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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจำปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนแสนตอวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื ่อรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่
คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอก โดยสำนักงานรับรอง มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ต่อไป  

ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และผู้ที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายที่ มีส่ วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ คณะ
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแสนตอวิทยาในปีการศึกษาถัดต่อไป 

 
 
 

                                               ลงชื่อ                                                                                                                                              
                                                                 (นายพงศธร  กวางอธิษฐ์โภคิน)                         
                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

ของโรงเรียนแสนตอวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 
 
 

 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนแสนตอวิทยา ครั้งที่ 2/2565   
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้รายงายต่อหน่วยต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้ 
 
 
 
 

      ลงชื่อ     
                 (นายอุทัย ชัยชนะ) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                        โรงเรียนแสนตอวิทยา 
               วันที่ 8 เมษายน 2565 
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ส่วนที่ 1 

บทสรปุสำหรับผูบ้ริหาร 
 
 โรงเรียนแสนตอวิทยา ตั้งอยู่ ที่ตั้งหมู่ที่ 3 บ้านโคกปู่ดา ถนน คุ้งตะเภา - ห้วยฉลอง ตำบลแสนตอ  
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000 โทรศัพท์ 055-446330 โทรสาร 055-446331  
E – mail : senator_vitaya@thaimail.co.th สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑41 คน  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน 
ประกอบด้วยข้าราชการครูจำนวน 11 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน จำนวนครูที่
ปฏิบัติการสอนจำนวน 13 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565)   

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 สรุปผลได้ดังนี้ 

 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดี  
 ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๑ มีค่าคะแนน 
ร้อยละ  ๗0.๐๐ บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
ที่ ๑ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี เนื่องจากนักเรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งคำถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ  ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  พัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อ่ืน  
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  มีน้ำหนัก ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี ่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย  
อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาตามจินตนาการ  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 โดยมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในปีการศึกษา  ๒๕๖4  ระดับยอดเยี่ยม  คิด
เป็นร้อยละ ๙6.๔๕  ของนักเรียนทั้งหมด  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ซึ่งเห็นได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม  วันสำคัญ  และประเพณีต่าง ๆ  ของชุมชน  เป็นต้น  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างที ่หลากหลายและมีสุขภาวะทางร่างกาย  จิตใจ  และสังคมเป็นไปตาม
เป้าหมายของสถานศึกษา  ซึ่งเห็นได้จากความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข  เช่น  
กิจกรรมฐานการเรียนรู้พอเพียง  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด   รวมทั้งกิจกรรมด้าน
สุขภาพ  เช่น  กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกทำให้นักเรียนได้ออก
กำลังกายอยู่เป็นประจำจนส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ : ด ี
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐาน
ที่ มีค่าคะแนน ร้อยละ  72.00  บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น   มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  เนื่องจากโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ  โดยใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย  เช่น  การประชุมระดมสมอง  การประชุมแบบมี
ส่วนร่วม  เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพ
ปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู ้เรียนมี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และได้นำแผนงานต่างๆ  ไปเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  สามารถจัดทำโครงการและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการ
นิเทศติดตาม  ประเมิน  รายงานผลและนำผลการประเมินไปใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษา  ดำเนินการพัฒนางานวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ
ใช้งาน   
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ มีค่าคะแนน ร้อยละ  ๘๖.๖๔ บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  มี
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  เนื่องจาก โรงเรียนร่มรื่น  
ห้องเรียนน่าอยู ่ สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื ่อสารการเรียนรู ้เพื ่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  โดยบริการ  Wireless  network  ที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่สะดวก  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที ่ทันสมัย  ทำให้ผู ้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแบบ  
Active  learning  มีรายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมชุมนุม  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความ
สนใจ  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  เพื่อเสริมสร้างวินัยและคุณลักษณะ  
๑๒  ประการ  โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  การเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียนต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  และ
นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาจริง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  การคิดคำนวณ  และมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายตามสถานศึกษากำหนด  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายและเปลี่ยนความความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้  ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมได้  ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพือ่พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี   เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด   
 หลักฐานการสนับสนุน 
  ๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
   ๒. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖4 
  ๓. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
   ๔. บันทึกการประชุมบุคลากร/คณะกรรมการสถานศึกษา 
   ๕. รายงานและสรุปผลโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
   ๖. โครงการส่งเสริมสมรรถอาชีพ/โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน/โครงการส่งเสริม
   คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
   ๗. กิจกรรมของหายได้คืน 
    ๘. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    ๙. โครงการเรียนรู้วันสำคัญทางศาสนาและอ่ืน 
    ๑๐. ข้อมูลบันทึกสุขภาพ / การชั่งน้ำหนัก / การวัดส่วนสูง 
    ๑๑. แบบบันทึกการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียน 
    ๑๒. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
    ๑๓. บันทึกแผนการสอนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
   ๑๔. รายงานการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/ภาษาไทยและวันสุนทรภู่และกิจกรรม 
   ๑๕. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
    ๑๖. หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
    ๑๗. รางวัล/ผลงานและภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
    ๑๘. บันทึกประชุม 
    ๑๙. สมุดนิเทศ ติดตาม 
   ๒๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) ประจำปี ๒๕๖4 
   ๒๓  แบบรายงานการพัฒนาตนเอง 
   ๒๔. รายงานและสรุปผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖4 
   ๒๕. อ่ืนๆ  
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีถัดไป 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๒.๑ ความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มวิชา 
   ๒.๒ การยกผลสัมฤทธิ์ ๕ กลุ่มสาระหลัก O-NET  
   ๒.๓ ส่งเสริมรักการอ่าน 
   ๒.๔ สอนซ่อมเสริม 
  ๓. โครงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  ๔  โครงการเตรียมภาษารู้สู่อาเซียน 
   ๔.๑ ภาษาไทยวันละคำ 
   ๔.๒ ภาษาอังกฤษวันละคำ 
   ๔.๓ ภาษาอาเซียนวันละคำ 
   ๔.๔ วันภาษาไทยแห่งชาติ  
  ๕. โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
       ๕.๑ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  ๖. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
  ๑. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  โครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.  โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
  ๔.  โครงการคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน 
  ๕. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ๖. โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
  ๗. โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
   ๗.๑ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
   ๗.๒ ประชุมผู้ปกครอง 
  ๘. โครงการพัฒนาพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๓  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๑. โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
   ๑.๑ เสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียน 
   ๑.๒ โรงเรียนสีขาว 
   ๑.๓ โรงเรียนปลอดภัย 
   ๑.๔ วันแม่แห่งชาติ 
   ๑.๕ กิจกรรม To be Number One 
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   ๑.๖ โรงเรียนวิถีพุทธ/ธรรมศึกษา  
  ๒. โครงการวันสำคัญ 
   ๒.๑ กิจกรรมวันแม่ชาติ 
   ๒.๒ กิจกรรมวันพ่อ 
   ๒.๓ กิจกรรมวันไหว้ครู   
   ๒.๔ กิจกรรมวันอำลาสถาบัน 
   ๒.๖ กิจกรรมวันภาษาไทย/วันสุนทรภู่ 
   ๒.๗ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
   ๒.๘ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
   ๒.๙ กิจกรรมเข้าสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
   ๒.๑๐ กิจกรรมวันเวันปีใหม่/คริสมาสต์ 
  ๓. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๓.๑ กิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง/บาร์เบอร์/ช่างเชื่อม/คาร์แคร์/ 
  การปลูกผักสวนครัว/การแปรรูปอาหาร/นวดแผนไทย/ออมทรัพย์ 
   ๓.๒ โครงการ ประหยัดพลังงานรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ๓.๓ ประหยัดค่าสาธารณูปโภค/รักษ์สิ่งแวดล้อม 
  4. กิจกรรมอบรมสวดมนต์เย็นวันศุกร์/กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ชื่ อสถานศึกษา:  โรงเรียนแสนตอวิทยา รหัสสถานศึกษา  :  53012008  
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านโคกปู่ดา ถนน คุ้งตะเภา-ห้วยฉลอง ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ ์  
          จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000  มีเนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา 
  สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
  โทรศัพท์: 055-446330 โทรสาร: 055-446331  
  E–mail: senator_vitaya@thaimail.co.th 
  เว็บไซต์ : http://stwty.ac.th  
  เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   
  

 1.2 ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป 

            โรงเรียนแสนตอวิทยาได้รับอนุมัติ ให้ก่อตั ้ ง โรงเรียนจากกรมสามัญศึกษา  
 กระทรวงศึกษาธิการ เมื่ อวันที่  4 พฤศจิกายน  2524 เ ริ่ ม เปิดทำการสอนเมื่ อ
 วันที่  17 พฤษภาคม 2525 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนวัดดอยแก้ว  ต่อมา
 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไม้ชั่วคราว จึงได้ทำการก่อสร้างในที่สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 
 3 บ้านโคกปู่ดา ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  มี พ้ืนที่ทั้ งหมด49 ไร่  
 1 งาน 76 ตารางวา 
          ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ม ัธยมศ ึกษาพ ิษณ ุโลก อ ุตรด ิตถ ์  สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       
 จำนวน  6  ห้องเรียน 
  สภาพชุ มชนรอบบริ เ วณโ ร ง เ รี ยนมี ลั กษณะ เป็ นชุ มชน เกษตรกรรม  มี
 ประชากร ประมาณ  35,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ พื้นที่การเกษตร 
 และภูเขา อ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำน่าน  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
 พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่นที ่เป็นที่รู ้จักโดยทั่วไป คือ การบรรพชาอุปสมบท 
 แต่งงาน ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษา   

 
 
 
 
 
 

http://stwty.ac.th/
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1.3 การบริหารจัดการแนวทางการศึกษา 

 
สัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียนและความหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

รูปเทียนตั้งอยู่บนหนังสือ ล้อมรอบด้วยรวงข้าว  
ขนาบซ้ายด้วยคติพจน์ ขนาบขวาด้วยช่ือโรงเรียน 

 
  อักษรย่อโรงเรียน : ส.ว. 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน :  สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาสู่อาชีพ 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน :   ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  อาสา 
 คำขวัญของโรงเรียน :   คุณธรรมเด่น เรียนดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา 
 คติธรรมของโรงเรียน :   นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา   (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
 สีประจำโรงเรียน : เขียว – เหลือง  
                                สีเขียว   หมายถึง ความเข้มแข็ง  ความกล้าหาญ   และความเสียสละ 

            สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  ความเป็นระเบียบเรยีบร้อย  ความรม่เย็นเป็นสุข 

 ปรัชญาการศึกษา : การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน :  ภายในปีการศึกษา 2565  โรงเรียนแสนตอวิทยาจัดการเรียนรู้ โดย
 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลตาม
 แนวประชารัฐ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้
 อย่างมีความสุข 
 พันธกิจ :   1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมด้วยรูปแบบที่ 
       หลากหลาย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลูกเสือให้มีคุณภาพ
       สูงขึ้น สู่มาตรฐานสากลเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี
       ความสุข 

      2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในการนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
          เรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล และระบบดูแลช่วยเหลือ
       นักเรียน 

         3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
      4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักปรัชญาของ

       เศรษฐกิจพอเพียง 
 



๘ 
 

๘ 
 

 
1.4 โครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงาน  โรงเรียนแสนตอวิทยา  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ผู้อำนวยการโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1.  งานพัฒนาหลักสูตร 
     และนิเทศภายใน 
2.  งานวัดและประเมินผล  
3.  งานพัฒนาสื่อและ 
     เทคโนโลยีการศึกษา 
4.  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
     ห้องสมุด 
5.  งานแนะแนวการศึกษา 
6.  งานประกันคุณภาพ 
     การศึกษา 
7.  งานกองทุนและกู้ยืม  
     เงินเพื่อการศึกษา 
8.  งานเรียนรวมและ 
    การศึกษาพิเศษ 
9.  งานกลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้และกิจกรรม  
     พัฒนาผู้เรียน 
 
 

1.  งานอาคาร สถานท่ี   
     และสิ่งแวดล้อม 
2.  งานโสตทัศนศึกษา     
     ประชาสัมพันธ์ 
3.  งานสัมพันธ์ชุมชน 
4.  งานรักษาความ 
     ปลอดภัย           
     และเวรยาม 

หัวหน้ากลุ่มบรหิาร 

 

หัวหน้ากลุ่มบรหิาร 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชมรมศิษย์เก่า 

หัวหน้ากลุ่มบรหิาร 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบรหิาร หัวหน้ากลุ่มบรหิาร 

1.  งานการเงิน 
2.  งานพัสดุและ    
     สินทรัพย์ 
3.  งานนโยบายและ 
     แผนปฏิบัติการ 
4.  งานสาธารณูปโภค 
5.  งานบัญชี 
6.  งานระดมทรัพยากร 
     และประกันอุบัติเหตุ    
     นักเรียน 
7.  งานสวัสดิการ 

 
 

1.  งานสารบรรณกลาง 
2.  งานวางแผน     
    อัตรากำลัง 
3.  งานวินัยและรักษา  
     วินัย 
4.  งานเลื่อนขั้น       
     ปรับวุฒิข้าราชการ 
5.  งานทะเบียนประวัติ 
     บุคลากร 
6.  งานพัฒนาบุคลากร 
7.  งานเลขานุการ    
    คณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

1.  งานส่งเสริมสุขภาพ  
     อนามัย และ 
     โภชนาการ 
2.  งานสหกรณ์โรงเรียน 
     และธนาคาร 
     โรงเรียน 
3.  งานกิจการนักเรียน 
4.  งานวินัยและความ 
     ประพฤติ 
5.  งานระบบดูแล 
     ช่วยเหลือนักเรียน 
6.  งานป้องกันและ 
     แก้ไขปัญหา 
     ยาเสพติด 

นักเรียน 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 



๙ 
 

๙ 
 

 
1.5 ข้อมูลบุคลากร 
 1.5.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑) ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแสนตอวิทยา จำนวน 11 คน 
 

 

ลำดับที่ 
 

ชื่อ - สกุล 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

1 นายสมควร   ดีรัศมี 2525 2529 
2 นายสุเทพ    ไตต่อผล 2529 2534 
3 นายสมควร   ดีรัศมี 2534 2535 
4 นายสุทัศน์   คล้ายชม 2535 2541 
5 นายธงชัย    ปิ่นทอง 2541 2546 
6 นางสายสมร    มุกดาลอย 2546 2547 
7 นายรักเกียรติ    มีประไพ 2547 2552 
8 นายวีระพันธุ์    ดอนท้วม 2552 2554 
9 นายปัญญา    อุปธารปรีชา 2554 2557 

10 นายเจษฎา    ปาณะจำนงค์ 2558 2561 
11 นายสังวาร    เอ็บมูล 2561 2564 
12 นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน 2564 ปัจจุบัน 

 
2) ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายพงศธร  กวางอธิษฐ์โภคิน  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา 
ประวัติการศึกษา  
 - ปริญญาตรี คบ.สังคมศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่         
 - การศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม.) (สาขาการบริหารการศึกษา)  
            ม.กรุงเทพ  
โทรศัพท์  091-3830031 E-mail : kwangatidpokin@gmail.com 
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  7 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kwangatidpokin@gmail.com


๑๐ 
 

๑๐ 
 

 
1.5.2 ข้อมูลข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา สรุปจำนวนบุคลากร (ณ วันท่ี 31 มกราคม 2565) 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิสูงสุด วิชาเอก วิชาท่ีสอน 

1 นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ กษ.ม. บริหารการศึกษา - 
2 นางสุพรรณี  ยาท้วม ครู ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
3 นายประเทือง  พรมแก้วต่อ ครู ชำนาญการพิเศษ คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานฯ 
4 นายเกษม  วิพลชัย ครู ชำนาญการ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
5 นางนพนภัสสร    ใจหวัง ครู ชำนาญการ คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
6 นางมณีรัตน์  ปันปวง ครู ชำนาญการ คบ. ธุรกิจศึกษา การงานฯ 
7 นางสาวสมหทัย แคว้นไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ คบ. คหกรรมท่ัวไป คอมพิวเตอร์ 
8 นางวันเพ็ญ  พันธุ์พิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ คบ. พัฒนาชุมชน ประวัติศาสตร์ 
9 นางศุภมาศ  สุขวิทย์ ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.บ. พัฒนาการเด็กฯ ช่วยราชการ 

10 นายฉัตรชัย  คำบำรุง ครู - ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
11 นายณัฐวุฒิ  จาดแห ครู - คบ. ดนตรีสากล ดนตรี 
12 สิบเอกหญิงนุชนาฎ คะปุกคำ ครู - คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
13 นางสาวนฤมล  หมวกคำ ครูอัตราจ้าง - คบ. เคมี เคมี 
14 นางสาวภาวดี  โพสีทอง ครูอัตราจ้าง - คบ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
15 นายณัฐชัย  ตาใส พี่เล้ียงเด็กพิการ - ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา - 
16 นางสาวภาวิณี ยาท้วม ธุรการ - บธ.บ. คอมฯธุรกิจ - 
17 นายจำปา  ไผ่ตาแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว - ม.ต้น - - 

 
     อัตราส่วน ➢ นักเรียน : ครู = 20 : 1      ✓ เป็นไปตามเกณฑ์         ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศกึษา

ผู้ชาย ผู้หญิง รวม



๑๑ 
 

๑๑ 
 

 
1.6 ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 26 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)  
 
 1.6.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 รวม 141 คน จำแนกตามระดับชั้นที่
เปิดสอน 

 

 

ระดับชั้น 
 

จำนวนห้อง 
เพศ  

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 18 7 25 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 21 13 34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 17 13 30 

รวม 3 56 33 89 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 9 12 21 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 11 8 19 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 3 9 12 

รวม 3 23 29 58 
รวมทั้งหมด 6 79 62 141 

 
     อัตราส่วน ➢ นักเรียน : ห้อง = 40 : 1    ✓ เป็นไปตามเกณฑ์         ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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๑๒ 
 

๑๒ 
 

 
 1.6.2 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 30 28 93.33 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 10 83.33 

รวม 42 38 90.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแสนตอวิทยา  พุทธศักราช  ๒๕64  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็น
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 
 ๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และ          
มีทักษะชีวิต  
 ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 ๔.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
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๑๓ 
 

๑๓ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2564  (ม.1 แผนทั่วไป) 

โรงเรียนแสนตอวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
โครงสร้างจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 
(หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง) 
ภาคเรียนที่ 2 

(หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  12.0 (480) รายวิชาพ้ืนฐาน  12.0 (480) 
ท21101 ภาษาไทย 1  1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 2  1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 1  2.5 (100) ค21102 คณิตศาสตร์  2  2.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1  1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร์ 2  1.5 (60) 
ส21101 สังคมศึกษาฯ 1  1.5 (60) ส21103 สังคมศึกษา 2  1.5 (60) 
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1  0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร์ 2  0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา 1  0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 2  0.5 (20) 
พ21102 พลศึกษา 1  0.5 (20) พ21104 พลศึกษา 2  0.5 (20) 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1  0.5 (20) ศ21103 ทัศนศิลป์ 2  0.5 (20) 
ศ21102 นาฏศิลป์ 1  0.5 (20) ศ21104 ดนตรี 1  0.5 (20) 
ง21101 การงานอาชีพ 1  1.0 (40) ง21102 การงานอาชีพ 2  1.0 (40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1  1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 2  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม  3.0 (120) รายวิชาเพ่ิมเติม  2.0 (80) 
ง21201 การใช้ Microsoft Word  1.0 (40) ง21202 การใช้โปรแกรม PowerPoint  1.0 (40) 
ว21214 วิทยาการคำนวณ 1  0.5 (20) ว21217 ออกแบบและเทคโนโลยี 1  0.5 (20) 
ว21211 โครงงานวิทย์ฯ 1  0.5 (20)     
ส21231 หน้าท่ีพลเมือง 1  0.5 (20) ส21232 หน้าท่ีพลเมือง 2  0.5 (20) 
ท21202 การใช้ห้องสมุด  0.5 (20)     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรมแนะแนว 1 (20) กิจกรรมแนะแนว 2 (20) 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

- ชุมนุม 

 
(20) 
(20) 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

- ชุมนุม 

 
(20) 
(20) 

รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 15.0(600+60 = 660) รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 14.0 (560+60 = 620) 
รวมคาบ 30 + 3 33 รวมคาบ 28 + 3 31 
รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน  2 ภาคเรียน + กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อีก 15 ชั่วโมง 29.0  (1295) 
หมายเหตุ     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
 
 
 



๑๔ 
 

๑๔ 
 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2564  (ม.2 แผนทั่วไป) 
โรงเรียนแสนตอวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

โครงสร้างจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 
(หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง) 
ภาคเรียนที่ 2 

(หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  12.0(480) รายวิชาพ้ืนฐาน  12.0(480) 
ท22101 ภาษาไทย 3  1.5 (60) ท22102 ภาษาไทย 4  1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์ 3  2.5 (100) ค22102 คณิตศาสตร์ 4   2.5 (60) 
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3  1.5 (60) ว22102 วิทยาศาสตร์ 4   1.5 (60) 
ส22101 สังคมศึกษาฯ 3  1.5 (60) ส22103 สังคมศึกษา 4  1.5 (60) 
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3  0.5 (20) ส22104 ประวัติศาสตร์ 4  0.5 (20) 
พ22101 สุขศึกษา 3  0.5 (20) พ22103 สุขศึกษา 4  0.5 (20) 
พ22102 พลศึกษา 3  0.5 (20) พ22104 พลศึกษา 4  0.5 (20) 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 3  0.5 (20) ศ22103 ทัศนศิลป์ 4  0.5 (20) 
ศ22102 นาฏศิลป์ 2  0.5 (20) ศ22104 ดนตรี 2  0.5 (20) 
ง22101 การงานอาชีพ 3  1.0 (40) ง22102 การงานอาชีพ 4  1.0 (40) 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3  1.5 (60) อ22102 ภาษาอังกฤษ 4  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม  2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม  3.0 (120) 
ง22203 กราฟฟิก  1.0 (40) ง22204 การใช้โปรแกรม Excel  1.0 (40) 
ว22215 วิทยาการคำนวณ 2  0.5 (20) ว22218 ออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5 (20) 
ว22212 โครงงานวิทย์ฯ 2  0.5 (20) ศ20229 ดนตรไีทย  1.0 (40) 
ส22233 หน้าท่ีพลเมือง 3  0.5 (20) ส22234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5 (20) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรมแนะแนว 3 (20) กิจกรรมแนะแนว 4 (20) 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

- ชุมนุม 

 
(20) 
(20) 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

- ชุมนุม 

 
(20) 
(20) 

รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 14.5 (580+60 = 640) รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 15.0 (600+60 = 660) 
รวมคาบ 29 + 3 = 32 รวมคาบ 30 + 3 = 33 
รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน  2 ภาคเรียน + กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อีก 15 ชั่วโมง 29.5 (1315) 

หมายเหตุ     กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๑๕ 
 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2564  (ม.3 แผนทั่วไป) 
โรงเรียนแสนตอวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

โครงสร้างจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 
(หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง) 
ภาคเรียนที่ 2 

(หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  12.0(480) รายวิชาพ้ืนฐาน  12.0(480) 
ท23101 ภาษาไทย 5  1.5 (60) ท23102 ภาษาไทย 6  1.5 (60) 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5  2.5 (100) ค23102 คณิตศาสตร์ 6   2.5 (60) 
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5  1.5 (60) ว23102 วิทยาศาสตร์ 6  1.5 (60) 
ส23101 สังคมศึกษาฯ 5  1.5 (60) ส23103 สังคมศึกษา 6  1.5 (60) 
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5  0.5 (20) ส23104 ประวัติศาสตร์ 6  0.5 (20) 
พ23101 สุขศึกษา 5  0.5 (20) พ23103 สุขศึกษา 6  0.5 (20) 
พ23102 พลศึกษา 5  0.5 (20) พ23104 พลศึกษา 6  0.5 (20) 
ศ23101 ทัศนศิลป์ 5  0.5 (20) ศ23103 ทัศนศิลป์ 6  0.5 (20) 
ศ23102 นาฏศิลป์ 3  0.5 (20) ศ23104 ดนตรี 3  0.5 (20) 
ง23101 การงานอาชีพ 5  1.0 (40) ง23102 การงานอาชีพ 6  1.0 (40) 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5  1.5 (60) อ23102 ภาษาอังกฤษ 6  1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม  3.5 (140) รายวิชาเพ่ิมเติม  3.0 (120) 
ง23205 อินโฟกราฟฟิก  1.0 (40) ง23206 การสร้างเว็บไซต์ด้วย  HTML  1.0 (40) 
ว23216 วิทยาการคำนวณ 3  0.5 (20) ว23219 ออกแบบและเทคโนโลยี 3  0.5 (20) 
ว23213 โครงงานวิทย์ฯ 3  0.5 (20)     
ส23235 หน้าท่ีพลเมือง 5  0.5 (20) ส23236 หน้าท่ีพลเมือง 6  0.5 (20) 
ง23262 ช่างไฟฟ้า 1  1.0 (40) ง23263 ช่างไฟฟ้า 3  1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรมแนะแนว 5 (20) กิจกรรมแนะแนว 6 (20) 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

- ชุมนุม 

 
(20) 
(20) 

กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

- ชุมนุม 

 
(20) 
(20) 

รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 15.5(620+60 = 680) รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 15.0 (600+60=660) 
รวมคาบ 31 + 3 = 34 รวมคาบ 30+ 3 = 33 
รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน  2 ภาคเรียน + กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อีก 15 ชั่วโมง 30.5 (1355) 

หมายเหต ุ    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๑๖ 
 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2564  (ม.4 แผนวิทย์-คณิต) 
โรงเรียนแสนตอวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

โครงสร้างจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีดังนี้ 
 

ภาคเรียนที่ 1 
(หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง) 
ภาคเรียนที่ 2 

(หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน  6.0 (240) 
ท31101 ภาษาไทย 1  1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 2  1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1  1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 2   1.0 (40) 
ส31101 สังคมศึกษา 1  1.0 (40) ส31103 สังคมศึกษา 2   1.0 (40) 
ส31102 ประวัติศาสตร์ 1  0.5 (20) ส31104 ประวัติศาสตร์  2  0.5 (20) 
พ31101 สุขศึกษา 1  0.5 (20) พ31102 พลศึกษา  1  0.5 (20) 

ศ31101 ทัศนศิลป์ 1  0.5 (20) ศ31102 ดนตรี 1  0.5 (20) 
ง31101 การงานอาชีพ 1  0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพ 2  0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1  1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ  2  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม  8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม  9.5 (380) 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  1.5 (60) ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2  1.5 (60) 
ว31281 วิทยาการคำนวณ 1  0.5 (20) ว31284 ออกแบบและเทคโนโลยี 1  0.5 (20) 
ว31221 เคมี 1   1.5 (60) ว31222 เคมี 2   1.5 (60) 
ว31241 ชีววิทยา 1  1.5 (60) ว31242 ชีววิทยา 2  1.5 (60) 
ว31201 ฟิสิกส์ 1  1.5 (60) ว31202 ฟิสิกส์ 2  1.5 (60) 
ง31201 กราฟฟิก  1.0 (40) ง31202 การตัดต่อภาพยนตร ์  1.0 (40) 
พ31201 แบดมินตัน  0.5 (20) พ31202 กรีฑา  0.5 (20) 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1  0.5 (20) ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2  0.5 (20) 
    อ31201 อังกฤษอ่าน-เขียน 1  1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (40) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (40) 
กิจกรรมแนะแนว 1  (20) กิจกรรมแนะแนว 2  (20) 
กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

  
(20) 

 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

  
(20) 

 

รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 14.5 (580+40=620) รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 15.5 (620+40=660) 
รวมคาบ 29+2 = 31 รวมคาบ 31+2 = 33 
รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน  2 ภาคเรียน + กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อีก  20 ชั่วโมง 30.0  (1300) 

หมายเหต ุ    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 
 
 



๑๗ 
 

๑๗ 
 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2564  (ม.5 แผนวิทย-์คณิต) 
โรงเรียนแสนตอวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

โครงสร้างจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีดังนี้ 

ภาคเรียนที่ 1 
(หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง) 
ภาคเรียนที่ 2 

(หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  6.0 (240) รายวิชาพ้ืนฐาน  6.0 (240) 
ท32101 ภาษาไทย  3  1.0 (40) ท32102 ภาษาไทย 4  1.0 (40) 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3  1.0 (40) ค32102 คณิตศาสตร์ 4  1.0 (40) 
ส32101 สังคมศึกษา 3  1.0 (40) ส32103 สังคมศึกษา 4  1.0 (40) 
ส32102 ประวัติศาสตร์ 3  0.5 (20) ส32104 ประวัติศาสตร์ 4  0.5 (20) 
พ32101 สุขศึกษา 2  0.5 (20) พ32102 พลศึกษา 2  0.5 (20) 
ศ32101 ทัศนศิลป์ 2  0.5 (20) ศ32102 นาฏศิลป์ 1  0.5 (20) 
ง32101 การงานอาชีพ  3  0.5 (20) ง32102 การงานอาชีพ 4  0.5 (20) 
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3  1.0 (40) อ32102 ภาษาอังกฤษ 4  1.0 (40) 
รายวิชาเพ่ิมเติม  8.5 (340) รายวิชาเพ่ิมเติม  9.5 (380) 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3  1.5 (60) ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4  1.5 (60) 
ว32223 เคมี 3  1.5 (60) ว32224 เคมี 4  1.5 (60) 
ว32243 ชีววิทยา 3  1.5 (60) ว32244 ชีววิทยา 4  1.5 (60) 
ว32203 ฟิสิกส์ 3  1.5 (60) ว32204 ฟิสิกส์ 4  1.5 (60) 
ว32282 วิทยาการคำนวณ 2  0.5 (20) ว32285 ออกแบบและเทคโนโลยี  2  0.5 (20) 
ง32202 การสร้างมัลติมีเดีย   1.0 (40) ง32205 การสร้างเว็บไซต์ด้วย  HTML  1.0 (40) 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3  0.5(20) ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5 (20) 
พ32203 เทเบิลเทนนสิ  0.5 (20) พ32204 เปตอง  0.5 (20) 
    อ32202 อังกฤษอ่าน-เขียน 2  1.0 (40) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (40) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (40) 
กิจกรรมแนะแนว 3  (20) กิจกรรมแนะแนว 4  (20) 
กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

  
(20) 

 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

  
(20) 

 

รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 14.5 (580+40=620) รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 15.5 (620+40=660) 
รวมคาบ 29+2 = 31 รวมคาบ 31+2 = 33 
รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน  2 ภาคเรียน + กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ อีก  20 ชั่วโมง 30.0  (1300) 

หมายเหต ุ    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 
 
 



๑๘ 
 

๑๘ 
 

โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2564  (ม.6 แผนวิทย์-คณิต) 
โรงเรียนแสนตอวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

โครงสร้างจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีดังนี้ 

ภาคเรียนที ่1 
(หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง) 
ภาคเรียนที ่2 

(หน่วยกิต/ 
ชั่วโมง) 

รายวิชาพื้นฐาน  6.0 (240) รายวิชาพื้นฐาน  11.5(460) 

ท33101 ภาษาไทย 5  1.0 (40) ท33102 ภาษาไทย 6  1.0 (40) 

ค33101 คณิตศาสตร์ 5  1.0 (40) ค33102 คณิตศาสตร์ 6  1.0 (40) 

    ว33101 เคมีพื้นฐาน  1.5 (60) 

    ว33102 ฟิสิกส์  1.5 (60) 

    ว33103 ชีววิทยาพื้นฐาน  1.5 (60) 

ส33101 สังคมศึกษา 5  1.0 (40) ส33103 สังคมศึกษา 6  1.0 (40) 

ศ33102 ดนตรี 2  0.5 (20) ว33104 โลกดาราศาสตร์  1.5 (60) 

พ33101 สุขศึกษา 5  0.5 (20) พ33102 พลศึกษา 3  0.5 (20) 

ศ33101 ทัศนศิลป์ 3  0.5 (20) ศ33103 นาฏศิลป์ 2  0.5 (20) 

ง33101 การงานอาชพี  5  0.5 (20) ง33102 การงานอาชพี 6  0.5 (20) 

อ33101 ภาษาอังกฤษ 5  1.0 (40) อ33102 ภาษาอังกฤษ 6  1.0 (40) 

รายวิชาเพิ่มเติม  9.5 (380) รายวิชาเพิ่มเติม  5.0 (200) 

ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5  1.5 (60) ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  1.5 (60) 

ว33225 เคมี 5  1.5 (60) ศ33210 ดนตรีสากล  1.0 (40) 

ว33245 ชีววิทยา  5  1.5 (60) ส33201 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  0.5 (20) 

ว33205 ฟิสิกส์ 5  1.5 (60)     

ว33283 วิทยาการคำนวณ 3  0.5 (20)     
ง33203 คอมพิวเตอร์เพื่ออาชพี  1.0 (40) ง33212 การสร้างเว็บไซต์ด้วยDreamweaver  1.0 (40) 

พ33205 วอลเล่ย์บอล  0.5 (20) พ33206 กรีฑา  0.5 (20) 

ส30235 หน้าที่พลเมือง 5  0.5 (20) ส30236 หน้าที่พลเมือง 6  0.5 (20) 
อ33203 อังกฤษอ่าน-เขียน 3  1.0 (40)     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (40) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (40) 
กิจกรรมแนะแนว 5  (20) กิจกรรมแนะแนว   (20) 
กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

  
(20) 

 

กิจกรรมนักเรียน 

- ชุมนุม 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

  
(20) 

 

รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 15.5 (620+40=660) รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน 16.5 (660+40=700) 
รวมคาบ 31+2 = 33 รวมคาบ 33+2 = 35 
รวมหน่วยกิต / เวลาเรียน  2 ภาคเรียน + กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อีก  20 ชัว่โมง 32.0  (1380) 

หมายเหต ุ    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนโ์รงเรียนจัดบูรณาการในกิจกรรมของโรงเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  

 
 



๑๙ 
 

๑๙ 
 

1.8 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ตาราง แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ตามค่าเป้าหมายของ
 สถานศึกษา แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และช่วงชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 ปีการศึกษา 2564 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละช้ัน 25 34 30 25 34 30 178 

 
วิชา 

จำนวนนักเรียนท่ีได้เกรด 3 ขึ้นไป  
ร้อยละ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 
ภาษาไทย 10 13 15 11 12 14 42.13 
คณิตศาสตร์ 11 10 13 12 12 14 41.57 
วิทยาศาสตร์ 8 9 11 14 15 16 41.01 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10 18 15 11 20 14 49.42 
ประวัติศาสตร ์ 10 14 19 22 22 16 57.87 
สุขศึกษา และพลศึกษา 13 25 20 14 24 13 61.24 
ศิลปะ 13 20 20 10 17 18 55.06 
การงานอาชีพ 12 15 17 11 13 18 48.31 
ภาษาอังกฤษ 5 8 9 7 8 8 25.28 
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ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ประวัติศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย



๒๐ 
 

๒๐ 
 

ตาราง  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ตามค่าเป้าหมายของ
 สถานศึกษา  แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และช่วงชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  
 ปีการศึกษา 2564 
 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละช้ัน 21 20 12 21 19 12 105 
 

วิชา 
จำนวนนักเรียนท่ีได้เกรด 3 ขึ้นไป  

ร้อยละ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 

ภาษาไทย 10 8 7 11 7 7 47.62 
คณิตศาสตร์ 9 8 7 9 8 6 44.76 
วิทยาศาสตร์ 8 9 8 9 8 9 48.57 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 7 8 10 7 9 47.62 
ประวัติศาสตร ์ 10 9 7 9 8 - 46.24 
สุขศึกษา และพลศึกษา 11 11 7 10 12 7 55.24 
ศิลปะ 12 10 6 10 11 6 52.38 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 10 10 6 11 9 6 49.52 
ภาษาอังกฤษ 8 6 4 8 7 4 35.24 
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ภาษาไทย

แผนภูมิที่ 5 แสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย



๒๑ 
 

๒๑ 
 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป  
ตาราง แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
ร้อยละจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไป 

 
รวมเฉลี่ยทั้งปี 

การศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
ภาษาไทย 42.70 41.57 42.13 
คณิตศาสตร์ 33.71 39.33 36.52 
วิทยาศาสตร์ 31.46 50.56 41.01 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.31 50.56 49.43 
ประวัติศาสตร ์ 48.31 67.42 57.86 
สุขศึกษา และพลศึกษา 65.17 57.31 61.24 
ศิลปะ 59.55 50.56 55.05 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 49.44 47.19 48.31 
ภาษาอังกฤษ 24.72 25.84 25.28 

รวมเฉลี่ย 44.82 47.82 46.31 
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ภาษาไทย

แผนภูมิที่ 6 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1



๒๒ 
 

๒๒ 
 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป  
ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแยกตามผลการ

ประเมินและระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
 

 

ระดับชั้น 
 

จำนวน 
ผลการประเมิน (รายพ้ืนฐาน) ระดับดี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ม. 1 25 0 0 2 23 25 100 
ม. 2 34 2 0 1 31 32 94.12 
ม. 3 30 2 0 3 25 28 93.33 
รวม 89 4 0 6 79 85 95.51 
ม. 4 21 0 0 0 21 21 100 
ม. 5 19 0 0 3 16 19 100 
ม. 6 12 1 0 0 11 11 91.67 
รวม 58 1 0 3 48 51 87.93 

รวมทั้งหมด 141 5 0 9 127 136 
96.45 

รวมทั้งหมดร้อยละ 
 
 
แผนภูมทิี่ 7 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน  ในระดับดี ขึ้นไป แยกตามระดับชั้นและค่าร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 

2564 
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๒๓ 
 

๒๓ 
 

3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แยกตามผลการประเมินและระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
 

 

ระดับชั้น 
 

จำนวน 
ผลการประเมิน (รายพ้ืนฐาน) ระดับดี

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ปรับปรุง ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ม. 1 25 0 0 0 25 25 100 
ม. 2 34 2 0 0 32 32 94.12 
ม. 3 30 2 0 0 28 28 93.33 
รวม 89 4 0 0 85 85 95.51 
ม. 4 21 0 0 0 21 21 100 
ม. 5 19 0 0 0 19 19 100 
ม. 6 12 1 0 0 11 11 91.67 
รวม 58 1 0 0 51 51 87.93 

รวมทั้งหมด 141 5 0 0 136 136 
96.45 

รวมทั้งหมดร้อยละ 
 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ในระดับดี ขึ้นไป แยกตามระดับชั้นและค่าร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
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4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนในระดับ ดีขึ้นไป 
 

ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามผลการประเมินและสมรรถนะสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

สมรรถนะ 
 

จำนวน 
ผลการประเมิน (รายพื้นฐาน) ระดับดี

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 25 0 6 19 0 19 76.00 
2. ความสามารถในการคิด 25 0 6 19 0 19 76.00 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 25 0 6 19 0 19 76.00 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 25 0 0 25 0 25 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 25 0 0 25 0 25 100 

รวมทั้งหมดร้อยละ 85.60 
 
ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามผลการประเมินและสมรรถนะสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

สมรรถนะ 
 

จำนวน 
ผลการประเมิน (รายพื้นฐาน) ระดับดี

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 34 2 5 25 2 27 79.41 
2. ความสามารถในการคิด 34 2 5 25 2 27 79.41 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 34 2 5 24 3 27 79.41 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 34 2 0 0 32 32 94.12 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 34 2 0 0 32 32 94.12 

รวมทั้งหมดร้อยละ 85.29 
 
ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามผลการประเมินและสมรรถนะสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

สมรรถนะ 
 

จำนวน 
ผลการประเมิน (รายพื้นฐาน) ระดับดี

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 30 2 6 16 6 22 73.33 
2. ความสามารถในการคิด 30 2 8 15 5 20 66.67 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 30 2 10 13 5 18 60.00 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 30 2 0 28 0 28 93.33 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 30 2 0 28 0 28 93.33 

รวมทั้งหมดร้อยละ 77.33 
 
 
 



๒๕ 
 

๒๕ 
 

ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามผลการประเมินและสมรรถนะสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

สมรรถนะ 
 

จำนวน 
ผลการประเมิน (รายพื้นฐาน) ระดับดี

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 21 0 6 10 5 15 71.43 
2. ความสามารถในการคิด 21 0 5 10 6 15 71.43 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 21 0 4 9 8 17 80.95 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 21 0 0 0 0 21 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 21 0 0 0 0 21 100 

รวมทั้งหมดร้อยละ 84.76 
 
ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามผลการประเมินและสมรรถนะสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 

สมรรถนะ 
 

จำนวน 
ผลการประเมิน (รายพื้นฐาน) ระดับดี

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 19 0 3 14 2 16 84.21 
2. ความสามารถในการคิด 19 0 2 15 2 17 89.47 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 19 0 2 16 1 17 89.47 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 19 0 2 14 3 17 89.47 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 19 0 2 12 5 17 89.47 

รวมทั้งหมดร้อยละ 88.41 
 
ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามผลการประเมินและสมรรถนะสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

สมรรถนะ 
 

จำนวน 
ผลการประเมิน (รายพื้นฐาน) ระดับดี

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 12 1 2 7 2 9 75.00 
2. ความสามารถในการคิด 12 1 1 8 2 10 83.33 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 12 1 1 9 1 10 83.33 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 12 1 1 7 3 10 83.33 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 12 1 0 6 5 10 83.33 

รวมทั้งหมดร้อยละ 81.66 
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ตาราง แสดงร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามผลการประเมินและสมรรถนะสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 1 - 6 

 
 

สมรรถนะ 
 

จำนวน 
ผลการประเมิน (รายพื้นฐาน) ระดับดี

ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 141 5 28 119 17 136 96.45 
2. ความสามารถในการคิด 141 5 26 92 17 109 77.30 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 141 5 17 107 18 125 88.65 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 141 5 3 74 38 112 79.43 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี 141 5 2 71 42 113 80.14 

รวมทั้งหมดร้อยละ 84.39 
 
แผนภูมิแสดงจำนวนของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แยกตามผลการประเมินและสมรรถนะสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ความสามารถใน
การสื่อสาร

2.ความสามารถใน
การคิด

3.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

4.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

ไม่ผ่าน 5 5 5 5 5
ผ่าน 28 26 17 3 2
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1.9 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 
 

ที ่ สถานที ่ จำนวน 
1 สถานศึกษามีพ้ืนที่ 49  ไร่  76  ตารางวา 
2 อาคารเรียน 2  หลัง 
3 อาคารประกอบ 1  หลัง 
4 ห้องเรียน 8  ห้อง 
5 ห้องประกอบการเรียน 11 ห้อง 
6 ห้องประชุม 2  ห้อง 
7 โรงอาหาร 1  หลัง 
8 บ้านพักครู 4  หลัง 
9 ห้องน้ำ 18 ห้อง 

10 ห้องพยาบาล 1  ห้อง 
11 ห้องสมุด 1  ห้อง 
12 สนามบาสเก็ตบอล 1  สนาม 
13 สนามฟุตบอล 1  สนาม 
14 สนามฟุตซอล 1 สนาม 
15 สนามวอลเลย์บอล 2  สนาม 
16 สนามตะกร้อ 2  สนาม 
17 สนามเปตอง 2  สนาม 
18 ลานเอนกประสงค์ 1  แห่ง 
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1.10 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 1.10.1 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

 
  
 1.10.2 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
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แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

สวนหย่อม แปลงเกษตร ห้องคอมฯ สานเอนกประสงค์ สนามกีฬา ห้องสมุด ร้อยละ
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วัด ศึกษาดูงาน สถานีต ารวจ อบต.แสนตอ ตลาด รพ.สต.แสนตอ ร้อยละ
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1.11 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1.11.1 ลักษณะชุมชน 
 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนชนบทประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรม มีฐานะปานกลาง  การคมนาคมค่อนข้างสะดวก ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร ระบบการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐค่อนข้างดี 
 1.11.2 ข้อมูลทางสังคมและภูมิศาสตร์  
 ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแสนตอส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาเป็นบางส่วน มีทรัพยากร 
ธรรมชาติหลายชนิด ตำบลแสนตอมีเนื้อที่ จำนวน 46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,720 ไร ่

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
   ทิศใต้   ติดต่อกับ  ต.ถ้ำฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

การเดินทาง 
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1106 ผ่านตำบลแสนตอ ในหมู่ที่ 6,7 และถนน รพช.อต. 

11008 ผ่านหมู่ที่ 1 - 5 เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมติดต่อ 
- ทางหลวงแผ่นหมายเลข 1106 และถนน รพช.อต.11008 เป็นถนนสายหลักในการ

คมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

1.12 ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 1.12.1 ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

ประเภทสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัล วัน/เดือน/ป ี

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 

1 โรงเรียนแสนตอวิทยา 
 

ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอด
บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ 

ระดับพ้ืนฐาน 

9 มีนาคม 
2565 

สำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 2 
จังหวัดพิษณุโลก 

 

2 โรงเรียนแสนตอวิทยา 
 

สถานศึกษาปลอดภัย  
ประจำปี พ.ศ. 2564  

ปีที่ 3 ติดต่อกัน 

29 
กรกฎาคม 
2564 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

 

3 โรงเรียนแสนตอวิทยา 
 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญ
ทองสถานศึกษายอดเยี่ยม 

ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

การเรียนการสอน 
(OBEC AWARDS ครั้งที่ 10) 

 

25 – 30  
สิงหาคม  
2564 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๓๐ 
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ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัล วัน/เดือน/ป ี

ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 

1 นายพงศธร  กวางอธิษฐ์โภคิน คณะกรรมการจัดแข่งกีฬา 
ว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ

ไทย (ภาคเหนือ) 

20 มีนาคม 
2565 

สมาคมกีฬาว่ายน้ำ
แห่งประเทศไทย 

 

2 นายสังวาร  เอ็บมูล รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การประกวดผลงานการ

ปฏิบัติที่เปน็เลิศ “สุดยอด
นวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน : Beat 
Practice Awards 2020” “ด้าน

ทักษะอาชีพ” 

16 
กันยายน 
2564 

สพม. 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

 

3 นายสังวาร  เอ็บมูล เหรียญเงิน ผู้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบตัิงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
(OBEC AWARDS คร้ังที่ 10) 

25 – 30  
สิงหาคม  
2564 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัล วัน/เดือน/ป ี

ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 

1 นายณัฐวุฒิ  จาดแห 
 

ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงาน
นักเรียน ประเภทเพลง  

รองชนะเลิศ ระดบัภาค โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย  

ประจำปี 256๔ 
 

๔ 
พฤศจิกายน 

2564 

คปภ.  

2 นายประเทือง  พรมแก้วต่อ 
 

ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงาน
นักเรียน ประเภทเพลง  

รองชนะเลิศ ระดบัภาค โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย  

ประจำปี 256๔ 
 

๔ 
พฤศจิกายน 

2564 

คปภ.  

3 นายณัฐชัย  ตาใส 
 

ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงาน
นักเรียน ประเภทเพลง  

รองชนะเลิศ ระดบัภาค โครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย  

ประจำปี 256๔ 
 

๔ 
พฤศจิกายน 

2564 

คปภ.  



๓๑ 
 

๓๑ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัล วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 

4 นายณัฐวุฒิ  จาดแห 
 

คร-ูอาจารย์ ที่ปรึกษาผลงาน
นักเรียน ประเภทเพลง  

รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔ 
 

๔ 
พฤศจิกายน 

2564 

คปภ.  

5 นายประเทือง  พรมแก้วต่อ 
 

คร-ูอาจารย์ ที่ปรึกษาผลงาน
นักเรียน ประเภทเพลง  

รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔ 
 

๔ 
พฤศจิกายน 

2564 

คปภ.  

6 นายณัฐชัย  ตาใส 
 

คร-ูอาจารย์ ที่ปรึกษาผลงาน
นักเรียน ประเภทเพลง  

รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔ 
 

๔ 
พฤศจิกายน 

2564 

คปภ.  

7 นายประเทือง  พรมแก้วต่อ 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดผลงานการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน : Beat Practice 
Awards 2020”ด้านหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

16 
กันยายน 
2564 

สพม. พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 

8 นายณัฐวุฒิ  จาดแห รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดผลงานการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน : Beat Practice 

Awards 2020” 
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 

16 
กันยายน 
2564 

สพม. พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 



๓๒ 
 

๓๒ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัล วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 

9 นางวันเพ็ญ พันธุ์พิชัย 
 

รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดผลงานการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน : Beat Practice 
Awards 2020”ด้านหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

16 
กันยายน 
2564 

สพม. พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 

10 นางสาวอาริสา  สุปน รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดผลงานการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน : Beat Practice 

Awards 2020” 
ด้านหลักทักษะอาชีพ 

 

16 
กันยายน 
2564 

สพม. พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 

11 นายฉัตรชัย คำบำรุง รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดผลงานการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน : Beat Practice 

Awards 2020” 
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 

16 
กันยายน 
2564 

สพม. พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 
 

12 นายณัฐชัย ตาใส รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดผลงานการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน : Beat Practice 

Awards 2020” 
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 

16 
กันยายน 
2564 

สพม. พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 



๓๓ 
 

๓๓ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัล วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 

13 นางสาวภาวณิี ยาท้วม รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดผลงานการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน : Beat Practice 
Awards 2020”ด้านหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

16 
กันยายน 
2564 

สพม. พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 

14 ส.อ.หญิงนุชนาฏ คะปุกคำ รางวัลเหรียญทอง 
การประกวดผลงานการปฏิบัติที่

เป็นเลิศ “สุดยอดนวัตกรรม 
ระดับมัธยมศึกษาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน : Beat Practice 
Awards 2020”ด้านหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

16 
กันยายน 
2564 

สพม. พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ 

 

ประเภทนักเรียน 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัล วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 

1 นายภัควัฒน์ นุอินทร์   ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ อันดับ 2           
ระดับภาค “โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔” 
 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

2. นางสาวภัทราวรรณ นวลแก้ว   ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ อันดับ 2           
ระดับภาค “โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔” 
 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

3 นางสาวเบญจวรรณ  กาว ี ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ อันดับ 2           
ระดับภาค “โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔” 
 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

4 นางสาวณัฐนิชา  แป้งเงิน ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ อันดับ 2           
ระดับภาค “โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔” 
 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  



๓๔ 
 

๓๔ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัล 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 

5 นางสาวปิยฉัตร ใจตุละ ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ อันดับ 2           
ระดับภาค “โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔” 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

6 นายฉัตรเพชร สุขน่วม ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ อันดับ 2           
ระดับภาค “โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔” 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

7 นายวีรยุทธ พรมลัภ ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ อันดับ 2           
ระดับภาค “โครงการอัจฉริยะยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 256๔” 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

8 นายภัควัฒน์ นุอินทร์   ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ            

ระดับจังหวัด “โครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจำปี 256๔” 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

๙ นางสาวภัทราวรรณ นวลแก้ว   ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ            

ระดับจังหวัด “โครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจำปี 256๔” 

 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

๑๐ นางสาวเบญจวรรณ  กาว ี ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ            

ระดับจังหวัด “โครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจำปี 256๔” 

 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

๑๑ นางสาวณัฐนิชา  แป้งเงิน ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ            

ระดับจังหวัด “โครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจำปี 256๔” 

 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

๑๒ นางสาวปิยฉัตร ใจตุละ ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ            

ระดับจังหวัด “โครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจำปี 256๔” 

 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

๑๓ นายฉัตรเพชร สุขน่วม ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ            

ระดับจังหวัด “โครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจำปี 256๔” 

 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  



๓๕ 
 

๓๕ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อรางวัล 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ได้รับรางวัล หน่วยงานที่จัด หมายเหตุ 

๑๔ นายวีรยุทธ พรมลัภ ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทเพลง รองชนะเลศิ            

ระดับจังหวัด “โครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจำปี 256๔” 

4 พฤศจิกายน 
2564 

คปภ.  

15 เด็กชายฉัตรชัย สุขน่วม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง  
คู่ชาย รุ่นอายุ ๑๕ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

16 เด็กชายชนิตพล จ่าเหม็ง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง  
คู่ชาย รุ่นอายุ ๑๕ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

17 เด็กชายฉัตรชัย สุขน่วม รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง  
ทีมชาย รุ่นอายุ ๑๕ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

18 เด็กชายชนิตพล จ่าเหม็ง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง  
ทีมชาย รุ่นอายุ ๑๕ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

19 เด็กชายศักดิด์า จันขันศร ี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง  
ทีมชาย รุ่นอายุ ๑๕ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

20 นางสาวภัฎชรดิา เรือนอินทร ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันเปตอง เดี่ยวหญิง  

รุ่นอายุ ๑๕ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

21 เด็กหญิงสุชาวดี สมแคร้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันเปตอง ทีมหญิง  

รุ่นอายุ ๑๕ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

22 เด็กหญิงพรทิพย์ สังข์ไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันเปตอง ทีมหญิง  

รุ่นอายุ ๑๕ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

23 นางสาวภัฎชรดิา เรือนอินทร ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การแข่งขันเปตอง ทีมหญิง  

รุ่นอายุ ๑๕ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

24 นายพินิจชัย รุ่นมะลัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันเปตอง เดี่ยวชาย 

รุ่นอายุ ๑๘ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

25 นายพินิจชัย รุ่นมะลัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันเปตอง ทีมชาย 

รุ่นอายุ ๑๘ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

๒๖ นายสิทธินนท์ จงบริบูรณ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันเปตอง ทีมชาย 

รุ่นอายุ ๑๘ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

๒๗ นายเอกสิทธิ์ ศรีวัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การแข่งขันเปตอง ทีมชาย 

รุ่นอายุ ๑๘ ป ี

๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สมาคมกีฬาแห่ง 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 

 
 



๓๖ 
 

๓๖ 
 

2. ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
 2.1 สรุปผลกสนประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 
  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2564  สามารถสรุปผลการ
 ประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 ไดด้ังนี้ 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ด้านผู้เรียน มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ   
2. ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ ทำงานอย่างมี
ความสุข  พัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง   
3.วางแผนการทำงานแล้วดำเนินการ  จนงาน
สำเร็จ 
4. นักเรียนประสบความสำเร็จในกิจกรรมการ 
5. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
6.ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถนำความรู้
ความเข้าใจที่ได้ไปเผยแพร่ต่อยอดและแข่งขันจน
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 

๑. ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกท่ีทุก
เวลาและสื่อรอบๆ  ตัว  ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย   
2. โรงเรียนยังต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์  และความสามารถของนักเรียนในเรื่อง
ของการกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในตนเอง   
3. รู ้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  โดยให้นักเรียนปฏิบัติจนเป็นมี
นิสัยทั้งในเรื่องของคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียน   
4. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางจุดของทางโรงเรียน
แสนตอวิทยายังรับสัญญาณติดขัด ไม่ต่อเนื่องและ
อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีจำนวนผู้เรียนที่ 
ติด 0 ร มส และอ่ืนๆ ลดลง และเร่งส่งเสริมพัฒนา
ผ ู ้ เ ร ี ยนให ้ม ี ผลการทดสอบระด ับชาต ิท ี ่ มี
ความก้าวหน้า เพ่ิมข้ึนในทุกรายวิชา   
6. การจัดทำระบบการติดตามการศึกษาต่อของ
ผ ู ้ เร ียน และการมีงานทำสำหร ับผ ู ้ เร ียนที ่จบ
การศึกษาออกไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

๓๗ 
 

คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนแสดงออกถึงความมีน้ำใจ  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้ด้อยโอกาสหรืออ่อนแอกว่าให้
ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือมีส่วนร่วมที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม  แสดง
ความกตัญญู 
กตเวท ี โดยประพฤติตนถูกต้องเหมาะสม  เอาใจ
ใส่ดูแลช่วยเหลือกิจการงาน   
๒. ตอบแทนผู้มีพระคุณ  ประพฤติตนเป็นนักเรียน
ที่ดี  โดยแสดงความสุภาพนอบน้อม  โอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือผู้อื่น   
๓. รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มุ่งม่ันในการเรียน  
ดูแลรักษาสถานที่  สิ่งของ  ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว  
๔. ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๕. ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้องชัดเจน  รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม  
ผลกระทบในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
เข้าร่วมคิด                 รว่มทำกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดี  โดยแสดงความ
สุภาพ  นอบน้อม  โอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น                      
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   
7. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง  ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ กล้าแสดงออกและรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์   
 

๑. ผู้เรียนควรนำคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และ
จิตสำนึกไปขยายผลในชุมชน 
2. นักเรียนควรเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
และความถนัดของนักเรียน  โรงเรียนควรมีวัสดุ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

๓๘ 
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
 คุณภาพ ดี 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑.ดำเนินการจัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และ
จุดเน้นของสถานศึกษา   
๒.ดำเนินกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  
จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  และมี      
ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย   
3. ริหารมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถทำให้การ
บริการจัดการด้านต่างๆ  มีประสิทธิภาพ   
4. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนจัดเป็นหมวดหมู่
และเป็นปัจจุบัน  ทำให้การบริหารจัดการของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ   
5. ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอัตลักษณ์ 
ที่สถานศึกษากำหนด   
6. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอด
รับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการ
ตามแผน   
7.มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตาม ผลการดำเนินงาน 
8.จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  นำ
ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
9. ดำเนินการนิเทศภายในกำกับ  ติดตาม 
ตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ำเสมอ   
10. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้
เรียนตามความถนัด  ความสามารถและความสนใจ  
  

๑.นโยบายในการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนบ่อยระหว่าง
ภาคเรียน  ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด 
2. การนิเทศภายในไม่เป็นไปตามแผนที่ปฏิบัติ 
3. ขยายผลการจัดกิจกรรมสู่ชุมชน 
4.โรงเรียนควรมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่าง
เป็นระบบ  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในด้าน
หลักสูตรตามความต้องการพัฒนาตนเอง  หลักสูตร
ท้องถิ่นและวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ                       
อย่างต่อเนื่อง 
5.ประสานความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชน ร่วม
แรงร่วมใจกันพัฒนาสถานที่สำคัญ อาจเป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม หรือแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต 
 

 



๓๙ 
 

๓๙ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
11. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 
12. ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถ
หรือคุณวุฒิทำให้งานมีคุณภาพได้รับการยอมรับ  
จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา   
13. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  นำผลที่ได้จากการ
รับมอบหมายมาปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนจน
ส่งผลให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนเกิดความ
พึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา   
14. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในด้านหลักสูตร
ตามความต้องการพัฒนาตนเอง  หลักสูตรท้องถิ่น
และวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ     อย่างต่อเนื่อง 
15. ผู้บริหารให้คำแนะนำ  คำปรึกษาทางด้าน
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา   
16.ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  
สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี   
17. สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน   
18. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน   
19. จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
20.ดำเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนา                 
การ เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากร ภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

 

  
 



๔๐ 
 

๔๐ 
 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะด้าน
เทคโนโลยีเท่าเทียมกัน 
2. ครู  นักเรียน  ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
3.ห้องเรียนทุกห้อง  มีระบบทีวีและวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีเป็นมาตรฐานเดียวกัน     

1. เพ่ิมระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอ 

 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. นำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มาปรับปรุง
 พัฒนา  โดยจัดทำโครงการ กิจกรรม หรือซ่อมเสริม เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 เช่น โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โครงการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน กิจกรรมสอนเสริม  
  2.พัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้
 ครจูัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมกลุ่มจัดทำกิจกรรม PLC ในรายวิชาที่สอน 
  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภัย  
 มีความ พร้อมและเพียงพอ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  4. จัดให้มีโครงการโรงเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล  
  5. ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อ
 สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
 ครูและการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
  6. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
       7. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  8. ปรับปรุงพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ให้มีคุณภาพเพียงพอ และเอ้ือต่อการเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

๔๑ 
 

2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นรายมาตรฐาน 

 
มาตรฐาน/ 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ คำอธิบาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 
สถานศึกษากำหนด 

วิธีการได้มาของ  
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 1) ผู้เรียนมีความ ผู้เรียนมีทักษะในการ ผู้เรียนมีความสามารถใน - ข้อมูลจากการทดสอบการอ่าน การ - ผลการทดสอบการอ่าน การเขียน 
คุณภาพของ สามารถในการอ่าน อ่าน การเขียน การ การอ่าน การเขียน การ เขียนและการสื่อสารด้วยข้อสอบ และการสื่อสารด้วยข้อสอบ 
ผู้เรียน การเขียน การสื่อสาร สื่อสาร และการคิด สื่อสาร และการคิด มาตรฐาน จาก สพฐ. มาตรฐาน จาก สพฐ. 
ระดับดี และการคิดคำนวณ คำนวณตามเกณฑ์ท่ี คำนวณ ร้อยละ 70.00 - ประเมินทักษะการอ่านจากตัวชี้วัด - สรุปผลการประเมินทักษะการ 
 เป็นไปตามเป้าหมายที่ สถานศึกษากำหนดใน  สาระภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ อ่านจากตัวชี้วัดสาระภาษาไทย/ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง สถานศึกษากำหนด แต่ละระดับชั้น   ภาษาอังกฤษ  
วิชาการของผู้เรียน อยูไ่นระดับดี   - ข้อมูลจากการประเมินการสื่อสารวิชา - ผลการประเมินการสื่อสารวิชา 

ระดับดี    ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู) 
 

ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู) 
    ■ ข้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรรถนะ - ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
    สำคัญด้านการสื่อสาร สาระภาษาไทย ด้านการสื่อสาร สาระภาษาไทย 

    - การประเมินจากตัวชี้วัดสาระ - เอกสารประกอบการวัดสมรรถนะ 
    คณิตศาสตร์ด้านการคิดคำนวณ สำคัญด้านการสื่อสาร เช่น 

    - โครงงานคณิตศาสตร์ (เพ่ิมกระบวน หลักสูตร แผนการสอน ใบงาน 
 

    การทางคณิตศาสตร์) - ผลการประเมินจากตัวชี้วัดสาระ 
      คณิตศาสตร์ด้านการคิดคำนวณ 

      

      
      

 
 
 

 



๔๒ 
 

๔๒ 
 

 
 
  

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 1 2) ผู้เรียนมีความ ผู้เรียนมีความ สามารถ ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ - ช้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรรถนะด้าน - ผลการประเมินวัดสมรรถนะด้าน 
คุณภาพของ สามารถในการคิด ในการคิดจำแนก คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดและการแก้ปัญหา การคิดและการแก้ปัญหา 
ผู้เรียน วิเคราะห์ คิดอย่างมี แยกแยะ ใคร ่,ครวญ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ - ช้อมูลจากโปรแกรมประเมินการอ่าน - เอกสารประกอบการวัดสมรรถนะ 

 วิจารณญาณ อภิปราย ไตร่,ตรอง พิจารณา คิดเห็นและแก้ปัญหา คิด วิเคราะห์ และเขียน ด้านการคิดและการแก้ปัญหา เช่น 
 แลกเปลี่ยนความคิด อย่างรอบคอบ โดยใช้ ร้อยละ 70.00 - กิจกรรม STEM หลักสูตร แผนการสอน ใบงาน 
 เห็นและแก้ปัญหาได้ เหตุผลประกอบการ   - สรุปผลการประเมินการอ่าน คิด 
 อยูไ่นระดับ ดี ตัดสินใจ มีการ   วิเคราะห์และเขียน 
  อภิปรายแลกเปลี่ยน   - เอกสารประกอบการประเมินการ 
  ความคิดเห็น และ 

 
  อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เช่น 

  แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   แผนการสอน ใบงาน ผลงาน 

     นักเรียน 
     - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 
     STEM 
      

 



๔๓ 
 

๔๓ 
 

 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 
สถานศึกษากำหนด 

วิธีการได้มาของ  
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 3) ผู้เรียนมีความรู้ ผู้เรียนมีความ สามารถ ผู้เรียนมีความความสามารถ - ข้อมูลจากการประเมินผลโครงการ - ผลการประเมินโครงการ ชิ้นงาน 

คุณภาพของ 
ผู้เรียน 

และทักษะในการ 
สร้างนวัตกรรม อยู่ไน
ระดับ ดี 

ในการรวบรวมความรู้  
ได้ทั้งด้วยตัวเอง และ  
การทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้  
และประสบการณ์มาใช้ 
ในการสร้างสรรค์  
สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น 
แนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 

ในการสร้างนวัตกรรม 
ร้อยละ 70.00 

ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียน ผลงานของนักเรียน 



๔๔ 
 

๔๔ 
 

 
มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 

ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 1 4) ผู้เรียนมีความ ผู้เรียนมีความสามารถ ผู้เรียนมีความสามารถใน ■ ข้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรรถนะ - ผลการวัดสมรรถนะสำคัญด้าน 
คุณภาพของ สามารถในการใช้ ในใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี สำคัญด้านการใช้เทคโนโลยี 

 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการ สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

การสื่อสาร 

 และการสื่อสาร เพื่อ สื่อสารเพื่อการพัฒนา ร้อยละ 80.00  ■เอกสารประกอบการวัดสมรรถนะ 
 พัฒนาตนเองได้อย่าง ตนเองและสังคมใน   สำคัญ ด้านการใช้เทคโนโลยี 

 เหมาะสมปลอดภัย ด้านการเรียนรู้ การ   สารสนเทศและการสื่อสาร 

 อยูไ่นระดับ ดีเลิศ สื่อสาร การทำงาน    
  อย่างสร้างสรรค์ และมี    

  คุณธรรม    

 



๔๕ 
 

๔๕ 
 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  
มาตรฐานที่ 1 5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนบรรลุและมี ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึน - นำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของปีก่อนหน้า - ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ 

คุณภาพของ ทางการเรียนตาม ความก้าวหน้าในการ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทียบกับปีปัจจุบันเพ่ือหาค่าพัฒนาการ ปีก่อนหน้าเทียบกับปีปัจจุบัน 
ผู้เรียน 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

เรียนรู้ตามหลักสูตร 
 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 เพ่ือหาค่าพัฒนาการ 
  เป็นไปตามเป้าหมายที่ สถานศึกษาจากพ้ืนฐาน ในระดับเกรด 3 ขึ้นไป  - โปรแกรมวิชาการ 

 สถานศึกษากำหนด เดิมในด้านความรู้ ความ ร้อยละ 70.00  - รายงานสรุปผลความสำเร็จ 
  อยู่ไนระดับดี เข้าใจ ทักษะ รวมทั้งมี 

พัฒนาการ 
กระบวนการต่างๆ 

  - สารสนเทศของโรงเรียน 
 

  ในผลการทดสอบ    
  ระดับชาติ หรือผลการ    
  ทดสอบอ่ืน ๆ    
      

 
 



๔๖ 
 

๔๖ 
 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  
มาตรฐานที่ 1 6) ผู้เรียนมีความรู้ 

 
 
 

ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ 
 

ผู้เรียนระดับชั้น ม.3 และ - ข้อมูลจำนวนผู้เรียนที่จบการศึกษา - ปพ. 1 
 

คุณภาพของ เจตทักษะพ้ืนฐาน และ 
คติท่ีดีต่องาน อาชีพ 
อยูไนระดับยอดเยี่ยม 
 

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี ม.6 มีความพร้อมใน ระดับชั้น ม.3 และม.6  - ปพ. 2 
 ผู้เรียน 

 
ที่ดีต่องานอาชีพ 
อยูไนระดับยอดเยี่ยม 
 

พร้อมที่จะ ศึกษาต่อ การศึกษาต่อ  คิดเป็น 
 

- ข้อมูลจากการวัดเจตคติที่ดี - ผลการวัดเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ในวิชาแนะแนว 
 

 อยู่ไนระดับ ดีเลิศ 
 

ในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

ร้อยละ  80.00 ต่องานอาชีพในวิชาแนะแนว ในวิชาแนะแนว 

  การทำงานหรืองานอาชีพ 
 

   
    

 

   

      
      
      
      

 
 



๔๗ 
 

๔๗ 
 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 1 1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ ■ ข้อมูลจากโปรแกรมประเมิน ■ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
คุณภาพของ และค่านิยมตาม 

เป้าหมายที่สถานศึกษา 
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประสงค์ 

ผู้เรียน เคารพในกฎ กติกา 
 

กำหนด ร้อยละ 85.00 ■ ข้อมูลจากการประเมินตามจุดเน้น
การ 

■ผลการประเมินตามจุดเน้นการจัด 
ระดับดี กำหนด มีค่านิยมและจิตสานึก  การจัดการศึกษา (ด้านวินัย) การศึกษา (ด้านวินัย) 

ประเด็นพิจารณา อยูไ่นระดับดีเลิศ ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ■ ข้อมูลจากการประเมินตามจุดเน้น

การจัดการศึกษา (Caring & Sharing) ■ผลการประเมินตามจุดเน้นการจัด 
1.2 คุณลักษณะที่  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

 
  การศึกษา (Caring & Sharing) 

พึงประสงค์ของ  และวัฒนธรรมอันดีของ    

ผู้เรียน  สังคม   ■สถิติการมาเรียนของนักเรียน 

ระดับดเีลิศ     (ขาด ลา มาสาย ป่วย หนีเรียน) 
 

     ■สถิติที่นักเรียนทำผิดระเบียบวินัย 
     ■บันทึกของหาย/ได้คืน 
      

 
 
 

      
      

 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

๔๘ 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 
สถานศึกษากำหนด 

วิธีการได้มาของ  
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ 
ผู้เรียน 

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
อยู่ไนระดับดีเลิศ 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน 
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม
และ ประเพณีไทย รวมทั้ง 
ภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน 
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ร้อยละ 85.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ ข้อมูลจากโปรแกรมประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 7  
■ จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
ภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ ผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  
■ รายงานการดำเนินงานโครงการ 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
ภูมิปัญญาไทย 
■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม
ที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย  
■ รายงานการทัศนศึกษานอก 
สถานที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๙ 
 

๔๙ 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 
สถานศึกษากำหนด 

วิธีการได้มาของ  
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ 
ผู้เรียน 

3) ผู้เรียนยอมรับที่จะ 
อยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 
อยูใ่นระดับ ดีเลิศ 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ 
ร่วมกันบนความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล  
ในด้าน เพศ วัย เชื้อ ชาติ 
ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่าง 
และหลากหลาย  
ร้อยละ 85.00 
 

■ ข้อมูลจากโปรแกรมวัดสมรรถนะ 
สำคัญด้านทักษะชีวิต 

- ผลการวัดสมรรถนะสำคัญด้าน 
ทักษะชีวิต 
■-เครื่องมือประเมินสมรรถนะ 
สำคัญเช่น ใบงาน แผนการสอน 
เป็นด้น 

 
 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 



๕๐ 
 

๕๐ 
 

ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  
มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ 
ผู้เรียน 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง ผู้เรียนมีการรักษา - ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพ - ประเมินจากตัวชี้วัดวิชาสุขศึกษา ■ ผลการประเมินจากตัวชี้วัด 
ร่างกายและจิตสังคม สุขภาพกาย สุขภาพจิต ของตนเองให้แข็งแรง  - ข้อมูลการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และ วิชาสุขศึกษา 

อยูไ่นระดับ ดี อารมณ์ และสังคม ร้อยละ 79.00 
 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ■ สรุปผลการการชั่งน้ำหนัก  

 และแสดงออก อย่าง - ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง - การทดสอบสมรรถภาพทางกายใน วัดส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพ 

  เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย ตามเกณฑ์ ร้อยละ 78.00 วิชาพลศึกษา ทางกาย 
  สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน -ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย 

 
■- ข้อมูลจากโปรแกรม SDQ ■ ผลการทดสอบสมรรถภาพ 

  อย่างมีความสุข ตามเกณฑ์ ร้อยละ 76.00 ■- รายงานพฤติกรรมจากผู้ปกครอง ทางกายในวิชาพลศึกษา 

  
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความ 
ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

- ผู้เรียนมีความรู้และมีวิธี 
และครูประจำชั้น ■ แบบประเมินสุขภาพของ  

กระทรวงสาธารณสุข 
   

 

ป้องกันตนเองจากการ 
ล่อลวง ข่มเหง รังแก  
ร้อยละ 77.00 

■ -ข้อมูลจากโปรแกรมสมรรถนะ
สำคัญ ด้านทักษะชีวิต 

■ ผลการประเมินโปรแกรม SDQ 
■ แบบบันทึกคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่เปีนลูกท่ีดีของพ่อแม่ หรือ 

         - ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการ  ผู้ปกครอง 
   กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ 

 
 ■ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

   อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว  ด้านทักษะชีวิต  

   ชุมชนและสังคม   
   ร้อยละ 80.00   

 



๕๑ 
 

๕๑ 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 
สถานศึกษากำหนด 

วิธีการได้มาของ  
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ 
บริหารและ 
การจัดการ   
อยู่ไนระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ที่สถานศึกษากำหนดที่ 
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
อยู่ไนระดับดี 
 

สถานศึกษากำหนด 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา และความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีแผนพัฒนา 
การศึกษา ที่ได้รับความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 
 

- ศึกษาเอกสาร และข้อมูลประกอบการ 
จัดทำแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการประจำปี  
■สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

- เอกสารและข้อมูลประกอบการ 
จัดทำแผนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี  
■ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
■แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 
 



๕๒ 
 

๕๒ 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 
สถานศึกษากำหนด 

วิธีการได้มาของ  
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ 
บริหารและ 
การจัดการ  อยู่ไน
ระดับดี 
 

2.1 มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  
ที่สถานศึกษากำหนดที่ 
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
อยู่ไนระดับดี 
 

สถานศึกษากำหนด 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา และความ
ต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
 

สถานศึกษามีแผนพัฒนา 
การศึกษา ที่ได้รับความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและสามารถ 
ตรวจสอบได้ 
 

- ศึกษาเอกสาร และข้อมูลประกอบการ 
จัดทำแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาและ 
แผนปฏิบัติการประจำปี  
■สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

- เอกสารและข้อมูลประกอบการ 
จัดทำแผนแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี  
■ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
■แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 

 
 
 



๕๓ 
 

๕๓ 
 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 2 2.2 มีระบบบริหาร สถานศึกษาสามารถ - สถานศึกษามีและ ■แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัด ■ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 

กระบวนการ จัดการคุณภาพของ บริหารจัดการคุณภาพ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
บริหารและการ สถานศึกษาท่ีชัดเจน ของสถานศึกษาอย่าง การบริหารและการจัด ■ ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน ■แบบบันทกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
จัดการ ส่งผลต่อคุณภาพตาม เป็นระบบทั้งในส่วน การศึกษาท่ีมีความเหมาะสม ■ การประเมิน SDQ ■ ผลการประเมิน SDQ 

 มาตรฐานการศึกษา การวางแผนพัฒนา คลอบคลุมงานวิชาการ  ■ การนิเทศการสอน ■ผลการประเมินการนิเทศการสอน 
 ของสถานศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ■ รายงานการอบรมสัมมนา ศึกษาดู

งาน 
■ ตารางกำหนดการ 

 
อยูไนระดับดี การนำแผนไปปฏิบัติ พัฒนาครูบุคลากร 

■ ศึกษาเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ ■ แบบรายงานการอบรมสัมมนา 

  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ของโรงเรียนและบริหาร ภายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวง ศึกษาดูงาน 
  การศึกษา มีการติดตาม จัดการข้อมูลสารสนเทศ พ.ศ. 2553 ■ คำสั่งให้ครูเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
  ตรวจสอบประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ ■ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ศึกษาดูงาน 
  

และปรับปรุงพัฒนางาน - มีระบบการนิเทศภายใน ■ สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว,ข้อง 
■ สถิติการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร 

  อย่างต่อเนื่อง มีการ ของสถานศึกษา มีระดับ ■ การทำวิจัย ■ เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การ   บริหารอัตรากำลัง คุณภาพระดับดี 

 
 ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

   ทรัพยากรทางการศึกษา ร้อยละ 75.00 ของครูและ  ของโรงเรียนตามกฎกระทรวง 

  และระบบดูแลช่วยเหลือ บุคลากรได้รับการพัฒนา  พ.ศ. 2553 

  นักเรียน มีระบบการ ตนเอง  ■ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  นิเทศภายใน การนำ   เพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน 

   ข้อมูลมาใช้ในการ   
 
 

ของโรงเรียน 

  พัฒนา บุคลากรและผู้ที่  ■ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วน  ■ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจ 

  ร่วมการวางแผน   ประเมินคุณภาพภายใน 
 



๕๔ 
 

๕๔ 
 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 
สถานศึกษากำหนด 

วิธีการได้มาของ  
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

  ปรับปรุง และพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผล 
การจัดการศึกษา 

  - หนังสือเชิญประชุมกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  
■บัน,ทึกการประชุมกรรมการตรวจ 
ประเมินคุณภาพภายใน  
- ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพ 
ภายใน 
- ร,่องรอย ภาพถ่าย การตรวจ 
ประเมินคุณภาพภายใน 
■ สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
■ รายงานการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
■ รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
■ แผนปฏิบัติการประจำปี  
■ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
ตามแผนงาน โครงการ งาน 
กิจกรรมทุกฝ่าย 
■ บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
■ งานวิจัยของสถานศึกษา 
 

 



๕๕ 
 

๕๕ 
 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 2 2.3 ดำเนินงานพัฒนา สถานศึกษาบริหาร - สถานศึกษามีการพัฒนา - แผนงาน โครงการด้านวิชาการ ■ รายงานการดำเนินงานแผนงาน 

กระบวนการ วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ จัดการเกี่ยวกับงาน หลักสูตรสถานศึกษา - ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา โครงการด้านวิชาการ 

บริหารและการ ผู้เรียนรอบด้านตาม วิชาการ ทั้งด้านการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ■ เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดการ หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียนให้มี - กิจกรรมเสริมหลักสูตรของทุกกลุ่ม ■ แผนการจัดการเรียนรู้ 
 และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ศักยภาพเป็นพลโลก สาระฯ ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 
 อยูใ่นระดับดี ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 ■ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   รอบด้าน เชื่อมโยงวิถี - สถานศึกษามีหลักสูตร เรียน ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 

  ชีวิตจริง และครอบคลุม 
 

สถานศึกษาท่ีได้รับ 
  

■ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เสริมหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระฯ 
   ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง ความเห็นชอบจาก ■ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 

  การจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ■ กิจกรรมของฝ่ายแนะแนว พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ของกลุ่มท่ีเรียนควบรวม และสามารถตรวจสอบได้  - รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 
  หรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

 
- สถานศึกษามีหลักสูตรของ  ส่งเสริมการอ่าน 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 

   ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 
 

 ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

     ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 
     ของฝ่ายแนะแนว 

 



๕๖ 
 

๕๖ 
 

 

 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 2 2.3 ดำเนินงานพัฒนา สถานศึกษาบริหาร - สถานศึกษามีการพัฒนา - แผนงาน โครงการด้านวิชาการ ■ รายงานการดำเนินงานแผนงาน 

กระบวนการ วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ จัดการเกี่ยวกับงาน หลักสูตรสถานศึกษา - ศึกษาเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา โครงการด้านวิชาการ 

บริหารและการ ผู้เรียนรอบด้านตาม วิชาการ ทั้งด้านการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ■ เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดการ หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาผู้เรียนให้มี - กิจกรรมเสริมหลักสูตรของทุกกลุ่ม ■ แผนการจัดการเรียนรู้ 
 และ ทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ศักยภาพเป็นพลโลก สาระฯ ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 
 อยูไ่นระดับดี ที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 ■ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   รอบด้าน เชื่อมโยงวิถี - สถานศึกษามีหลักสูตร เรียน ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 

  ชีวิตจริง และครอบคลุม 
 

สถานศึกษาท่ีได้รับ 
  

■ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เสริมหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระฯ 
   ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง ความเห็นชอบจาก ■ กิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 

  การจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ■ กิจกรรมของฝ่ายแนะแนว พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ของกลุ่มท่ีเรียนควบรวม และสามารถตรวจสอบได้  - รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 
  หรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

 
- สถานศึกษามีหลักสูตรของ  ส่งเสริมการอ่าน 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 

   ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
 
 

 ของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

     ■ รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 
     ของฝ่ายแนะแนว 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 2 2.4 พัฒนาครูและ สถานศึกษาส่งเสริม -ร้อยละ 75.00 ของครู - แผนงาน โครงการด้านพัฒนาครู และ ■ รายงานผลการดำเนินงาน 
กระบวนการ บุคลากรให้มีความ สนับสนุน พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากร โครงการด้านพัฒนาครูและบุคลากร 
บริหารและการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ บุคลากร ให้มีความ ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับ - การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ■ รายงานผลการดำเนินงานตาม 
จัดการ อยูไ่นระดับดี เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การพัฒนาตนเอง ประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี 
  และจัดให้มีชุมชนการ - ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ■ แบบรายงานการเข้ารับการอบรม ■ สถิติการพัฒนาบุคลากรใน 
  เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสาน สัมมนาและศึกษาดูงาน สถานศึกษา 
  ในการพัฒนางานและ และครูในระดับชั้น มีการ ■ การประชุมกลุ่มสาระฯ ■ รายงานการเข้ารับการอบรม 
  การเรียนรู้ของผู้เรียน ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน ■ การประชุมหัวหน้าฝ่าย สัมมนาและศึกษาดูงาน 
   เรียนรู้ และพัฒนาการ 

 
■ การประชุมครูประจำเดือน ■ บันทึกการประชุมต่าง ๆ 

   ทำงานร่วมกันอย่างน้อยปี ■ การประชุมกลุ่ม PLC  

   การศึกษาละ 10 ครั้ง   



๕๗ 
 

๕๗ 
 

 

 

มาตรฐาน/ 
ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ 
สถานศึกษากำหนด 

วิธีการได้มาของ  
ข้อมูลตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ 
บริหารและ 
การจัดการ  
 

2.5 จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
อยู่ไนระดับดีเลิศ 
 

สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพท้ังภายใน และ 
ภายนอกห้องเรียน และ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และมีความปลอดภัย 
 

- ร้อยละ 85.00 ของครู
และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกใน 
การจัดการเรียนการสอน  
- ร้อยละ 85.00 ของแหล่ง 
เรียนรู้เอื้อต่อการจัดการ 
เรียนรู้ได้มาตรฐาน 
 

- งานโครงการที่พัฒนาอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้  
- ข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และสิ่ง 
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
- สังเกตจากสภาพจริง  
- โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้
ก้าวไกล 
- สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
■ ปฏิทินปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของฝ่าย 
อาคารสถานที่ 
 
 

■ แผนปฏิบัติการประจำปี  
■ สารสนเทศของโรงเรียน ด้าน 
อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อ 
อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ 
สะดวกต่าง ๆ 
■ แบบบันทึกการสังเกตจากสภาพ 
จริง 
■ รายงานการดำเนินงานโครงการ 
ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล 
■ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง 
■ รายงานการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง 
ของฝ่ายอาคารสถานที่ 
■ แบบสอบถามความพึงพอใจของ 
ครูและนักเรียนที่มีต่อสิ่งอำนวย 
ความสะดวกในการจัดการเรียน 
การสอน 
■แบบประเมินแหล่งเรียนรู้ 
 



๕๘ 
 

๕๘ 
 

 

 
 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตวัชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 2 2.6 จัดระบบเทคโนโลยี สถานศึกษาจัดระบบการ สถานศึกษามีระบบการ - แผนงาน โครงการด้านการบริหาร ■ แผนปฏิบัติการประจำปี 
กระบวนการ สารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุน 
 

จัดหา การพัฒนาและ จัดหา การพัฒนา และการ จัดการ ■ ข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน 
บริหารและการ การบริหารจัดการ 

 
การบริการ เทคโนโลยี บริการ เทคโนโลยี - แหล่งข้อมูลสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บ ■ โปรแกรมบริหารจัดการในแต่ละ 

จัดการ และการจัดการเรียนรู้ สารสนเทศเพ่ือใช้ใน สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ การนำไปใช้ ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ 

 อยูไ่นระดับดีเลิศ 
การบริหารจัดการและ 
 

บริหารจัดการและการจัด 
 - ศึกษาโครงสร้างการบริหารและการ 

■ข้อมูลจากการศึกษาและ
สัมภาษณ์การบริหารงานของ 

  การจัดการเรียนรู้ที่ การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ รับผิดชอบตามสายงานของผู้บริหารใน ผู้บริหาร 

  เหมาะสมกับสภาพของ สภาพของสถานศึกษา แต่ละระดับการศึกษา  
  สถานศึกษา  - สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร ■ บันทึกการประชุมหัวหน้าฝ่าย 
    ภายใน / หัวหน้าระดับการศึกษา  
    - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ■ รายงานการดำเนินงานโครงการ 
    - โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 

 
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

    - โครงการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อ 
ใช้ในการเรียนการสอน 

■ รายงานการดำเนินงานโครงการ 
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  
■ รายงานการดำเนินงานโครงการ 
จัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน 

     การเรียนการสอน 
      

     

 

      



๕๙ 
 

๕๙ 
 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 3 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ75.00 ของครูผู้สอน - ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ - สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ 
กระบวนการ กระบวนการคิดและ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน - ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับ เรียนรู้ 
จัดการเรียนการ ปฏิบัติจริง และสามารถ ตัวชี้วัดของหลักสูตร ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวน นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ - สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ 
สอนทีเ่น้นผู้เรียน นำไปประยุกต์ใช้ในการ สถานศึกษาท่ีเน้นให้ การคิดและปฏิบัติจริง - กิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ เรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความ 
เป็นสำคัญ   ดำเนินชีวิต 

 
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ต้องการพิเศษ 

 
อยูไ่น ระดับดี อยูไ่น ระดับดี กระบวนการคิดและ สามารถนำไปจัดกิจกรรม  -รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 

  ปฏิบัติจริง มีแผนการ ได้จริง มีรูปแบบการจัดการ  ประกวดโครงงานบูรณาการ 
   จัดการเรียนรู้ที่สามารถ เรียนรู้เฉพาะ สำหรับผู้ที่มี  - ผลงานนักเรียน 

  นำไปจัดกิจกรรมได้จริง ความจำเป็นและต้องการ   
  มีรูปแบบการจัดการ ความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน   
  เรียนรู้เฉพาะ สำหรับผู้ที่ ได้รับ การฝึกทักษะ   
  มีความจำเป็นและ แสดงออก แสดงความ   
  ต้องการความช่วยเหลือ คิดเห็น สรุปองค์ความรู้    
  พิเศษ ผู้เรียนได้รับการ นำเสนอผลงานและสามารถ   
  ฝึกทักษะ แสดงออก 

แสดงความคิดเห็น สรุป 

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

  องค์ความรู้ นำเสนอ    
  ผลงานและสามารถ    
  นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

 
   



๖๐ 
 

๖๐ 
 

 
มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 

ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  
มาตรฐานที่ 3 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี -ผู้เรียนร้อยละ 75.00 ใช้สื่อ - ศึกษาแผนจัดการเรียนรู้ ■ สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ 

กระบวนการ สารสนเทศและแหล่ง 
 

สารสนเทศ และแหล่ง 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
 

■ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก เรียนรู้ 
จัดการเรียนการ เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ สถานที่ ■ สรุปผลงานนักเรียนที่ได้จากการ 
สอนที่เน้นผู้เรียน เรียนรู้ ท้องถิ่นมาใช้ในการ ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ ■สัมภาษณ์ผู้ที่เที่ยวช้อง ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

เป็นสำคัญ อยูไ่นระดับดี จัดการเรียนรู้ โดยสร้าง จัดการเรียนรู้ โดยสร้าง   
  โอกาสให้ผู้เรียนได้ โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา  ■รายงานการดำเนินงานกิจกรรม 
  แสวงหาความรู้ด้วย ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่  ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 

  ตนเองจากสื่อที่ หลากหลาย  ■สถิติการศึกษาเรียนรู้จากภูมิ 
  หลากหลาย - นักเรียนได้รับความรู้จาก  ปัญญาท้องถิ่น 

    วิทยากรภายนอกอย่างน้อย   

   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

  
   - ร้อยละ 70.00 ของผู้เรียน

ที่สามารถนำภูมิปัญญาไทย 
มาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม 

  

      
      



๖๑ 
 

๖๑ 
 

 
มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 

ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 3 3.3 มีการบริหารจัดการ ครูผู้สอนมีการบริหาร ครูร้อยละ 75 .00 มีการ - การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ■ แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
กระบวนการ ชั้นเรียนเชิงบวก จัดการชั้นเรียน โดยเน้น บริหารจัดการชั้นเรียน โดย ■ แบบสอบถามความพึงพอใจการจัด ■ สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 

จัดการเรียนการ อยูไ่นระดับดี การการมีปฏิสัมพันธ์เชิง เน้นการการมีปฏิสัมพันธ์ การเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

การจัดการเรียนการสอนของ 
 

สอนที่เน้นผู้เรียน  บวก ให้เด็กรักครู ครูรัก เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก ■ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา 
เป็นสำคัญ  เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก เด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ี  ■ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

  รักทีจ่ะเรียนรู้ สามารถ จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้  ■ รายงานการจัดการเรียนการสอน 
  เรียนรู้ร่วมกันอย่างมี ร่วมกันอย่างมีความสุข   
  ความสุข    

 
 



๖๒ 
 

๖๒ 
 

มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 3 3.4 ตรวจสอบและ มีการตรวจสอบและ - ครูร้อยละ 75.00 มีและใช้ - ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ - สรุปผลการตรวจแผนการจัดการ 
กระบวนการ ประเมินผู้เรียนอย่าง ประเมินคุณภาพการ แผนการจัดการเรียนการ - การสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง เรียนรู้ 
จัดการเรียนการ เป็นระบบ และนำผล จัดการเรียนรู้อย่างเป็น สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
- การนิเทศการสอน ■ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

สอนที่เน้นผู้เรียน มาพัฒนาผู้เรียน ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้ - ครูร้อยละ 75.00 มี - ระบบการวัดประเมินผล ■ แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
เป็นสำคัญ อยูไ่นระดับดี เครื่องมือและวิธีการวัด เครื่องมือวัดและประเมินผล - แผนการวัดประเมินผล ■เครื่องมือการวัด ประเมินผล 

  และประเมินผลที่ ตามสภาพจริง - เกณฑ์การวัดประเมินผล ผู้เรียน 

  เหมาะสมกับเป้าหมาย -ครูร้อยละ 75.00 ให้ข้อมูล - เครื่องมือ (ข้อสอบ) ■ ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 

  ในการจัดการเรียนรู้ ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำ 
 

- วิธีการวัดประเมินผล  
  และให้ข้อมูลย้อนกลับ ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ - การให้คะแนนชิ้นงาน ผลงานของ  
  แก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้  นักเรียน 

 
 

  พัฒนาการเรียนรู้  - การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลโดย 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

๖๓ 
 

      มาตรฐาน/ ระดับคุณภาพ คำอธิบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ วิธีการได้มาของ หลักฐานตามตัวชี้วัด 
ประเด็นพิจารณา   สถานศึกษากำหนด ข้อมูลตามตัวชี้วัด  

มาตรฐานที่ 3 3.5 มีการแลกเปลี่ยน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยว,ข้อง สถานศึกษาเปีดโอกาสให้ - ข้อเสนอแนะของครูและผู้เกี่ยวข้องที่ - ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 

กระบวนการ เรียนรู้และให้ข้อมูล ร่วมกันแลกเปลี่ยน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยว,ข้อง มีต่อผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน ■ แบบฝึกหัด การบ้าน ข้อสอบ
ของ 

จัดการเรียนการ ป้อนกลับเพ่ือปรับปรุง ความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
 - การเฉลยแบบฝึกหัด การบ้าน ข้อสอบ นักเรียน 

 สอนที่เน้นผู้เรียน และพัฒนาการจัดการ รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ และประสบการณ์รวมทั้ง ให้แก่นักเรียน ■ สรุปการนิเทศการสอน 

เป็นสำคัญ เรียนรู้ เพ่ือนำไปใช้ในการ ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำ - การนิเทศการสอน ■ บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ 

 อยูไ่นระดับดี ปรับปรุงและพัฒนา ไปใช้ในการปรับปรุงและ 
 - การประชุมกลุ่มสาระฯ  

  การจัดการเรียนรู้  พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
   ร้อยละ 78.00   



๖๔ 
 

๖๔ 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

๖๕ 
 

 
ผลการประเมินคุณภาพรอบสี่ และข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

๖๙ 
 

 
 



๗๐ 
 

๗๐ 
 

 
 



๗๑ 
 

๗๑ 
 

 
 
 



๗๒ 
 

๗๒ 
 

 
 
 



๗๓ 
 

๗๓ 
 

 
 

 
 
 



๗๔ 
 

๗๔ 
 

ประกาศโรงเรียนแสนตอวิทยา 
 

 



๗๕ 
 

๗๕ 
 

 
 

 



๗๖ 
 

๗๖ 
 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 



๗๗ 
 

๗๗ 
 

 
 



๗๘ 
 

๗๘ 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคณุภาพภายใน 
 

 



๗๙ 
 

๗๙ 
 

 

 
 



๘๐ 
 

๘๐ 
 

 

 
 
 



๘๑ 
 

๘๑ 
 

เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

๘๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

๘๓ 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 
 

 



๘๔ 
 

๘๔ 
 

 

 
 



๘๕ 
 

๘๕ 
 

คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 
   

๑. นายพงศธร  กวางอธิษฐ์โภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายอุทัย ชัยชนะ ประธานกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. นายนิกร กล่ำทอง กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๔. นางสุพรรณี ยาท้วม คร ู กรรมการ 
๕. นายประเทือง พรมแก้วต่อ คร ู กรรมการ 
๖. นายเกษม วิพลชัย คร ู กรรมการ 
๗. นายฉัตรชัย คำบำรุง คร ู กรรมการ 
๘. นายณัฐวุฒ ิ จาดแห คร ู กรรมการ 
๙. ส.อ.หญิงนุชนาฏ คะปุกคำ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
    
คณะทำงาน 
 

๑. ส.อ.หญิงนุชนาฏ คะปุกคำ ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุพรรณี ยาท้วม คร ูคศ.๓ กรรมการ 
๓. นายประเทือง พรมแก้วต่อ คร ูคศ.๓ กรรมการ 
๔. นายเกษม วิพลชัย คร ูคศ.๓ กรรมการ 
๕. นางวันเพ็ญ พันธุ์พิชัย คร ูคศ.๓ กรรมการ 
๖. นางสาวสมหทัย แคว้นไธสง ครู คศ.๓ กรรมการ 
๗. นางมณีรัตน์ ปั่นจีด คร ูคศ.๒ กรรมการ 
๘. นางนพภัสสร ใจหวัง คร ูคศ.๒ กรรมการ 
๙. นายณัฐวุฒิ จาดแห คร ูคศ.๑ กรรมการ 
๑๐. นางสาวนฤมล หมวกคำ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๑. นายณัฐชัย ตาใส พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
๑๒. นางสาวภาวิณ ี ยาท้วม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
๑๓. นายฉัตรชัย คำบำรุง คร ูคศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 

 
ออกแบบปก 
 ส.อ.หญิง นุชนาฏ  คะปุกคำ ตำแหน่งครูโรงเรียนแสนตอวิทยา 
 
บรรณาธิการ 
 นายพงศธร  กวางอธิษฐ์โภคิน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา 
 นางสุพรรณี  ยาท้วม           ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษโรงเรียนแสนตอวิทยา 
 



๘๖ 
 

๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 


