผู้เรียน 
   1.ผูเ้รียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
   2.มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   4.นักเรียนที่จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 
   5. มีจิตอาสา 
   6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   7. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   8. รักและภาคภูมิใจในสถาบัน 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค์ 
 

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 
3. นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
4. นักเรียนดูแลตนเองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
5. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
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จุดเด่น จดุอ่อน  ด้านผู้เรียน  ด้านครู ด้านผู้บริหาร  
 

ด้านผู้เรียน 
จุดเด่น    1.ผูเ้รียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  

   2.มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   4.นักเรียนที่จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม 
   5. มีจิตอาสา 
   6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   7. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   8. รักและภาคภูมิใจในสถาบัน 

จุดอ่อน    1.มีบางสาระท่ีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเป้าหมาย  ควรได้รับการพัฒนาในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
   2. นักเรียนมีพ้ืนฐาน ทักษะวิชาการค่อนข้างน้อย 
   3. ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวค่อนข้างยากจน 
   4. ใชส้ื่อเทคโนโลยีไม่เหมาะสม 

ด้านครูผู้สอน 
จุดเด่น ด้านครูผู้สอน 

   1.ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
   2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
   3. บุคลากรอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 

จุดอ่อน    1. ขาดการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
   2. ครูมีภาระงานพิเศษมากเกินไป 

   3. ครูไม่ครบทุกสาระ 

   4. ครูขาดความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
ด้านผู้บริหาร 

จุดเน้น ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีหลักธรรมภิบาล เน้น
การมีส่วนร่วม  ส่งเสริมความสัมพันธ์  ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีระบบนิเทศภายใน 

จุดอ่อน ผู้บริหารควรมีการจัดการพัฒนาให้ครบวงจร นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารมากขึ้น  ให้
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา  และการพัฒนาหลักสูตร  โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะกับผู้เรียน 
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7.แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนสามหมอวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.ที่ตั้งโรงเรียนสามหมอวิทยา 
พิกัดโรงเรียน  latitude : 16.0575703   longitude :  102.379144  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และความโดดเด่นของสถานศึกษา 
โรงเรียนสามหมอวิทยา 

1.ด้านการบริหารจัดการ/ ผลงานผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  1.1.โรงเรียนได้รับการประกาศให้เป็น  “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” 
รับป้ายจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  และนำเสนอโครงงานคุณธรรม เรื่อง “กระบอก
บุญจิตอาสา”  
  1.2 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  (ตำบลศรีสำราญ) 
  1.3   โรงเรียนสามหมอวิทยาได้รับรับโล่จากศึกษาธิการภาค 13 เป็น “สถานศึกษาท่ีมีวิธีปฎิบัติเป็น
เลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation  For Thai 
Aducation : IFTE  นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564”  นางศศิธร 
พรหมณ ีครู ชำนาญการพิเศษ และนางยุวเรศ ราชานนท์  ครูชำนาญการพิเศษ  รับโล่ครูที่มีวิธีปฎิบัติเป็นเลิศ  
ลงนามโดย นายไพศาล วุฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการรักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 และ ระดับภาค
ด้านการจัดการเรียนการสอน (15 สิงหาคม 2564)  และครูโรงเรียนสามหมอวิทยาได้รับเกียรติบัตรระดับ
ภาค “ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ Best Practice ในระดับภาคเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษาภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔) 
 
2.ด้านคร ู

1. รางวัลครุสดุดี ปี2563-2564   จากคุรุสภา   ครูที่ได้รับรางวัล คือ  
  นางยุเรศ ราชานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ   

  2. รับรางวัลครูผู้มีจรรยาดีเด่น    ในงานวันครูสพม.ชย. ปี 2564 
   นางจินตนาแก้วช่วย      ครูชำนาญการพิเศษ 
   นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์    ครูชำนาญการพิเศษ 
  3. ครูได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ดังนี้  
   1. นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ   ครูชำนาญการพิเศษ  
   2. นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์      ครูชำนาญการพิเศษ 
  4. เกียรติบัตรรางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น  ระดบัสหวิทยาเขต (แก้งคร้อ-คอนสวรรค์) 
   4.1- งานวันครู  ปี2564 1. นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์   
      2. นางจินตนา แก้วช่วย  
      3.  นางทับทิม ญาณะนันท์  
   4.2- รางวัลครูพละดีเด่น ระดับสหวิทยาเขต (สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์) 
         นายปริญญา ดงเทียมสี   พนักงานราชการ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
   4.3-รางวัลครูผู้สนับสนุนและส่งเสริมด้านกีฬา ระดับสหวิทยาเขต      
   นางขวัญทิภาพร รอนศึก  ครู ชำนาญการพิเศษ  
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3.ด้านนักเรียน 

ผลการแข่งขัน โครงการส่งเสริมเวทีทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู - นักเรียน สังกัดสพม.ชัยภูมิ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564   

  ผลการแข่งขัน    21 เหรียญทอง    :     4 เหรียญเงิน  :          9 เหรียญทองแดง    
 

ชนะเลิศ นักเรียน ผู้ฝึกสอน 
1. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3   
 

เด็กหญิงสุชาดา ยิ่งโชค 
*เด็กหญิงปุญญิศา ชาวสำราญ 
*เด็กหญิงจิราพร  ครองตน 

นางจินตนา   แก้วช่วย 
นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์  
 

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ม.4-6 

นายกฤษฎา  งามปัญญา 
 

นางทับทิม  ญาณะนันท์ 
 

สรุปผลการแข่งขัน 
ที ่ กลุ่มสาระ รายการ ผลการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 

รวม ระดับเขต 1 
1 ภาษาไทย 

 
การแข่งขันคัดลายมือ 
สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 

ที่16  ทอง ที่10 ทอง เด็กหญิงบงกชกร ทวี
เงิน 

 นางเพ็ญศรี คงนาวัง 

2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

ที่15 ทอง ที่ 9 ทอง นางสาววชิรญา จันทาเทพ    นางเพ็ญศรี คงนาวัง 

3 การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ม.1-ม.3 

ที่17 เงิน ที่ 9 เงิน เด็กหญิงบุญยอร ตุยสระ
พระ  

 นางยุวเรศ   ราชานนท์ 

4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ม.4-ม.6 

ที่22 เงิน ที่ 13 เงิน  นางสาวสิริญากร พันธ์
ภูรักษ์  
  

 นางยุวเรศ   ราชานนท์ 

5 การท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ  

ที่13 ทอง ที่ 9 ทอง *เด็กหญิงรัชนีกร มานัส  นางเพ็ญศรี   คงนาวัง 

6 การท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ  

- - *นางสาวปทุมวัน สาดี  นางเพ็ญศรี  คงนาวัง 

7 การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่อินทรวิเชียร
ฉันท์11 (๘ บท)ม.1-3 

ที่ 19 
ทองแดง 

13 ทองแดง เด็กหญิงพลอยแหวน สาม
ขา  
เด็กหญิงอัญชนา คชคง  

นางยุวเรศราชานนท์ 

8 คณิตศาสตร์ 
21 ธ.ค.64 

 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

ที่19 ทองแดง ที่8 ทองแดง เด็กหญิงชลธิชา วงศจ์ำปา  นางขวัญทิภาพร รอนศึก 

9 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

ที่27 ทองแดง ที่13 ทองแดง นางสาวสุภาวดี หงษ์ทอง  นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย ์
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ที ่ กลุ่มสาระ รายการ ผลการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 

10  การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.1-ม.3 

ที่17 
ทองแดง 

ที่ 10 ทองแดง เด็กชายสุริยา ลาดเส  นางสาวศิรลิักษณ์มานาเสียว 

11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
 ม.4-ม.6 

ที่19ทองแดง ที่ 9 ทองแดง นางสาวจีรวรรณ ช่ำชอง  นางสาวศิรลิักษณ์มานาเสียว 

12 การแข่งขันซูโดกุม.1-3 ที่23 
ทองแดง 

ที่11ทองแดง เด็กชายชินกร ดวงมาลี  นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย ์

13 การแข่งขันซูโดกุม.4-6 ที่13 เงิน ที่ 6 เงิน นางสาวอัญชลีพร ดวงตา  นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย ์

14 เวทคณิต  ม.1-3  ที่15 เงิน ที่ 7 เงิน เด็กชายนิพนธ์  เคิมชัยภูมิ  นางขวัญทิภาพร  รอนศึก 

15 วิทยาศาสตร์ 
24 ธ.ค.64  

 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

ที่12 ทองแดง ที่ 5 ทองแดง เด็กหญิงนรศิรา หงส์คำ 
เด็กหญิงนภสัสร ปานสุวรรณ 
เด็กหญิงพนิดา  สริิเวียงจันทร์  
 

 นางดาหวัน  อุดมทรัพย ์
นางถวิกรณ์ แก้วสุพรรณ์  

16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

ที่21 ทองแดง ที่ 8 ทองแดง น.ส.กรชกร ดวงมาลี  
น.ส.อริยาพร งามชัยภูม ิ
น.ส.จิรวรรณ์ วงศ์ชัยภูมิ  

 นางสาวยาใจ คำมุงคุณ 
น.ส.ปภสัรา ประยรูหาญ  

17 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท

ทดลอง ม.4-ม.6 

ที่16 
ทอง 

ที่7 ทอง นางสาววรภารส์ หงษ์วิเศษ  
นางสาวสาวิตรี สุ่ยหล้า  
นางสาวสุมติรา พ้ืนแสน   

นางทับทิม ญาณะนันท์  
น.ส.ปภสัรา ประยูรหาญ 

18 คอมพิวเตอร์ 
 

การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 

ที่ 6 ทอง ที่ 2 ทอง *นางสาวกรชกร ดวงมาลี 
นางสาววราภรณ์ เขียวบัว 
นางสาววริศรา โคตะ 

นายดนุพล ดวงวิญญาน 
นางสาวทิพวรรณ นาคคำ 

19 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

การประกวดมารยาทไทย 
 ม.1-ม.3 

ที่21 ทอง ที่ 9 ทอง ด.ช.วัฒนา เบิบชัยภูม ิ
ด.ญ.ธัญรดา พันธ์ศรี  

นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรตัน ์
นายมารตุ ชัยสุรยิะวิรตัน์  

20 การประกวด 
มารยาทไทย ม.4-6 

ที่20 ทอง ที่10 ทอง นายณัฐภูมิ ดรตรีไพ  
*นางสาวปทุมวัน สาดี 

นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรตัน ์
นายมารตุ ชัยสุรยิะวิรตัน์  

21  
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(22ธ.ค.64) 

เล่านิทานคุณธรรม 
 ม.1-ม.3 

ที่12 ทอง ที่5 ทอง ด.ช.ชัยณรงค์  จีนเทศ   นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ ์
 

22 การขับร้องเพลงคุณธรรม  
 ม.1-ม.3 

ที่6 ทอง ที่ 2 ทอง ด.ญ.รัชนีกร มานัส 
ด.ญ.ปญุญิศา  ชาวสำราญ 
ด.ญ.สุนันทา  มุดกระโทก 
ด.ญ.อรญัญา  หงสเ์งิน 
ด.ญ. พิชญามล ประทมุพงษ์  

 นางสุภสัรา ชัยสรุิยะวริัตน ์
นายมารตุ ชัยสุรยิะวิรตัน ์
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ที ่ กลุ่มสาระ รายการ ผลการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 

23  การขับร้องเพลคุณธรรม 
ม.4-6 

ที่ 8 ทอง ที่ 5 ทอง นางสาวปทุมวัน สาดี  
นางสาวนรารตัน์ หลาวเหล็ก 
*นางสาวสิดาพร ไชยศรฮีาด 
*นางสาวจิรวรรณ์  วงศ์ชัยภูม ิ
*นางสาวอริยพร งามชัยภมูิ  

 นางสุภสัรา ชัยสรุิยะวริัตน ์
นายมารตุ ชัยสุรยิะวิรตัน ์

24 ภาษาอังกฤษ  
21ธ.ค.64 

การแข่งขัน English 
Quizม.4-6 
(ห้องปกติ)  

ทอง ทอง น.ส.ศรญัญา ลิอออนรัมย์  
น.ส.ธัญธิชา ผลสง่า 

นางศศิธร พรหมณี  
นายพนมกร สวาทพงษ์  

25 การแข่งขัน English 
Quiz ม.1-3(ห้องปกติ) 

ที่29 ทองแดง ที่11ทองแดง เด็กหญิงสุชาดา ยิ่งโชค 
เด็กหญิงณัฐธิกา อิงชัยภูมิ 

นางศศิธร พรหมณี  
นายพนมกร สวาทพงษ ์

26 การแข่งขันการเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.1-3 

- -- เด็กหญิงอริสา แสงฤทธิ์ นางกนกลดา ทองจำรูญ  

27 สุขศึกษา 
 และพล
ศึกษา 

 

การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา  

ม.1-ม.3 

ที่ 10 
ทอง 

ที่ 9 ทอง เด็กหญิงมุทิตา โสภากุล 
เด็กหญิงกนกพร  ยิ่งพันธ์  

นายปริญญา  ดงเทียมส ี

28 การแข่งขันตอบปัญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.4-ม.6 

ที่ 15 
ทอง 

ที่ 7 ทอง นายณัฐภูมิ ดรตรีไพ  
นายกิตติภูมิ  แนบตู้  

นายปริญญา  ดงเทียมส ี

29 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
 

การแข่งขันกิจกรรม
สภานักเรียน 
 ม.1-ม.6 

ที่8 ทอง ที่ 4 ทอง *1.นางสาวนรารัตน์ หลาวเหล็ก 
2. นายดนัสวิน กองคำ  
3. นางสาวปทุมวัน สาด ี
*4. นางสาวจิรวรรณ์ วงศ์ชัยภูม ิ
*5. นางสาวสิดาพร ไชยศรีฮาด 
6. นางสาวภัทรวดี สง่าแดน  
7.นางสาวณัฐวิภา คุณาเจริญกุล 
8.นายสถิต  คามตะสิลา 
9.นางสาวดวงฤดี เอยีงชัยภูมิ 
10. นายกฤษฎา งามปัญญา 

นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ 
นายมารุต  ชัยสุริยะวิรัตน์ 
นายดนุพล  ดวงวิญญาน  

30 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
 

การประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก 
ม.1-ม.3 

ที่ 6 ทอง ที่ 2 ทอง เด็กหญิงภัทรมล มูลเค้า 
เด็กหญิงณัชฌา แสงชัยภมู ิ
เด็กชายสมศักดิ์  สวนไธสง   

นางยุวเรศ   ราชานนท์| 
นางเพ็ญศรี คงนาวัง 

31 การประกวดหนังสือ
เล่มเล็กม.4-ม.6 

ที่ 8 ทอง ที่ 4 ทอง นางสาวณัชญาภรณ์ ทองดี
นอก 
*นางสาวศรัญญา ลิออนรมัย์  
*นางสาวเปรมฤดี มาตรวังแสง  

นางยุวเรศ   ราชานนท์| 
นางเพ็ญศรี คงนาวัง 

32 ศิลปะ  
 

การขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง  ม.4-6  

ที่ 8 ทอง ที่ 4 ทอง *นางสาวปทุมวัน สาดี  นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จ  
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ที ่ กลุ่มสาระ รายการ ผลการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน 

33 การงานอาชีพ 
 
 

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ  
ทอง 

ชนะเลิศ ทอง เด็กหญิงสุชาดา ยิ่งโชค 
*เด็กหญิงปุญญิศา ชาวสำราญ  
*เด็กหญิงจิราพร  ครองตน  

นางจินตนา   แก้วช่วย 
นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย ์ 

34 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
ม.4-ม.6 

ที่ 4 ทอง ที่ 3 ทอง นางสาวอัญชลีพร ดวงตา 
นางสาวนรารตัน์ หลาว
เหล็ก 
*นางสาวสิดาพร ไชยศรฮีาด  

นางจินตนา   แก้วช่วย 
นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย ์ 

35 เรียนรวม  
 
 

การประกวดขับร้อง
เพลงลูกทุ่งประเภท

บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ม.4-6 

ที่ 2 ทอง ชนะเลิศ ทอง นายกฤษฎา  งามปัญญา  
 

นางทับทิม  ญาณะนันท์ 

36 เรียนรวม – 
ศิลปะ 

23 ธ.ค.64 

วาดภาพระบายสี 
ประเภทบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ 1-3 

ที่ 2 ทอง ที่ 2 ทอง เด็กชายสุรพงษ์ จำกัด 
 

นางทับทิม  ญาณะนันท์ 

รวม 36 กิจกรรม   นักเรียน  58  คน ครู 22 คน 

  
4. ด้านชุมชน 
  4.1-โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชนโดยการการระดมทรัพยากรเพ่ือจัด
การศึกษาผ้าป่าเพ่ือการศึกษา  จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน  
  4.2 ครูและนักเรียน เป็นจิตอาสาพระราชทาน 100 % และเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาของอำเภอ  
ตำบลและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
  4.3 จากผู้ปกครองและชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการทำงานและมีน้ำใจจิตอาสาต่อกิจกรรมของส่วนรวม 
          4.4  โรงเรียนสามหมอวิทยา มีความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นสถานศึกษาพอเพียงปี
2556  และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  ทั้งการบริหารการจัดการเรียนการรู้ และ การ
ได้รับความร่วมมือ  
  4.5 ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดหางบประมาณ ด้วยการซื้อเสื้อ 37 ปี สว. จากศิษยเ์ก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน สนับสนุนและนำเงินทีได้จากการจำหน่ายเสื้อ37 ปีสว. มาสร้างอาคารกิจการนักเรียน ด้าน
ทางเข้าโรงเรียน เพ่ือเป็นสถานที่ปฎิบัติงานของสภานักเรียน การดูแลรักษาความปลอดภัยและการคัดกรอง
ก่อนเข้าโรงเรียน  
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  โรงเรียนสามหมอวิทยาได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทั้งด้านความรู้ของผู้เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยกำหนดแนวทางทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ TFE โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Co-operative Learning)และPLC โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่าง
หลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติผ่านกิจกรรม STEM ศึกษา และกิจกรรม 
Active learning ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครู
ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครรู่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครู
ผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง โดยมีประเด็น
ภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
และความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสาร
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก  โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อผู้เรียนดังนี้  
๑. ด้านความรู้ จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมีการช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ มีการ 

แลกเปลี่ยน อธิบายความรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้นักเรียนเข้าใจในสาระท่ีเรียนมากข้ึน มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในการเรียนมากข้ึน ทำให้คะแนนการทำแบบฝึกหัด การ
ทดสอบกลางภาค และทดสอบย่อยต่างๆ มีคะแนนที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 ๒. ด้านคุณลักษณะ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทา
งานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดยผ่านการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) 

 ๓. ด้านเจตคติ นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และการทดสอบระดับต่างๆ ตั้งใจใฝ่เรียนรู้ 
 อ่านหนังสือเพ่ิมเติม ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม มีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากำหนด  
 
  โรงเรียนมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในงานอาชีพให้กับผู้เรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช อาทิ ปลูกผักหวานป่า  ปลูกก
ล้วน  มะนาว ตะใคร้หอม  และสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้ที ่นำไปสู่การประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมจักสานไม้ไผ่ สำหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โดยได้รับความร่วมมือปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร  
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
   1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ TFE:Teams  For Education  
  2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  4) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  /กิจกรรมกระบอกบุญ กิจกรรมจิตอาสา 
  5)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
  6) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการกิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา                     
  7)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  8)  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชการ และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
  9)  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
  10) โครงการคนดีศรีแสดขาว 
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3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-NETของนักเรียนมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพ่ิมข้ึนโดยรวม แต่ในบาง
กลุ่มสาระควรพัฒนา อาทิ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์
ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
     
  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจร 
คุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการ
กำหหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ 
ของชุมชน ท้องถิ่น โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กำกับ ดูแลองค์กร และ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจำปี โดยดำเนินงาน
ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงาน และนำผลที่ได้มาปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน ตามหลักสูตร สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียน เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตบนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผนการใช้หลักสูตรและกลไกการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เช่น  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการบูรณาการหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน สร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่
คุณธรรม และมีทักษะชีวิต โรงเรียนดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ ส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น และอบรมออนไลน์ ตาม
ความสนใจ และ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน และงานที่รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนาตนเองของแต่
ละบุคคล (ID PLAN) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามความสนใจของครู และนิเทศติดตามการ
จัดการเรียน การสอนของครู ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ใช้แหล่ง เรียนรู้ใน
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนไผ่มลคล สวน
ผักหวาน เป็นต้น)  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการ บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  
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    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ  
  โรงเรียนดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับบริบทของ สถานศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการดำเนินงานจัดทำ แผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ   
  โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) 
ก ากับ ดูแลองค์กร และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล มีการ บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการนำแผนไปปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา  
  ๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 
   โรงเรียนบริหารจัดการโดยมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการโดยจัด ผู้เรียน
ให้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความรู้ ความสามารถและความถนัด พร้อมทั้งเข้า
ร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการในระดับต่าง ๆ โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน จัดจ้างครู
วิชาเอกท่ีขาดแคลน จัดทำรายวิชาเพ่ิมเติม โดยเน้นการฝึกทักษะอาชีพ กิจกรรมลูกเสือ แนะแนว กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ  

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
   โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทาง 
วิชาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มี
ระบบการนิเทศภายใน โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
      ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ  
  โรงเรียนจัดให้มีโครงการปรับปรุง พัฒนาสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง ภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย จัดให้มีห้องสมุด เพ่ือ
การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลทาง 
อินเทอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย  
  ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดเีลิศ 
   โรงเรียนมีการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ เช่น ติดตั้ง TV LCD และคอมพิวเตอร์พกพาในห้องปฏิบัติการ และติดตั้ง TV LCD ในห้องเรียน ทุก
ห้อง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน 
ติดต้ังระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงท้ังบริเวณโรงเรียน เพ่ือให้
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาเยือน  สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้มากข้ึน สะดวกต่อ
การติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากข้ึน และนำเทคโนโลยีเข้ามาม ีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผลด้วยระบบออนไลน  (ระบบSGS : Secondary Grading System)  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนสามหมอวิทยามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ ที ่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์
ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

๑. เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ประเมินคุณภาพภายใน แล้วนำมาสู่การระดม
ความคิด เพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  
๒. จัดระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริหารจัดการใน
โรงเรียน เช่น การวางระบบการดูแลนักเรียน การ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเพ่ือการสร้างการ
ร่วมมือในการดูแลนักเรียน  
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1)โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / โครงการ TFE: Teams For Education 

2)โครงการระดมทรัพยากร  
3)โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

  4) โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
 5)โครงการนิเทศภายใน 
  6)โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
  7)โครงการเยี่ยมห้องเรียน 

 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วธิีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนสามหมอวิทยา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

การดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)    ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
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นำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน  การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ นำแสนอผลงาน และส่งเสริมบรรยากาศตามอาคาร
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  1 เรื่อง  และได้รับการตรวจให้คำแนะนำโดย
ผู้บริหาร  

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ ดำเนิน
ชีวิต ระดับดีเลิศ (ร้อยละ ๘๖.๖๗)  
  ครูทุกคนจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ ปฏิบัติจริง 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัด กระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น รูปแบบการสอน Active Learning การสอนแบบโครงงาน เป็นต้น และครูทุกคนมี
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
  ๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ (ร้อยละ ๘๖.๖๗) 
   ครูทุกคนมีการผลิตและใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ แบบ ฝึกทักษะ 
youtube และคลิปวิดีโอ  ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ครูทุกคนจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา 
   ๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๙๐.๐๐) ครูทุกคนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ใช้การเสริมแรง ยกย่อง ชื่นชม ยินดีและให้รางวัล ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข จัด บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จัดห้องเรียนให้สะอาด
ปลอดภัย อบอุ่น สวยงาม น่าเรียน ครูทุกคนมีการรายงาน (Self – Assessment Report : SAR) บริหาร
จัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ จัดทำเอกสารในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการวิเคราะห์ ข้อมูล
นักเรยีนรายบุคคล มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองใน หลาย
ช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ Facebook การจัดตั้งกลุ่ม Line และการประชุมผู้ปกครองเพ่ือ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครูทุกคนมีการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในความรับผิดชอบ
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง แล้วจัดทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล  
  ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ (ร้อยละ 95  
  ครูทุกคนมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้ เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมงาน มีการแจ้งผล
การประเมินให้ผู้ปกครองทราบ  
  ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับดี
(ร้อยละ ๘๖.๖๗)  
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  ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับ ปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและแนวทางการแก้ปัญหา จัดทำ แผนการ
จัดการเรียนรู้ สังเกตการณ์สอน และสะท้อนผลการสังเกตการสอนร่วมกัน นอกจากนี้ครูทุกคน ได้รับการ
พัฒนาความรู้และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ

สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
นำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
  1)โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 2)โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3)โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  

  4)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6)  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  7) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุน 
2.1 วธิีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

           จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่
สนับสนุนการประเมินตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา O-NET  ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและ
ระดับชั้นที่สอบ นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์
ใหม่ๆ  ให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน ไม่มีอัตรา
ความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการ
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จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน  มีครูครบครูตามเกณฑ์มาตรฐานตรงตามสาขาวิชา มีงบประมาณเพียงพอ
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning 
เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และนำความรู้มาจัดทำ
แผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ 
มีความโปร่งใสในการบริหาร เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  มีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความ
ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ในปี
การศึกษา 2562  โรงเรียนสามหมอวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล    
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสามหมอวิทยา   
 

มาตรฐาน คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ การแปลผล  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 85 4 ดีเลิศ 

1.1 ผลลัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 85 4 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 85 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 85 4 ดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 90 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 4 ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

85 4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90 5 ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  

90 5 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

85 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 82 4 ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประ
ยุกติใช้ในชีวิตได้  

85 4 ดีเลิศ 

3.2ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 80 4 ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 4 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 80 4 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

80 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 85 4 ดีเลิศ 
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 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ  
คะแนน ระดับ ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 5 ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 80.00 – 89.99 4 ระดับดีเลิศ 

ร้อยละ 70.00 – 79.99 3 ระดับด ี

ร้อยละ 60.00 – 69.99 2 ระดับปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 60.00 1 ระดับก าลงัพฒันา 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
       4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
      6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม 
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 
6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1)โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้
กระบวนการ PDCA 
  2)จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
  3)โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 

4)โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5)โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
6)ส่งเสริมการเรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสารและ ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 

  7)ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเน้นเพ่ือการสื่อสาร 
  8)เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง สถานการณ์ จำลอง กิจกรรมการ
เรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  9)ส่งเสริมการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  10)ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
  11) จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
  12) บูรณาการหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียนการสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
 
 

-โครงการรักการอ่าน 
-โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ / กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

โครงงานคอมพิวเตอร์  
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์  

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
  

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

- ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net 
- ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

โครงการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนดีประจำตำบล 

ภาพการทำขนม,การปลูกผัก,บัญชี
รายรับ รายจ่ายขนม/ผัก 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
โครงงานคุณธรรม 
กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ 

- บันทึกธนาคารความดี  
-บันทึกเก็บของได้ส่งคืนเจ้าของ 
- รูปภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันสำคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมเรียนร่วม - บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
  

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
-โครงการแข่งขันกีฬา 

- แบบบันทึกน้ำหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล- 
ภาพถ่าย 
-ภาพถ่ายกิจกรรมกีฬาภายใน  กีฬา
โซน  กีฬาฟุตซอลนกเป็ดน้ำ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

โครงการประกันคุณภาพภายใน - มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพของครู 
-โครงการนิเทศภายใน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR 
 โรงเรียนสามหมอวิทยา  หน้า  35 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

- สนามกีฬา 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดด
เด่น 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้/กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/
สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน   / วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน่าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 

     ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ 
และมีภูมิป้องกันในด้านการใช้และเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี  ผู้เรียนรักการศึกษาค้นคว้า  มีทักษะในการทำงาน มี
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและการหารายได้   ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎ
กติกา มารยาทของสังคม  
   จุดที่ควรพัฒนา  
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ทั้ง 5 วิชาหลกั ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
6 ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถึงค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
   จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ การนิเทศภายใน 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

   จุดควรพัฒนา 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล  โรงเรียนใน  
สหวิทยาเขต เพ่ือความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
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3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเด่น 

  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

   จุดควรพัฒนา 
ครูควรมีงานวิจัยในชิ้นเรียน และได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากผู้บริหารหรือ

ผู้เชี่ยวชาญ และมีการนำเสนอผลงานไปสู่ความเป็นเลิศ (BEST PRACTISE) หรือ OBEC AWARD  เพ่ือ
ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพของครู  

 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
  จุดเด่น 

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วม  ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีความพึงพอใจผลการดำเนินงานของโรงเรียน 

   จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ครูร้อยละ  15  ยังขาด

การให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพของนักเรียน  
โรงเรียนขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้  เช่น  สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบ

ทุกห้องทุกกลุ่มสาระ  ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรม เช่นหอประชุมอเนกประสงค์เพ่ือการจัดกิจกรรมด้าน
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการทำกิจกรรมด้านกีฬา  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องได้รับการ
พัฒนา   
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. จัดกิจกรรมโครงการ กิจกรรม เพ่ือดำเนินการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน, แบบบูรณาการให้มีทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์  อย่างมีเหตุมีผลอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
   2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จัดทำระบบสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมใช้อยู่เสมอ 

  3. กระตุ้นให้ครูจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน  การวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาการบริหารให้ครบวงจร 
  4.ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
สื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
  5. ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทางดนตรี ศิลปะ และกีฬาให้มากข้ึน 
ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถให้เต็มศักยภาพ และจัดแสดงผลงานนักเรียนให้สม่ำเสมอเม่ือสิ้น                 
ปีการศึกษา 
  6.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ทราบผลงานดีเด่น ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์โรงเรียน  วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน  และการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
ที่เข้าถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทั่วถึง  
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. โรงเรียนต้องการหอประชุม อาคารเอนกประสงค์ท่ีได้มาตรฐาน หรือหลังคาโดมที่ป้องกันแสงแดง
เพ่ือให้นักเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข     
  2. โรงเรียนต้องการครูผู้สอนที่ตรงวิชาเอก  คือครูศิลปะ ครูนาฎศิลป์ ครูอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ 
ช่างเชื่อม   
  3. งบประมาณพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ ทุกห้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียบรู้อย่างครบถ้วน สอดคล้องนโยบายการพัฒนาผู้เรียนศตวรรษที่21 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....๑ - ๖.........ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน
นักเรียน

ที่ได้
ระดับ 

๓ ข้ึนไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓

ข้ึนไป ที่ จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

เข้าสอบ 0 1 t1.5 2 t2.5 3 t3.5 4 

ภาษาไทย 192 10 47 16 17 11 16 11 64 91 47.40 

คณิตศาสตร์ 308 4 38 31 29 48 63 31 64 158 51.30 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 439 22 41 50 39 54 104 53 76 233 53.08 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

780 45 17 11 55 103 107 105 337 549 70.38 

สุขศึกษาและพลศึกษา 380 1 1 22 22 21 57 99 157 313 82.37 

ศิลปะ 177 0 21 7 32 13 15 12 77 104 58.76 

การงานอาชีพ 248 1 25 18 17 50 21 30 86 137 55.24 

ภาษาต่างประเทศ 366 3 81 34 37 36 25 24 126 175 47.81 
รวม 2890 86 271 189 248 336 408 365 987 1760 60.90 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี....1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....๑ - ๖.........ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน

นักเรียน
ที่ได้

ระดับ 
๓ ข้ึน
ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓

ข้ึนไป ที่ 
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

เข้าสอบ 0 1 t1.5 2 t2.5 3 t3.5 4 

ภาษาไทย 189 2 31 15 14 12 23 26 66 115 60.85 

คณิตศาสตร์ 302 0 5 23 54 56 59 51 54 164 54.30 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 605 4 16 32 87 101 134 131 100 365 60.33 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

535 
8 7 10 40 48 79 59 284 

422 78.88 

สุขศึกษาและพลศึกษา 377 0 1 4 19 28 48 61 216 325 86.21 

ศิลปะ 177 1 0 3 6 22 21 24 100 145 81.92 

การงานอาชีพ 320 2 5 10 13 24 37 50 179 266 83.13 

ภาษาต่างประเทศ 307 16 16 10 23 34 60 41 107 208 67.75 

รวม 2812 33 81 107 256 325 461 443 1106 2010 71.48 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 1 และ 2) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จำนวน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....๑ - ๖.........ภาคเรียนที่ ๑-๒ จำนวน

นักเรียน
ที่ได้

ระดับ 
๓ ข้ึน
ไป 

ร้อยละ
นักเรียนที่
ได้ระดับ๓

ข้ึนไป ที่ 
จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

เข้าสอบ 0 1 t1.5 2 t2.5 3 t3.5 4 

ภาษาไทย 381 12 78 31 31 23 39 37 130 206 54.07 

คณิตศาสตร์ 610 4 43 54 83 104 122 82 118 322 52.79 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1044 26 57 82 126 155 238 184 176 598 57.28 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1315 53 24 21 95 151 186 164 621 971 73.84 

สุขศึกษาและพลศึกษา 757 1 2 26 41 49 105 160 373 638 84.28 

ศิลปะ 354 1 21 10 38 35 36 36 177 249 70.34 

การงานอาชีพ 568 3 30 28 30 74 58 80 265 403 70.95 

ภาษาต่างประเทศ 673 19 97 44 60 70 85 65 233 383 56.91 

รวม 5702 119 352 296 504 661 869 808 2093 3770 66.12 
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ปีการศึกษา 2564

ชดุขอ้มลู2 ชดุขอ้มลู1ร้อยละ คน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR 
 โรงเรียนสามหมอวิทยา  หน้า  42 

 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  

ไม่มี 
 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ  27.04   ลดลง -4.01  ลดทุกกล่มสาระฯ  
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(91)  ภาษาไทย  (93)  ภาษาองักฤษ (94)  คณิตศาสตร ์ (95)  วิทยาศาสตร ์

แผนภูมิเปรียบเทียบผลโอเนต  ม.3 ปี 2562-2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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รายงานผลการทดสอบ ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ปีการศึกษา  ( 2562-12564 ) 
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยนผลการทดสอบโอเนต ม.6 ปี2562-2564

คะแนนเฉลี่ย ปี 62 คะแนนเฉลี่ย ปี 63 คะแนนเฉลี่ย ปี 64
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ทั้งหมด (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
  ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 35 35   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 43 43   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 36 42   
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 28 28   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 28 28   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 24 24   

รวม 194 200 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 51.55 0.00 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกน พุทธศักราช 2551 
ฉบับปรับปรุง 2560 ของผู้เรียนที่จบปีการศึกษา2564 จำแนกตามระดับชั้น โรงเรียนสามหมอวิทยา 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกน พุทธศักราช 2551  
ฉบับปรับปรุง 2560 ของผู้เรียนที่จบปีการศึกษา2564 จำแนตามระดับชั้น โรงเรียนสามหมอวิทยา 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลจำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
ตามหลักสูตรแกน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ของผู้เรียนที่จบปีการศึกษา2564  
จำแนตามระดับชั้น โรงเรียนสามหมอวิทยา   
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

อทุยานแห่งชาติน า้ตกตาดโตน 45 50 15 35 35 60

ศนูยจ์  าหน่ายสนิคา้เกษตรกรรมต าบล 20 25 12 25 10 20

โรงเรียนสรา้งสขุศรีส  าราญ 20 20 18 25 30 24

แปลงนาสาธิต อบต.ศรีส  าราญ 35 8 49 20 35 25

พระใหญ่,ใบเสมา 55 15 10 24 23 49
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จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564

พระใหญ่,ใบเสมา แปลงนาสาธิต อบต.ศรีส  าราญ โรงเรียนสรา้งสขุศรีส  าราญ ศนูยจ์  าหน่ายสนิคา้เกษตรกรรมต าบล อทุยานแห่งชาติน า้ตกตาดโตน

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

หอ้งกลุม่สาระ 120 120 125 111 125 126

ศนูยเ์ศรษฐกิจพอเพียง 32 15 25 125 74 49

หอ้งคอมพิวเตอร์ 122 120 75 85 74 125

หอ้งสมดุ 225 142 105 87 95 155
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จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

หอ้งสมดุ หอ้งคอมพิวเตอร์ ศนูยเ์ศรษฐกิจพอเพียง หอ้งกลุม่สาระ
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 2   
รูปภาพ  
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”  นางศศิธร พรหมณี ครู ชำนาญการพิเศษ และนางยุวเรศ ราชานนท์  ครูชำนาญการพิเศษ  รับโล่ครูที่มีวิธี
ปฎิบัติเป็นเลิศ  ลงนามโดย นายไพศาล วุฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการรักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 

และ ระดับภาคด้านการจัดการเรียนการสอน (15 สิงหาคม 2564)   

โรงเรียนสามหมอวิทยาได้รับรับโล่ “สถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติเป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation  For Thai Aducation : IFTE   

นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 พ.ศ.๒๕๖๔   
(๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔) 
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การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามหมอวิทยา 
เรื่อง   รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2564 

 

              ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสามหมอวิทยา  ครั้งที่ 2/2565  
เมื่อวันที่  30 เมษายน 2565 ได้พิจารณา รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา  2564 

 เพ่ือแสดงถึงคุณภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี  2564  และเพ่ือนำผลการจัดการศึกษาไป
พัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาในปีต่อไปนั้น     
              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสามหมอวิทยา  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ลงมติ
เห็นชอบให้นำรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2564 ไปพัฒนาการจัดการศึกษาในปีต่อไป 
และให้เผยแพร่รายงานนี้ต่อผู้เกี่ยวข้องได้   
 
 

     (ลงชื่อ)                              
               (นายสว่าง นราพงษ์ )  
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              โรงเรียนสามหมอวิทยา  
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คำสั่งโรงเรียนสามหมอวิทยา 
ที ่36/2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสามหมอวิทยา สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  

…………………………………. 
     เพื่อให้การจัดทำรายงานประเมนิตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2564 ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ฉบับลง
วันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน  อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  เรื่อง ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มอบหมายครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้มี
นามต่อไปนีเ้ป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษ ปีการศึกษา 2564 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  
  1.1. นายทรงกลด หิรญัเกิด     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวทิยา                 ประธาน  

1.2  นางดาหวัน อุดมทรัพย์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน                 กรรมการ 
1.3  นายมารตุ ชัยสรุิยะวิ    หัวหน้าผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป           กรรมการ 

  1.4  นางยุวเรศ ราชานนท์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ         กรรมการ 
  1.5  นางศศิธร พรหมณ ี  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                กรรมการ 
  1.6 นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์ เลขางานประกันคุณภาพและการวิจยั                กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ให้คําปรึกษา  ช้ีแนะและอำนวยการในการจัดทำรายงานตนเองของสถานศึกษา  
 
2.  คณะกรรมการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที ่ ประเด็นการพิจารณา ช่ือ- สกุล ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 

มาตรฐานที่ 1   
คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลลัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปญัหา 

1.นางยุวเรศ ราชานนท์  
2. นางทับทิม ญาณะนันท์  
3. น.ส.รัตติกาล ทวีทรัพย ์
4. นางขวัญทิภาพร รอนศึก 
 

ครู          กรรมการ 
ครู          กรรมการ 
ครู          กรรมการ 
ครู          กรรมการ 
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มาตรฐานที ่ ประเด็นการพิจารณา ช่ือ- สกุล ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง 
(ต่อ) 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรยีน 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง 
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอาจเป็นนวความคิด โครงการ 
โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต 

นายดนุพล ดวงวิญญาน 
น.ส.ทิพวรรณ นาคคำ 

คร ู
พนักงานราชการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

 4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
         ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง
และ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

   

 ๕) มีผสลัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
          ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ
หรือผลการทดสอบอื่นๆ 

นางทับทิม  ญาณะนันท์  
นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย ์

คร ู
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

 ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  
             ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดิพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 

นางกนกลดา  ทองจำรูญ 
นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ 
 
 

คร ู
คร ู
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
   ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก ตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

นายมารตุ ชัยสุรยิะวิรตัน์  
นางสุภัสรา  ชัยสุรยิะวิรตัน์  
 

คร ู
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

 ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

นางสุภัสรา ชัยสรุิยะวริัตน ์
น.ส.ยาใจ คำมุงคณุ 

คร ู
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 
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มาตรฐานที ่ ประเด็นการพิจารณา ช่ือ- สกุล ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง  
 

(ต่อ) 
มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน 

๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
         ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

นายสมศักดิ์  เอี่ยมสุวรรณ ์
นางถวิกรณ์   แก้วสุพรรณ ์
 
 
 

คร ู
คร ู
 

กรรมการ 
กรรมการ 

 ๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
           ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออก
อย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

นายปริญญา ดงเทียมส ี
นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จ 

พนักงาน
ราชการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่  2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดซัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและ การจัดการเรยีนรู้ 

1.นางดาหวัน อุดมทรัพย์   
2.นางจินตนา  แก้วช่วย 
3.นายดนุพล ดวงวิญญาน  
 

คร ู
คร ู
คร ู
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกติใช้ใน
ชีวิตได้  
๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

1. นางศศิธร พรหมณ ี
2.นางเพ็ญศรี  คงนาวัง 
 

คร ู
คร ู
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
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มีหน้าที ่    1. ประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับมอบหมาย  
2.ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานให้มีคุณภาพตามประเด็นการพิจารณา 
 

ให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าด้วยความวิรยิะ  อุตสาหะ และบังเกิดผลดีทางราชการ 
 
      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

       สั่ง ณ วันที่ 2  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 

                    (นายทรงกลด หิรัญเกดิ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา 

 
 
 
 
 
 




