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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕64 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนถ่อนวิทยา 

 
ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)     

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับ และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก 

อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่  เปิด
สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกสังกัด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานโรงเรียนถ่อนวิทยา ได้รับการรายงานการจัดทำรายงาน
ประจำป ีท ี ่ เป ็นรายงานการประเม ินค ุณภาพภายในเร ียบร ้อยแล้ว  ม ีมต ิ เห ็นชอบเป ็นเอกฉันท์   
ให้โรงเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื ่อนำไปสู่        
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกต่อไป 

 
 
 
  
(ลงชื่อ)                (ลงชื่อ)    

       ( นายอรรถชัย   โคตรชมภู )     ( นายสุระสิทธ์  คะลีล้วน ) 
 ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา 
          29  เมษายน  ๒๕๖5        29  เมษายน  ๒๕๖5 
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คำนำ 
 

รายงานประจำปีของสถานศึกษาเล่มนี้ โรงเรียนได้จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป ซึ่งการ
จัดทำรายงานประจำปีนั้นโรงเรียนได้รวบรวมจากสภาพทั่วไปและสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  เป็น
สำคัญ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ผล
ของการประเมินในครั้งนี้ จะทำให้ทราบจุดแข็งท่ีจะพัฒนาและจุดอ่อนที่มีการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 โรงเรียนถ่อนวิทยาขอขอบคุณคณะครู เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลและดำเนินการจัดทำเอกสารเล่มนี้จนสำเร็จ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้คงจะมีประโยชน์ต่อครูและบุคคลทั่วไป เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

 
 

                    โรงเรียนถ่อนวิทยา 
  เมษายน ๒๕๖5 
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บทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 
โดยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

  
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนถ่อนวิทยา  ตำบลบ้านถ่อน  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย  
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน     นายสุรสิทธิ์  คะลีล้วน (ผู้อำนวยการโรงเรียน) เบอร์โทรศัพท์ ๐81 183 1933 
     นางสาวนัฐธิชา  สีกุลนาวา (รองผู้อำนวยการโรงเรียน) 
จำนวนครู       ข้าราชการครู 16  คน พนักงานราชการ 3 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน  
     รวม 20 คน   
จำนวนนักเรียน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๑50  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 113 คน     
     รวม 263 คน  
  

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

มาตรฐานการศึกษาโดยรวมของโรงเรียน ระดับคุณภาพ ระดับ ดี 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ระดับ ดี      
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
  กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที ่หลากหลาย       
ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มี  
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน และสอดคล้องกับสถานการ์ภายในประเทศในปัจจุบัน 
นั่นก็คือเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จัดการคัดกรองนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาการอ่าน 
การเขียนของนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิค 
วิธีสอนนำมาใช้ให้ตรงตามศักยภาพนักเรียน  
      ผลการพัฒนา  ผลที่เกิดจากการพัฒนาด้านผลการเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับดีขึ ้นไปร้อยละ 45.14 และในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย          
ร้อยละ 50.71 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.89 คะแนน นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะ
ที่สำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 92.45 นักเรียนมีผลการประเมินอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 92.28 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดีเยี ่ยม ร้อยละ 92.23 และจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ 4 ด้าน ตาม   
ความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านคหกรรม  ด้านงานประดิษฐ์  และด้านกีฬา ในส่วนของ
ด้านกีฬานั้นส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกรีฑา 
จากงานแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย “ปาริชาติเกมส์” รวมเหรียญรางวัลเป็น
อันดับสองของจังหวัด และรายการสำคัญ คือ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชาย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขัน “ปาริชาติเกมส์” 
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 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  กระบวนการพัฒนา  สถานศึกษาได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน  
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุข โดยการจัดทำโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ด้วยการจัด
กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ประกอบได้ ทักษะอาชีพทางการเกษตร 
ทักษะอาชีพทางคหกรรม ทักษะอาชีพงานประดิษฐ์ และทักษะอาชีพทางการกีฬา อีกทั้งยังเน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ โดย
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต อาทิเช่น “กิจกรรมอัตลักษณ์
และ อาหารใจยามเช้า” “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” “ปรนนิบัติเขตรับผิดชอบ” “ไหว้พระ สวดมนต์ทุกวันศุกร์” 
“Zero waste school” “ธนาคารขยะ” นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ส่งเสริมทักษะ
อาชีพให้กับนักเรียน มีระบบดูแลนักเรียน แก้ปัญหาของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน โดยได้สร้าง
เครือข่ายของผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละชั้น เพ่ือดูแลลูกหลานของตนเองร่วมกับคุณครูที่ปรึกษา    
  ผลการพัฒนา  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จาก    
การนำนักเรียนทำกิจกรรม และโครงการต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีความภูมิใจใน ท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ 
จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สิ ่งไหนควรทำ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ ่งเสพติดต่างๆ รวมทั้ง        
การเสพสื่อที่ไม่เหมาะสมทางโลกออนไลน์ นำวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้ นำความรู้เกี่ยวกับหลัก ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับวัย เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น    
  เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ ๑ ภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุน  
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่ ผลการประเมินในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณ            
การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินโดยรวมในระดับดีขึ ้นไปมีร้อยละของการ
ประเมินสูงกว่า ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนของผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น พบว่า ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษา 
2562 ปรากฏว่า สูงกว่าทั้งสองระดับ ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
2562      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ มีผล
การประเมินเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 และภาพกิจกรรมที่แนบท้ายเอกสารฉบับนี้ 
    จุดที่ควรพัฒนา  ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ ๑ – ๓  ยังต้องได้รับการส่งเสริมด้านทักษะการคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 
อ่านเขียน มีระบบการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม ผู้เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ต้องเร่งพัฒนาด้านความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 
รู้จักตนเอง หาความถนัดของตนเอง ส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ สุจริตและ
วัฒนธรรมการทำงานท่ีดี ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะอัน
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พึงประสงค์ร่วมกับชุมชน หรือโรงเรียนที่อยู่ในสหวิทยาเขตเดียวกัน ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จนเกิด
เป็นความยังยืน เพื่อที่จะทำให้นักเรียนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีดีติดตัวตลอดไป    
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพระดับ  ดี 
  กระบวนการพัฒนา  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการ
ทรัพยากรของโรงเรียน (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ) ด้วยหลักของความพอเพียงและหลัก
ของเหตุและผล นำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ มีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรตามความสามารถ
และความสนใจเพื่อให้เกิดคุณภาพมากที่สุด การทำงานของบุคลากรภายในโรงเรียนเน้นการทำงานเป็นทีม 
โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศติดตาม
ร่วมกัน PLC เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ชัดเจน การปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี โครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาผู ้เร ียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ของหลักสูตร
สถานศึกษา 
  ผลการการพัฒนา  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
และท้องถิ่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาผู้เรียน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่าย
และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา มี  
การนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล การบริการและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม จนเกิดผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการ ในระดับคุณภาพดี      
  เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ 2 ภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและ   
การจัดการ ได้แก่ แผนปฏิบัติการฯ รายงานโครงการ รูปภาพการจัดกิจกรรม การนิเทศภายใน รายงาน   
การประเมินตนเองตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา และรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา    
  จุดที่ควรพัฒนา  สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน แต่ยังไม่มากเท่าที่ควร ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและ
การขับเคลื่อนการศึกษา และควรเร่งพัฒนาครูและบุคลากรที่สอนไม่ตรงวิชาเอก ให้เชี่ยวชาญในด้านการ
เรียนการสอนของวิชาที่สอน  โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียน การสอนให้ตรงมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของวิชาที่สอน   
  
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพระดับ ดี     
  กระบวนการพัฒนา  ปีการศึกษา 2564 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนถ่อนวิทยา 
ต้องดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางของการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการ



 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนถ่อนวิทยา  ปกีารศึกษา  2564  |หน้า  ฉ 
 

ป้องก ันในสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ของ
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดหนองคาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ       
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็ยังยึดหลัก
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ
ของผู้เรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 เน้นการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานได้ใช้กระบวนการคิด จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียน
ให้ความสนใจและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอนและเทคนิค
การสอนที่หลากหลายและเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง      
  ผลการพัฒนา  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทำให้ผู ้เรียนเกิด   
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน สร้างความรู้ใหม่และสร้างชิ้นงานของตัวเองได้ใช้กระบวนการคิด สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
พัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุด ผลที่เกิดจากการพัฒนาทำให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญ
ของผู ้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ ้นไปร้อยละ 92.45 นักเรียนมีผลการประเมินอ่าน          
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 92.28 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี     
ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.23  
  เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน มาตรฐานที่ 3 ภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม รายงานการด ำเนิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้     
การบันทึกการใช้สื่อการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน และผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
สื่อความ ภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  จุดที่ควรพัฒนา  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
ให้มากขึ้น ใช้วิธีสอนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จัดสรรครูเพิ่มในสาขาวิชาที่ขาดหรือไม่เพียงพอ ใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เป็นระบบ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลที่ได้มาแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนต่อไป  
 
 
 

(นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา 



 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนถ่อนวิทยา  ปกีารศึกษา  2564  |หน้า  ช 
 

สารบัญ  
 

        หน้า 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕64 
 ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนถ่อนวิทยา 
คำนำ 
บทสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   

 
ก 
ข 
ค 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
- ข้อมูลทั่วไป                                                                                                           
- ประวัติความเป็นมา 
- ข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
- ข้อมูลงบประมาณ 

๑ 
1 
1 
2 
3 
5 

 ๒.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 5 
 ๓.  ข้อมูลนักเรียน      7 
 4.  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน    8 
          5.  หลักสูตรที่เปิดสอน 9 
 6.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาสมรรถนะฯ และคุณลักษณะ 
               อันพึงประสงค์ 

 
18 

 7.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  21 
          8.  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและการศึกษาต่อ 24 
 9.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4  25 
 10.  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 27 
ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา     

- มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน    31 
- มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 42 
- มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 47 
- ผลการประเมินในภาพรวม  55 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ   
- จุดเด่น    56 
- จุดที่ควรพัฒนา 56 



 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนถ่อนวิทยา  ปกีารศึกษา  2564  |หน้า  ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 
หน้า 

- แนวทางการพัฒนาในอนาคต    58 
- ความต้องการการช่วยเหลือ 59 

ภาคผนวก  
 -   ประกาศโรงเรียนถ่อนวิทยา เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

61 

 -   ประกาศโรงเรียนถ่อนวิทยา เรื่อง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
              ของสถานศึกษา 

64 

-   ประกาศโรงเรียนถ่อนวิทยาเรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบ 
    ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

67 

 -   คำสั่งโรงเรียนถ่อนวิทยา ที่ 41/๒๕๖5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน 
    ประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕64 

68 

 -   แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 70 



 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนถ่อนวิทยา  ปกีารศึกษา  2564  |หน้า  ๑ 
 

ส่วนที ่๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
 
  ชื่อ    โรงเรียนถ่อนวิทยา    
 ที่ตั้ง  เลขที ่ ๒๑๐ หมู ่ท ี ่  ๔ บ้านถ่อน   ถนนหนองสองห้อง–ท่าบ่อ  ตำบลบ้านถ่อน   

      อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๑๐  
 โทรศัพท์ ๐ – ๔๒๔๕ – ๘๐๒๓   โทรสาร ๐ – ๔๒๔๕ – ๘๐๒๗   
 E-mail   thon.wit@hotmail.com    
 Website www.thonwitthaya.com 
 
  ระดับที่ให้บริการ   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา พ้ืนที่บริการ ๑ ตำบล  ได้แก่  
ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 
   ขนาดพื้นที่  เนื้อท่ี ๕๗ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
      ทิศเหนือ  ติดกับ  ที่ดินเอกชน 
    ทิศตะวันออก ติดกับ  วัดศรีชมภู 
    ทิศใต้   ติดกับ  ถนนสาย  211  (หนองสองห้อง-ท่าบ่อ) 
    ทิศตะวันตก  ติดกับ  ที่ดินเอกชน 
 
   ประวัติความเป็นมา 

     โรงเรียนถ่อนวิทยา  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2523  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในพ้ืนที่บริการ 4 ตำบล ได้แก่ 
 1.  ตำบลพระธาตุบังพวน  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 2.  ตำบลบ้านถ่อน  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 3.  ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 4.  ตำบลหนองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
 เปิดทำการครั้งแรก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2523  ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่าศรีชมภู ตำบล
บ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  มีบุคลากรในขณะนั้นจำนวน 5 คน  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์
จากชาวบ้าน ทั้ง  4  ตำบล ร่วมมือร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวซึ่งมุงหลังคาด้วยหญ้าคา  จำนวน  2  
หลัง  โดยมิได้ใช้งบประมาณจากทางราชการเลย หลังจากนั้นได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 
จำนวน  3 ห้องเรียน  ลักษณะอาคารเป็นไม้ ราคาก่อสร้าง 1.5  แสนบาท  

ในปีการศึกษา 2525  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร  208  จำนวน  8  ห้องเรียน ตึก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ชั้น  ราคา  2  ล้านบาท 
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 ในปีการศึกษา  2526  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 213 A  2  ชั้น ตึกคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (ม.พ.ช. 2)  ราคาก่อสร้าง 2.8  ล้านบาท  และได้โรงฝึกงานเกษตร 1  หลัง  ลักษณะเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กราคา  3.5  แสนบาท  โรงฝึกงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงฝึกงานคหกรรมทั่วไป ราคา  7.9  แสน
บาท 
   ในปีการศึกษา 2527  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างหอประชุม  ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคา
ก่อสร้าง  6.8  แสนบาท 
 โรงเรียนถ่อนวิทยา  ได้สนองนโยบายกรมสามัญศึกษา ข้อ 3  เริ่มจัดการศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษาโดยเปิดสาขาโรงเรียนถ่อนวิทยา ขึ้น  2  สาขา 
 1.  สาขา  1  รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่บริการตำบลหนองนาง  ต่อมาประกาศตั้งเป็น
โรงเรียน   ชื่อโรงเรียนหนองนางพิทยาคม  ในปีการศึกษา  2537 
 2.  สาขา  2  รับผิดชอบจัดการศึกษาในพ้ืนที่บริการตำบลพระธาตุบังพวน  ต่อมาประกาศตั้งเป็น
โรงเรียน  ชื่อโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  ในปีการศึกษา  2536 

ต่อมาปีการศึกษา 2537  โรงเรียนถ่อนวิทยาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก  และ
ในปีการศึกษา 2539  มีถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6   

  ข้อมูลอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง 

อาคารเรียน 

ลำดับที่ ชื่อแบบอาคาร 
จำนวน 

ลักษณะ
อาคาร 

ปีงบ 
ประมาณ 

ราคาก่อสร้าง 
(บาท) 

พื้นที่ 
กว้างxยาว 

(เมตร) 
ชั้น ห้อง 

1 
2 

อาคาร  108ล 
อาคาร  213 

2 
2 

8 
13 

ตึก 
ตึก 

2525 
2527 

2,000,000 
2,800,000 

1042.5 
1052.5 

อาคารประกอบ 

ลำ 
ดับที่ 

ชื่อแบบอาคาร 
จำนวน 

ลักษณะ
อาคาร 

ปีงบ
ประ 
มาณ 

ราคา
ก่อสร้าง 
(บาท) 

พื้นที่ 
กว้างยาว 

(เมตร) 
ชั้น หน่วย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

โรงฝึกงานเกษตร 
โรงฝึกงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป 
โรงฝึกคหกรรมทั่วไป 
โรงอาหาร  
หอประชุม 
อาคารเรียนชั่วคราว 
โดมเอนกประสงค์  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
ห้อง 
ตึก 
ห้อง 
ตึก 

เกษตรกรรม 
เกษตรกรรม
ช่างอุตฯ 
คหกรรม 
ห้องต่อเติม 
หอประชุม
อาคารเรียน 
โดม 

2527 
2527 
2527 
2527 
2552 
2523 
2524 
2558 

350,000 
440,000 
350,000 
680,000 

 
 

150,000 
150,000 

1016 
1020 
1016 
1016 

 
1432 
725 
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บ้านพักครู – นักการภารโรง 
 

หลังที่ อาคาร ลักษณะบ้าน ปีงบประมาณ 
ราคาก่อสร้าง

(บาท) 
1 
2 
3 
4 
 

5 

บ้านพักครอบครัว (แบบ 202 ก) 
บ้านพักครอบครัว (แบบ202 ก) 
บ้านพักครูโสด (1 หลัง 2 ยูนติ)205/27 
บ้านพักครอบครัว(แบบมาตรฐาน 
204)203/27 
บ้านพักนักการภารโรง 

ตึก 
ตึก 
ตึก 
ตึก 
 

ไม้ 

2523 
2524 
2527 
2528 

 
2533 

150,000 
150,000 
280,000 
206,000 

 
110,000 

 

ห้องน้ำ – ห้องส้วมนอกอาคาร 
 

 
หลังที่ 

 
อาคาร 

ปีงบ 
ประมาณ 

ส้วม 
ชาย 
(ที)่ 

ส้วม 
หญิง 
(ที)่ 

ที่ปัสสาวะ
ชาย(ที)่ 

ราคาก่อสร้าง 
(บาท) 

1 
 

2 
3 

ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง  
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 
ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 

2534 
2544 
2546 
2549 

- 
4 
- 
6 

6 
- 
6 
- 

- 
4 
- 

10 

156,000 
120,000 
220,000 
110,000 

 
สนามกีฬาของโรงเรียน 
 

 
ประเภทสนาม 

พ.ศ.ที่
ก่อสร้าง 

ราคา
ก่อสร้าง 
(บาท) 

ประเภท
เงินที่

ก่อสร้าง 

ปีงบประ
มาณ 

ขนาดสนาม 
กว้างยาว 

(เมตร) 
สภาพสนาม 

สนามฟุตบอลไม่มีลู่วิ่ง 
สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเล่ย์บอล 

2528 
2531 
2534 

50,000 
15,000 
40,000 

งบ. สส. 
งปม. 

งบ.มข. 

2528 
2531 
2534 

5590 
1618 
1220 

ไม่ดี 
ดี 
ดี 

   
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ  พื้นที่ราบดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูก  มีประชากร
ประมาณ 32,030  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ วัดศรีชมภู  ชุมชน  และทุ่งนา  อาชีพ
หลักของชุมชน คือ  การทำนา ปลูกยาสูบ ค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  และมีประชากรบางกลุ่มท่ีต้องเข้าไปทำงาน
รับจ้างทั่วไปในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เนื่องจากผลผลิตที่ทำไว้ยังไม่ได้ผล  และไม่ที่ ดินเป็นของตนเอง  
บางส่วนก็ไปรับจ้างกรีดยางที่ต่างหมู่บ้าน  ต่างอำเภอ  หรือต่างจังหวัด  ในชุมชนยังยึดแนวทางการดำรงชีวิต
ตาม  ฮีต  12  ครอง  14  โดยเฉพาะบุญประจำเดือนทั้ง 12 เดือน  เช่น  ประเพณีสงกรานต์ (เดือนห้า)   
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บุญผะเหวด  (เดือนสี่)   บุญบั้งไฟ  (เดือนหก)  บุญประทายข้าวเปลือก (บุญเดือนสาม)  ประเพณีลอยกระทง   
(เดือนสิบสอง)   บุญข้าวกระยาสารท (เดือนสิบ)  เป็นต้น 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ  ป . 6   ร้อยละ  80  ประกอบอาชีพ การเกษตรกรรม  
ปลูกยาสูบ ทำสวนปลูกยางพารา  ปลูกมันสำปะหลัง ทำนา  ร้อยละ   20   ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไร่  
ร้อยละ  100   นับถือศาสนา   พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ /  รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี  50,000  บาท  ส่วน
ใหญ่มีฐานะปานกลาง 

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน สภาพของชุมชนยังมีสภาพของ

ชุมชนกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีดีงาม เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของ
นักเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้บริการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ชุมชน  เช่น  
   - เป็นสถานที่จัดประชุมบุคลากรในตำบลและหน่วยงานที่ใกล้เคียง เป็นสนามการแข่งขัน
กีฬาของชุมชนโดยมีคณะครูในโรงเรียนร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬา และร่วมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆ ในชุมชน  
   - โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรมเพ่ือสุขภาพอนามัยชุมชน กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย รณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของการปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ป้องกันคุณแม่วัยใส) กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในชุมชน
เกี่ยวกับการให้ความรู้และร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)    

 นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดทำโครงการ “สานฝันปั้นเยาวชน สู่นักฟุตบอลอาชีพ” ส่งเสริม
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศการกีฬา โดยได้รับความร่วมมือจากสโมสรฟุตบอลราชประชาจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เยาวชนสโมสรกีฬาราชประชา เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพของทีม
สโมสรราชประชา   

 ในส่วนของข้อจำกัดของโรงเรียนที่มีข้อจำกัดมากที่สุด คือ ครูผู้สอนยังไม่ครบทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ หรือบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีก็มีจำนวนไม่เพียงพอ ต้องอาศัยครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแทน อาทิเช่น โรงเรียนไม่มีครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะและดนตรี มีนักเรียนภายในโรงเรียนจำนวนไม่น้อยที่มีความสามารถในด้านนาฏศิลป์ และศิลปะ แต่
ทางโรงเรียนไม่มีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้เฉพาะในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเหล่านี้ ซึ่งครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่มาช่วยดูแลวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีแทนนั้น ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการพัฒนานักเรียนเท่าทีค่วร  
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   ข้อมูลงบประมาณ   
 

ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณ (รับ-จ่าย) ปีงบประมาณ 2563 
รายการ รับ (บาท) จ่าย (บาท) 

1. งบบริจาค 31,500 12,000 

2. รายได้สถานศึกษา 17,646.71 3,800 
3. เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 109,500 109,500 
4. เงินสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ป ี 630,278 361,566 
5. เงินอุดหนุนรายหัว 901,887 702,525.54 
6. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 6,165.90 6,165.90 
7. เงินค่าอาหารนักเรียนประจำกินนอน 184,000 184,000 

 
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

 2.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหา-
บัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐81 183 1933 ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 
19 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา...1...ปี.. 2 .....เดือน 
 2.2 รองผู้อำนวยการ ที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน 1 คน  คือ  นางสาวนัฐธิชา  สีกุลนาวา  วุฒิการศึกษา
สูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่     
9 ธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา...-...ปี.. 4 .....เดือน 
 
 ๒.3 จำนวนบุคลากร 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 
(ชาย) 

รอง
ผู้บริหาร 
(หญิง) 

ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 ๑ 1 ๔ ๑2 - 3 1 - ๒2 

 
 ๒.4  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษา 
จำนวน(คน) 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ปริญญาตรี 2 10 12 
รวมพนักงานราชการและ 

ครูอัตราจ้าง 
ปริญญาโท 4 6 10 

รวม 6 ๑6 22 
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ภาษาไทย
18%

คณิตศาสตร์
9%

วิทยาศาสตร์
27%

สังคมศึกษาฯ
4%

การงานอาชีพฯ
5%

สุขศึกษาฯ
9%

ศิลปะ
0%

ภาษาต่าง
ประเทศ
14%

บริหารการศึกษา
9% อื่นๆ

5%

 
  
 
  

     
 

 
 ๒.๔  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 
จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน  

ในแต่ละสาขาวิชา (ชั่วโมง/สปัดาห์) ชาย หญิง 
๑. บริหารการศึกษา ๑ 1 - 
๒. ภาษาไทย - 4 12 
๓. คณิตศาสตร์ - 2 16 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 12 
๕. สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - ๑ 15 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - 13 
๗. ศิลปะ - - 10 
๘. การงานอาชีพ - 1 11 
๙. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๑ ๒ 11 
10. อื่นๆ (บริหารธุรกิจ) - 1 11 

รวม 6 ๑6  
 
หมายเหตุ ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชั่วโมง/สัปดาห์) ไม่รวมชั่วโมงสอน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมในโครงการอ่ืนๆ ที่โรงเรียนได้เข้าร่วม 
 
 
 

๒
๔

๑๐

๖

๐
๒
๔
๖
๘

๑๐
๑๒

ปริญญาตรี ปริญญาโท
ชาย หญิง

เปรียบเทียบวฒุิการศึกษาสงูสุดของบุคลากร 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

เปรียบเทียบสาขาวชิาทีจ่บการศึกษาของบุคลากร 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 
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๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 263 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 2 29 12 41 21 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ 2 28 16 44 22 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3 41 24 65 22 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 2 24 12 36 18 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 2 25 14 39 20 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 2 24 14 38 19 

รวมทั้งหมด 13 171 92 263  
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แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
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4. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนถ่อนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป 

- งานสำนักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
- งานวัดผล ประเมินผล 
เทียบโอนและทะเบียน
นักเรียน 
- งานประกันคุณภาพภายใน 
- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
- งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานวจิัยเพื่อพัฒนาฯ 
- งานผลิตเอกสาร สือ่สิ่งพิมพ ์
- งานประสานความร่วมมอื
พัฒนาวิชาการกบัหน่วยงาน
อื่น  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- งานสำนักงานกลุ่มบริหาร 
  งบประมาณ 
- งานแผนงานและ
สารสนเทศ 
- งานการจัดสรรงบประมาณ 
- งานตรวจสอบ ติดตาม  
  ประเมินผลการดำเนินงาน 
- งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
- งานการบริหารการเงินและ
บัญชี 
- งานการบริหารพัสดุและ 
  สินทรัพย ์
 

- งานสำนักงานกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
- งานเสริมสร้างระเบียบ
วินัย 
- งานป้องกันแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน 
- งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- ระบบดูแลชว่ยเหลอื
นักเรียน 
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
- งานรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 
- งานโครงการเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน 
- งานส่งเสริมสนับสนุน
การฝึกทักษะด้านกีฬา
ฟุตบอล 
 
 
 

- งานสำนักงานกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
- งานจัดระบบบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
- งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
- งานประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
- งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- งานพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โสตทัศนศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา/ขา่วสถานการณ์
สถานศึกษา 
- งานห้องสมุด 
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- งานบริการโภชนาการ 
- งานประสานราชการกับ
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 
- งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
- งานแนะแนวและสวัสดิการ
นักเรียน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

- งานธุรการโรงเรียน 
- งานวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 
- งานการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง 
- งานการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- งานวินยัและการรักษาวินยั 
-  งานการออกจากราชการ 
- งานสำนักงานกลุ่มบริหาร
บุคคล/สารสนเทศงานบุคคล 
- งานจัดทำหลักฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และงานวิชาการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 
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5. หลักสูตรที่เปิดสอน  

    โรงเรียนถ่อนวิทยาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แผนการเรียนปกติ  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2แผนการเรียน คือ  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนทั่วไป  
โดยมีโครงสร้างหลักสูตรแต่ละระดับชั้นดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม 

รหัสวิชา 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชา / กิจกรรม 
รหัสวิชา 

หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐๐ ๒๒ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐๐ ๒๒ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ท๒๑๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ท๒๑๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ค๒๑๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ค๒๑๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ว๒๑๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ ว๒๑๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 

 -  -  -  - เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๑ ว๒๑๑๐๓ ๑.๐๐ ๒ 
พระพุทธศาสนา ส๒๑๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ หน้าท่ีพลเมือง ส๒๑๑๐๔ ๐.๕๐ ๑ 
เศรษฐศาสตร ์ ส๒๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ ภูมิศาสตร ์ ส๒๑๑๐๕ ๑.๐๐ ๒ 
ประวัติศาสตร์ ๑ ส๒๑๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ ประวัติศาสตร์ ๒ ส๒๑๑๐๖ ๐.๕๐ ๑ 
สุขศึกษา ๑ พ๒๑๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษา ๒ พ๒๑๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
เทเบิลเทนนสิ พ๒๑๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ ยืดหยุ่น พ๒๑๑๐๔ ๐.๕๐ ๑ 
ศิลปะ ๑ ศ๒๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ๑ ศ๒๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
การงานอาชีพ ๑  ง๒๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒   

 
    

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ อ๒๑๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ อ๒๑๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
รายวิชาเพ่ิมเติม ๒.๐๐ ๔ รายวิชาเพ่ิมเติม 

 
๒.๐๐ ๔ 

วอลเลย์บอล พ๒๑๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ เพศศึกษา ๑ พ๒๑๒๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร๑ 

อ๒๐๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒ 

อ๒๐๒๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
หน้าท่ีพลเมือง ๑ ส๒๐๒๓๑ ๐.๕๐ ๑ หน้าท่ีพลเมือง ๒ ส๒๐๒๓๒ ๐.๕๐ ๑ 

เลือกเพ่ิมเติมจากรายวิชาต่อไปนี้ ๑ รายวิชา เลือกเพ่ิมเติมจากรายวิชาต่อไปนี้ ๑ รายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ว๒๐๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ว๒๐๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ 
เสรมิทักษะภาษา ท๒๑๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ การอ่านและพิจารณา

หนังสือ 
ท๒๑๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 

เปตอง พ๒๑๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ ฟุตบอล ๑ พ๒๑๒๐๔ ๑.๐๐ ๒ 
รวมเวลาเรยีนพื้นฐานและเพิ่มเติม ๑๓.๕๐ ๒๗     ๑๓.๕๐ ๒๗ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ 
กิจกรรมแนะแนว     ๑ กิจกรรมแนะแนว     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน     ๑ กิจกรรมนักเรียน     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น     ๓๐ 
 
หมายเหตุ   ใช้เวลาเรียนทั้งหมด  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียนดังนั้น ๒  ภาคเรียนรวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา หน่วย

กิต 
เวลา
เรียน 

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐๐ ๒๒ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐๐ ๒๒ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ท๒๒๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ท๒๒๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ค๒๒๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ ค๒๒๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ ว๒๒๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ ว๒๒๑๐๓ ๑.๕๐ ๓ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ว๒๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒         
พระพุทธศาสนา ส๒๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ หน้าท่ีพลเมือง ส๒๒๑๐๔ ๐.๕๐ ๑ 
เศรษฐศาสตร ์ ส๒๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ ภูมิศาสตร ์ ส๒๒๑๐๕ ๑.๐๐ ๒ 
ประวัติศาสตร์ ๓ ส๒๒๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ ประวัติศาสตร์ ๔ ส๒๒๑๐๖ ๐.๕๐ ๑ 
สุขศึกษา ๓ พ๒๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษา ๔ พ๒๒๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
ตะกร้อ พ๒๒๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ กรีฑา พ๒๒๑๐๔ ๐.๕๐ ๑ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ๒ ศ๒๒๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ศิลปะ ๒ ศ๒๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
        การงานอาชีพ ๒  ง๒๒๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ อ๒๒๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ อ๒๒๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐๐ ๔ รายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐๐ ๔ 
บาสเกตบอล ๑ พ๒๒๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ เพศศึกษา ๒ พ๒๒๒๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑ อ๒๐๒๐๓ ๐.๕๐ ๑ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒ อ๒๐๒๐๔ ๐.๕๐ ๑ 
หน้าท่ีพลเมือง ๓ ส๒๐๒๓๓ ๐.๕๐ ๑ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ส๒๐๒๓๔ ๐.๕๐ ๑ 

เลือกเพ่ิมเติมจากรายวิชาต่อไปนี้ ๑ รายวิชา เลือกเพ่ิมเติมจากรายวิชาต่อไปนี้ ๑ รายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพิมเติม ๒ ว๒๐๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ วิทยาศาสตร์เพิมเติม ๒ ว๒๐๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
การอ่านและพิจารณา
วรรณกรรม 

ท๒๒๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาไทยเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์ 

ท๒๒๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
ฟุตบอล ๒ พ๒๒๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ บาสเกตบอล  ๒ พ๒๒๒๐๔ ๑.๐๐ ๒ 
    ๑๓.๕๐ ๒๗     ๑๓.๕๐ ๒๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ 

กิจกรรมแนะแนว     ๑ กิจกรรมแนะแนว     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน     ๑ กิจกรรมนักเรียน     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น     ๓๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น     ๓๐ 
 

หมายเหตุ   ใช้เวลาเรียนทั้งหมด  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียนดังนั้น ๒  ภาคเรียนรวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา หน่วย

กิต 
เวลา
เรียน 

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา หน่วยกิต เวลา
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐๐ ๒๒ รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๐๐ ๒๒ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ท๒๓๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๖ ท๒๓๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ค๒๓๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖ ค๒๓๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ ว๒๓๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ ว๒๓๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
พระพุทธศาสนา ส๒๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ เทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ ว๒๓๑๐๓ ๑.๐๐ ๒ 
เศรษฐศาสตร ์ ส๒๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ หน้าท่ีพลเมือง ส๒๓๑๐๔ ๐.๕๐ ๑ 
ประวัติศาสตร์ ๕ ส๒๓๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ ภูมิศาสตร ์ ส๒๓๑๐๕ ๑.๐๐ ๒ 
สุขศึกษา ๕ พ๒๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ประวัติศาสตร์ ๖ ส๒๓๑๐๖ ๐.๕๐ ๑ 
ฟุตซอล พ๒๓๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษา ๖ พ๒๓๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
ศิลปะ ๓ ศ๒๓๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ วอลเลย์บอล พ๒๓๑๐๔ ๐.๕๐ ๑ 
การงานอาชีพ ๓ ง๒๓๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ดนตรี นาฏศิลป์ ๓ ศ๒๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ อ๒๓๑๐๑ ๑.๕๐ ๓  -  -  -  - 
        ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ อ๒๓๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐๐ ๔ รายวิชาเพ่ิมเติม   ๒.๐๐ ๔ 
แบดมินตัน พ๒๓๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ เพศศึกษา ๓ พ๒๓๒๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ๑ 

อ๒๐๒๐๕ ๐.๕๐ ๑ ภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ๒ 

อ๒๐๒๐๖ ๐.๕๐ ๑ 
หน้าท่ีพลเมือง ๕ ส๒๐๒๓๕ ๐.๕๐ ๑ หน้าท่ีพลเมือง ๖ ส๒๐๒๓๖ ๐.๕๐ ๑ 

เลือกเพ่ิมเติมจากรายวิชาต่อไปนี้ ๑ รายวิชา เลือกเพ่ิมเติมจากรายวิชาต่อไปนี้ ๑ รายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพิมเติม ๓ ว๒๐๒๐๓ ๑.๐๐ ๒ วิทยาศาสตร์เพิมเติม ๓ ว๒๐๒๐๓ ๑.๐๐ ๒ 
ภาษาเพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์ 

ท๒๓๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ หลักภาษาไทย ท๒๓๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
กิจกรรมเข้าจังหวะ พ๒๓๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ วอลเลย์บอล ๓ พ๒๓๒๐๔ ๑.๐๐ ๒ 
    ๑๓.๕๐ ๒๗     ๑๓.๕๐ ๒๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ 

กิจกรรมแนะแนว     ๑ กิจกรรมแนะแนว     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน     ๑ กิจกรรมนักเรียน     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น     ๓๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น     ๓๐ 
 

หมายเหตุ  ใช้เวลาเรียนทั้งหมด  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียนดังนั้น ๒  ภาคเรียนรวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 

 

 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนถ่อนวิทยา  ปกีารศึกษา  2564  |หน้า  ๑๒ 
 

โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
รหัสวิชา 

หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชา / กิจกรรม 
รหัสวิชา 

หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๐.๐๐ ๒๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐๐ ๑๔ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ท๓๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ท๓๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ค๓๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน๒ ค๓๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว๓๑๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ว๓๑๑๐๔ ๑.๕๐ ๓ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ 
(ฟิสิกส์) 

ว๓๑๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๑ ว๓๑๑๐๕ ๐.๕๐ ๑ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒ 
(เคมี) 

ว๓๑๑๐๓ ๑.๕๐ ๓  -  -  -  - 
ภูมิศาสตร ์ ส๓๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ พระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
สุขศึกษา พ๓๑๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษา พ๓๑๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ๒ ศ๓๑๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ทัศนศิลป์ ๑ ศ๓๑๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
งานบ้าน ง๓๑๑๐๑ ๐.๕๐ ๑  -  -  -  - 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ อ๓๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ อ๓๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕๐ ๗ รายวิชาเพ่ิมเติม ๖.๕๐ ๑๓ 
แบบดมินตัน พ๓๑๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ ฟุตบอล พ๓๑๒๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑ อ๓๑๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ อ๓๐๒๐๗ ๐.๕๐ ๑ 
ทักษะการใช้ภาษา ๒ ท๓๑๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ ทักษะการใช้ภาษา ๒ ท๓๑๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
การผลิตพืช ง๓๑๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ วิทยาศาสตร์ ๑ ว๓๑๒๘๑ ๑.๐๐ ๒ 
หน้าท่ีพลเมือง ๑ ส๓๐๒๓๑ ๐.๕๐ ๑ กฎหมายน่ารู ้ ส๓๑๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ 
        เพศศึกษา พ๓๐๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ 
        ขนมอบ ง๓๑๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
        การผลิตสัตว ์ ง๓๑๒๐๓ ๐.๕๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๑๓.๕๐ ๒๗ รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๑๓.๕๐ ๒๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ 

กิจกรรมแนะแนว     ๑ กิจกรรมแนะแนว     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน     ๑ กิจกรรมนักเรียน     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๐ 

        
หมายเหตุใช้เวลาเรียนทั้งหมด  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียนดังนั้น ๒  ภาคเรียนรวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนถ่อนวิทยา  ปกีารศึกษา  2564  |หน้า  ๑๓ 
 

โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนทั่วไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม 

รหัสวิชา 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชา / กิจกรรม 
รหัสวิชา 

หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐๐ ๑๒ รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐๐ ๑๒ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ท๓๒๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ท๓๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ค๓๒๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน๔ ค๓๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ๒ 

ว๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑  -  -  -  - 
ประวัติศาสตร์ ๑ ส๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ประวัติศาสตร์ ๒ ส๓๒๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
เศรษฐศาสตร์ ๑ ส๓๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ เศรษฐศาสตร์ ๒ ส๓๒๑๐๔ ๑.๐๐ ๒ 
สุขศึกษา พ๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษา พ๓๒๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ทัศนศิลป์ ๒ ศ๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ดนตรี นาฏศิลป์ ๒ ศ๓๒๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 

 -  -  -  - งานเกษตร ง๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ อ๓๒๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ อ๓๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕๐ ๑๕ รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕๐ ๑๕ 
ตะกร้อ พ๓๒๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ บาสเกตบอล พ๓๒๒๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒ อ๓๒๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร ๒ 
อ๓๐๒๐๘ ๐.๕๐ ๑ 

ภาษาไทยเพิ่มเตมิ ๓ ท๓๒๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาไทยเพิ่มเตมิ๔ ท๓๒๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒ ว๓๒๒๘๑ ๑.๐๐ ๒ วิทยาศาสตร์ ๓ ว๓๒๒๘๓ ๑.๐๐ ๒ 
เศรษฐกิจพอเพียง ส๓๒๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ ส๓๒๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ว๓๒๒๘๒ ๑.๐๐ ๒ ตารางทำงาน ว๓๒๒๘๔ ๑.๐๐ ๒ 
ศิลปะประดิษฐ ์ ง๓๒๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ ไม้ดอกไม้ประดับ ง๓๒๒๐๓ ๑.๐๐ ๒ 
อาหารพื้นเมือง ง๓๒๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ การผลิตเครื่องดื่ม ง๓๒๒๐๔ ๑.๐๐ ๒ 
        หน้าท่ีพลเมือง ๒ ส๓๐๒๓๒ ๐.๕๐ ๑ 
รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๑๓.๕๐ ๒๗ รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๑๓.๕๐ ๒๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ 

กิจกรรมแนะแนว     ๑ กิจกรรมแนะแนว     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน     ๑ กิจกรรมนักเรียน     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๐ 

        
หมายเหตุใช้เวลาเรียนทั้งหมด  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียนดังนั้น ๒  ภาคเรียนรวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนทั่วไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา หน่วย

กิต 
เวลา
เรียน 

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐๐ ๑๒ รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐๐ ๑๒ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ท๓๓๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ท๓๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ค๓๓๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ค๓๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๓ ว๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑  -  -  -  - 
ประวัติศาสตร์ ๓ ส๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ประวัติศาสตร์ ๔ ส๓๓๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
หน้าท่ีพลเมือง ส๓๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ สังคมศึกษา

(พระพุทธศาสนา) 
ส๓๓๑๐๔ ๑.๐๐ ๒ 

 ลีลาศ พ๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษา พ๓๓๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ทัศนศิลป์ ๓ ศ๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ดนตรี นาฏศิลป์ ๓ ศ๓๓๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
        งานอาชีพ ง๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ อ๓๓๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ อ๓๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕๐ ๑๕ รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕๐ ๑๕ 
สุขศึกษา พ๓๓๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ วอลเลย์บอล พ๓๓๒๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๓ 

อ๓๐๒๐๙ ๐.๕๐ ๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๔ 

อ๓๐๒๑๐ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ท๓๓๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ วรรณคดีกับชีวิต ท๓๓๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
วิทยาศาสตร์ ๔ ว๓๓๒๘๑ ๑.๐๐ ๒ วิทยาศาสตร์ ๕ ว๓๓๒๘๔ ๑.๐๐ ๒ 
ศาสนาสากล ส๓๓๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ การปกครองท้องถิ่นไทย ส๓๓๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
การจัดฐานข้อมลูเบื้องต้น ว๓๓๒๘๒ ๑.๐๐ ๒ คอมพิวเตอร์เพื่องาน

อาชีพ 
ว๓๓๒๘๕ ๑.๐๐ ๒ 

การสืบค้นข้อมลู ว๓๓๒๘๓ ๑.๐๐ ๒ การขยายพันธ์พืช ง๓๓๒๐๓ ๑.๐๐ ๒ 
เกษตรทฤษฎีใหม ่ ง๓๓๒๐๒ ๑.๐๐ ๒ โครงงานอาชีพ ง๓๓๒๐๔ ๑.๐๐ ๒ 
หน้าท่ีพลเมือง ๓ ส๓๐๒๓๓ ๐.๕๐ ๑ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ส๓๐๒๓๔ ๐.๕๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๑๓.๕๐ ๒๗ รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๑๓.๕๐ ๒๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ 

กิจกรรมแนะแนว     ๑ กิจกรรมแนะแนว     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน     ๑ กิจกรรมนักเรียน     ๑ 

กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   

 
๓๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   

 
๓๐ 

 
   หมายเหตุ  ใช้เวลาเรียนทั้งหมด  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียนดังนั้น ๒  ภาคเรียนรวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง 
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โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม 

รหัสวิชา 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 

รายวิชา / กิจกรรม 
รหัสวิชา 

หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๐.๐๐ ๒๐ รายวิชาพ้ืนฐาน ๗.๐๐ ๑๔ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ ท๓๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ท๓๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ค๓๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน๒ ค๓๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ว๓๑๑๐๑ ๑.๕๐ ๓ โลกดาราศาสตร์และ

อวกาศ 
ว๓๑๑๐๔ ๑.๕๐ ๓ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ๑ (ฟิสกิส์) ว๓๑๑๐๒ ๑.๕๐ ๓ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ๑ 

ว๓๑๑๐๕ ๐.๕๐ ๑ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ๒ 
(เคมี) 

ว๓๑๑๐๓ ๑.๕๐ ๓  -  -  -  - 
ภูมิศาสตร ์ ส๓๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ พระพุทธศาสนา ส๓๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
สุขศึกษา พ๓๑๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษา พ๓๑๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ๒ ศ๓๑๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ทัศนศิลป์ ๑ ศ๓๑๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
งานบ้าน ง๓๑๑๐๑ ๐.๕๐ ๑  -  -  -  - 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๑ อ๓๑๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ อ๓๑๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๓.๕๐ ๗ รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๐๐ ๑๔ 
แบบดมินตัน พ๓๑๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ ฟุตบอล พ๓๑๒๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑ อ๓๑๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร ๑ 
อ๓๐๒๐๗ ๐.๕๐ ๑ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ค๓๑๒๐๑ ๑.๕๐ ๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ค๓๑๒๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
หน้าท่ีพลเมือง ๑ ส๓๐๒๓๑ ๐.๕๐ ๑ ฟิสิกส์ ๑ ว๓๑๒๐๑ ๑.๕๐ ๓  

      เคมี ๑ ว๓๑๒๒๑ ๑.๕๐ ๓ 
        ชีววิทยา ๑ ว๓๑๒๔๑ ๑.๕๐ ๓ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๑๓.๕๐ ๒๗ รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๐ ๒๘ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ๐ ๓ 

กิจกรรมแนะแนว     ๑ กิจกรรมแนะแนว     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน     ๑ กิจกรรมนักเรียน     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๐ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๑ 

        
หมายเหตุใช้เวลาเรียนทั้งหมด  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียนดังนั้น ๒  ภาคเรียนรวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๒๐  ชั่วโมง  
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โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา หน่วย

กิต 
เวลา
เรียน 

รายวิชา / กิจกรรม รหัสวิชา หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐๐ ๑๒ รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐๐ ๑๒ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ ท๓๒๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๔ ท๓๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓ ค๓๒๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน๔ ค๓๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๒ ว๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑  -  -  -  - 
ประวัติศาสตร์ ๑ ส๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ประวัติศาสตร์ ๒ ส๓๒๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
เศรษฐศาสตร์ ๑ ส๓๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ เศรษฐศาสตร์ ๒ ส๓๒๑๐๔ ๑.๐๐ ๒ 
สุขศึกษา พ๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษา พ๓๒๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ทัศนศิลป์ ๒ ศ๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ดนตรี นาฏศิลป์ ๒ ศ๓๒๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
 -  -  -  - งานเกษตร ง๓๒๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๓ อ๓๒๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ อ๓๒๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐๐ ๑๖ รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐๐ ๑๖ 
ตะกร้อ พ๓๒๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ บาสเกตบอล พ๓๒๒๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๒ อ๓๒๒๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร ๒ 
อ๓๐๒๐๘ ๐.๕๐ ๑ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ ค๓๒๒๐๑ ๑.๕๐ ๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ ค๓๒๒๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
ฟิสิกส์ ๒ ว๓๒๒๐๑ ๑.๕๐ ๓ ฟิสิกส์ ๓ ว๓๒๒๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
เคมี ๒ ว๓๒๒๒๑ ๑.๕๐ ๓ เคมี ๓ ว๓๒๒๒๒ ๑.๕๐ ๓ 
ชีววิทยา ๒ ว๓๒๒๔๑ ๑.๕๐ ๓ ชีววิทยา ๓ ว๓๒๒๔๒ ๑.๕๐ ๓ 
โลกดาราศาสตร์และ  
อวกาศ๑ 

ว๓๒๒๖๑ ๐.๕๐ ๑ โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ ๒ 

ว๓๒๒๖๒ ๐.๕๐ ๑ 
       หน้าท่ีพลเมือง ๒ ส๓๐๒๓๒ ๐.๕๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม ๑๔.๐๐ ๒๘ รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม ๑๔.๐๐ ๒๘ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ 

กิจกรรมแนะแนว     ๑ กิจกรรมแนะแนว     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน     ๑ กิจกรรมนักเรียน     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๑ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๑ 

        
หมายเหตุ  ใช้เวลาเรียนทั้งหมด  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียนดังนั้น ๒  ภาคเรียนรวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๔๐  ชั่วโมง  
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โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา / กิจกรรม 

รหัสวิชา 
หน่วยกิต เวลา

เรียน 
รายวิชา / กิจกรรม 

รหัสวิชา 
หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐๐ ๑๒ รายวิชาพ้ืนฐาน ๖.๐๐ ๑๒ 

ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๕ ท๓๓๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ ท๓๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕ ค๓๓๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ค๓๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๓ ว๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑  -  -  -  - 
ประวัติศาสตร์ ๓ ส๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ประวัติศาสตร์ ๔ ส๓๓๑๐๓ ๐.๕๐ ๑ 
หน้าท่ีพลเมือง ส๓๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ สังคมศึกษา

(พระพุทธศาสนา) 
ส๓๓๑๐๔ ๑.๐๐ ๒ 

 ลีลา พ๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษา พ๓๓๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ทัศนศิลป์ ๓ ศ๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ ดนตรี นาฏศิลป์ ๓ ศ๓๓๑๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
        งานอาชีพ ง๓๓๑๐๑ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๕ อ๓๓๑๐๑ ๑.๐๐ ๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๖ อ๓๓๑๐๒ ๑.๐๐ ๒ 

รายวิชาเพิ่มเติม ๘.๐๐ ๑๖ รายวิชาเพิ่มเติม ๗.๕๐ ๑๕ 
สุขศึกษาเพิ่มเติม ๑ พ๓๓๒๐๑ ๐.๕๐ ๑ สุขศึกษาเพิ่มเติม ๒ พ๓๓๒๐๒ ๐.๕๐ ๑ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๓ 

อ๓๐๒๐๙ ๐.๕๐ ๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ๔ 

อ๓๐๒๑๐ ๐.๕๐ ๑ 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ ค๓๓๒๐๑ ๑.๕๐ ๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ ค๓๓๒๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
ฟิสิกส์ ๔ ว๓๓๒๐๑ ๑.๕๐ ๓ ฟิสิกส์ ๕ ว๓๓๒๐๒ ๑.๕๐ ๓ 
เคมี ๔ ว๓๓๒๒๑ ๑.๕๐ ๓ เคมี ๕ ว๓๓๒๒๒ ๑.๕๐ ๓ 
ชีววิทยา ๔ ว๓๓๒๔๑ ๑.๕๐ ๓ ชีววิทยา ๕ ว๓๓๒๔๒ ๑.๕๐ ๓ 
โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ๓ ว๓๓๒๖๑ ๐.๕๐ ๑         
หน้าท่ีพลเมือง ๓ ส๓๐๒๓๓ ๐.๕๐ ๑ หน้าท่ีพลเมือง ๔ ส๓๐๒๓๔ ๐.๕๐ ๑ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๑๔.๐๐ ๒๘ รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพ่ิมเติม ๑๓.๕๐ ๒๗ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ๓ 

กิจกรรมแนะแนว     ๑ กิจกรรมแนะแนว     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน     ๑ กิจกรรมนักเรียน     ๑ 
กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ กิจกรรมนักเรียน/สังคมฯ     ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๑ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น   
 

๓๐ 

        
หมายเหตุใช้เวลาเรียนทั้งหมด  ๒๐  สัปดาห์/ภาคเรียนดังนั้น ๒  ภาคเรียนรวมเวลาเรียนทั้งหมด  ๑,๒๔๐  ชั่วโมง 
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6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา สมรรถนะฯ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 6.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ปีการศึกษา ๒๕6๔ 
 

 
  
 6.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕64 
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  6.3 สรุปผลการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 
 

 
 
  6.4 สรุปผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ของผู้เรียน 
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 6.5 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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7.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
 7.๑  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕64 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครใจทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จำนวน 36 คน จากทั้งหมด 64 คน และคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน
ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับ สพฐ และระดับชาติทั้งหมด 

  
   7.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕64               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครใจทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จำนวน 14 คน จากทั้งหมด 38 คน และคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน
ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับชาติทั้งหมด 
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 7.3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕64  
 
  - ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนถ่อนวิทยา ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕64 

    
              - กราฟแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 3 โรงเรียนถ่อนวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕64 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา ๒๕61 ปีการศึกษา ๒๕62 ปีการศึกษา ๒๕63 ปีการศึกษา ๒๕64

รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕61 ปีการศึกษา ๒๕62 ปีการศึกษา ๒๕63 ปีการศึกษา ๒๕64 

ภาษาไทย 46.83 44.04 45.94 44.83 

คณิตศาสตร ์ 24.00 19.05 18.67 19.56 

วิทยาศาสตร์ 31.89 27.82 29.72 28.33 

ภาษาอังกฤษ 26.91 27.35 30.00 28.73 
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   7.๔  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕64 
 
            - ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
    โรงเรียนถ่อนวิทยา ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕64 
 

 
              - กราฟแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ ๖ โรงเรียนถ่อนวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕61 – ๒๕64 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา ปีการศึกษา ๒561 ปีการศึกษา ๒๕62 ปีการศึกษา ๒๕63 ปีการศึกษา ๒๕64 

ภาษาไทย 34.30 34.55 31.32 31.08 

คณิตศาสตร ์ 19.73 15.45 18.01 14.55 

วิทยาศาสตร์ 23.61 24.71 25.16 23.50 

สังคมศึกษาฯ 31.68 30.52 31.94 28.00 

ภาษาอังกฤษ 21.38 22.58 22.13 18.43 
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ปีการศึกษา ๒561 ปีการศึกษา ๒๕62 ปีการศึกษา ๒๕63 ปีการศึกษา ๒๕64
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8. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและการศึกษาต่อ 
 
             8.1  สรุปข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 
2564 และการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 64 คน  จบหลักสูตรการศึกษา
พร้อมรุ่น  จำนวน 50 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.13 ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนเลือกศึกษาต่อในสายสามัญ 
จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82  สายอาชีพ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16  ประกอบอาชีพ จำนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ดังตาราง 
 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
ที่จบการศึกษา 

ศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ 

หมาย
เหตุ 

สายสามัญ สายอาชีพ 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

64 50 78.13 41 82 8 16 1 0.2  

 
              8.2  สรุปข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2564 และการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวนทั้งหมด 38 คน จบหลักสูตรการศึกษา
พร้อมรุ่น  จำนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.84 ของนักเรียนทั้งหมด  นักเรียนเลือกศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 และเลือกประกอบอาชีพ จำนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 
18.18 ดังตาราง 
 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน 
ที่จบการศึกษา 

ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

38 33 86.84 27 81.81 6 18.18  

 
   -   
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9.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕64 
 
 9.1  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

 
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
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   9.2 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
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10.  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ (ผลการประเมิน SAR ภายใต้
สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-
2568) 
  

 สรุปผลการประเมินผลการประเมินภายนอก ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) โรงเรียนมีผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ ระดับ ดี ทั้งสามมาตรฐาน   
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ ์COVID – 19  
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ๐  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

๐  พอใช้ (4 ข้อ) 
✓ ดี (5 ข้อ) 

✓ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
✓ 4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน

ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
✓ 5. มีการนำเสนอผลงานการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาสามารถนำเสนอข้อมูลในการรายงานการประเมินตนเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแสดง
ข้อมูลผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น นำเสนอผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบให้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนในภาพรวมหรือแนวทางการพัฒนาในอนาคต เช่น สถานศึกษา   
จัดกิจกรรมโครงการ Zero-waste อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมภาคสนาม และบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกการปฏิบัติจริง ผู้เรียนมีผลงานจากการเรียนรู้ ในรูปแบบโครงงานกลุ่มและโครงงาน
เดี่ยว นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ การจัดทำวีดีทัศน์สั้นๆ เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนเพิ่มข้ึนทุกประเด็นพิจารณาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีการศึกษา และสถานศึกษานำผู้เรียนร่วม
จัดนิทรรศการในกลุ่มสหวิทยาเขตทุกปีการศึกษา เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ 1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา ๐  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

๐  พอใช้ (4 ข้อ) 
✓ ดี (5 ข้อ) 

✓ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
✓ 3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
✓ 4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน    

ปีการศึกษาต่อไป 
✓ 5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาได้ระบุผลการประเมิน กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดี และใน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ควรนำเสนอเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ
ตามแผน โดยระบุค่าเป้าหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล ร่องรอยกระบวนการดำเนินงาน        
ในการประเมินผล มีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลและผู้ประเมินที่หลากหลาย เช่น แบบสัมภาษณ์ หรือ
แบบสอบถาม โดยมีครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครอง และนักเรียน เป็นผู ้ประเมิน เป็นต้น 
นอกจากนั้น ในรายงานการประเมินตนเองควรมีผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา
ต่อไป มีข้อมูลแสดงวิธีการหรือกระบวนการในการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ วางแผนเพื่อการพัฒนา 
โดยใช้โครงการหรือกิจกรรมอย่างหลากหลาย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ระบุ
ข้อมูลที่สะท้อนถึงความสำเร็จ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการกับ     
ปีการศึกษาที ่ผ่านมาและดำเนินการเป็นระบบอย่างต่อเนื ่อง การนำเสนอผลงารบริหารจัดการของ
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ โดยสถานศึกษาควรระบุวีการรายงานผลการพัฒนาผ่านสื่อทุก
รูปแบบ เช่น การรายงานผลการพัฒนาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของสถานศึกษา การรายงาน
ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Centered / Child 
Centered) 
 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 
✓ 1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุก

ชั้นปี 
๐  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
๐  พอใช้ (4 ข้อ) 
✓ ดี (5 ข้อ) ✓ 2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

✓ 4. มีการนำผลประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

✓ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาสามารถนำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพตามจุดเน้นการจัดกระบวนการจัด     
การเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญในสมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น โดยยกตัวอย่างชื ่อเครื ่องมือการประเมิน         
การจัดการเรียนการสอนงานวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งนำเสนอ
ผลสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู เช่น ครูทุกคนประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น 
แบบทดสอบความรู้รายตัวชี้วัด แบบประเมินชิ้นงาน แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุ่ม สถานศึกษามีกิจกรรม
นิเทศชั้นเรียนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และประชุมสะท้อนผลการสอนหลังจากการนิเทศ ครูสรุปผล
การนิเทศของตนบันทึกใน Log Book เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอร่องรอยปัญหาเพื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ นอกจากนั ้น สถานศึกษาสามารถนำเสนอผลการพัฒนาตามจุดเน้นอย่างต่อเนื ่อง โดยแสดง
ความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างน้อย 3 รอบปีการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์   
COVID – 19 การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568) 
 

สถานศึกษาสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแสดงข้อมูล ได้แก่ 
การระบุข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติโดยสังเขป ข้อมูลโครงสร้างการบริหาร 
ข้อมูลหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ข้อมูลอาคารสถานที่ เป็นต้น รวมถึงนำเสนอจุดเน้นของ
สถานศึกษาให้ครบทุกมาตรฐาน มีรายละเอียดเกี่ยวกับคำนิยามให้ชัดเจน นำเสนอกระบวนการพัฒนา 
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เกณฑ์การประเมินความสำเร็จของจุดเน้น อาจนำเสนอในรูปแบบเอกสารอิเลกทรอนิกส์ ผ่านลิงก์ หรือ     
คิวอาร์โค้ต เพ่ือความสะดวกในการเผยแพร่และการเข้าถึงได้โดยง่ายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจทั่วไป 

สถานศึกษาสามารถแสดงร่องรอยหลักฐานที่สะท้อนผลการดำเนินงานได้อย่างหลากหลายในภาคผนวก 
เช่น รายการโครงการและกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  รายชื่อ
งานวิจัยในชั้นเรียน ตัวอย่างบทคัดย่อกิจกรรม PLC ของแต่ละกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ สรุปผลการนิเทศ
การเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานและคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานและ   
ตามจุดเน้นที่กำหนด 
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ส่วนที่ ๒   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ   ด ี

 1.1 กระบวนการพัฒนา / วิธีดำเนินการ 
   

        โรงเรียนถ่อนวิทยาได้กำหนดจุดเน้นในด้านผู้เรียนในแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 
256๔ (อ้างอิงในภาคผนวก) คือ ผู ้เรียนมีสมรรถนะและทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้ เรียน ที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นที่กำหนด  โรงเรียนถ่อนวิทยาจึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 
  1.1.1 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนจัดการเรียนรู้  ออกแบบกระบวนการพัฒนาผู้เรียนราย
หน่วยด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนถ่อนวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ปรับปรุง
พุทธศักราช 2560) วางแผนกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสอดคล้องกับแนวทาง การจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และบริบท
ของสถานศึกษา ซึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 256๔ มี
ดังต่อไปนี้ 
   1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทาง   
การเรียน (การทดสอบระดับชาติ)) 
   2) โครงการส่งเสริม การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู้ 
       3) โครงการพัฒนานักเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม 
   4) โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5) โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
     6) โครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
    7) โครงการสานฝันปั้นเยาวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพ 
   8) โครงการแข่งขันกีฬาภายใน/ภายนอกโรงเรียน 
  9) โครงการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
     10) โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
    11) โครงการโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ) 
     12) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
   13) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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     14) โครงการเรียนภาษาไทยจากวัฒนธรรมโดยการทัศนศึกษา 
    15) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
    16) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   17) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    18) โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
    19) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

20) โครงการวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
21) โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
  

  1.1.2 ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนไว้ตามห้วงเวลาที่กำหนด 
  1.1.3 การประเมินโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยได้ทำการประเมินโครงการ
ตามรูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินในภาพรวมของโครงการตั้งแต่บริบท (Context) ปัจจัยป้อน 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์ประสิทธิภาพของ
โครงการทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะใน     
การปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  1.1.4 นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินโครงการมาวิเคราะห์และวางแผนเพื ่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป  
 

 1.2 ผลการดำเนินการ / การบรรลุผลสำเร็จ 
  จากโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้สำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ
บริบทของสถานศึกษา  ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อีกทั้งดูแล
ช่วยเหลือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
 

ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   1) กิจกรรมนิเทศภายใน 

1. ครูได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ครูได้รับการนิเทศจาก
บุคคลภายนอกหน่วยงานไมน่้อย
กว่าปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 

     ครูได้รับการนิเทศทั้งจากภายใน 
และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ม ั ธยมศ ึกษา หนองคาย  ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติด เช ื ้ อ ไว ร ั ส โค โ รนา  2019 
(COVID – 19)   
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   2) กิจกรรมฝึกทักษะ
อาชีพ 

1. นักเรียนโรงเรียนถ่อนวิทยา
ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะ
อาชีพ 
2. นักเรียนโรงเรียนถ่อนวิทยามี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ ในระดับมาก
ขึ้นไป 

     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ฝึกทักษะอาชีพ  4 ด้าน ตามความ
สนใจของน ัก เร ี ยน ได ้แก ่  ด ้ าน
การเกษตร ด้านคหกรรม  ด้านงาน
ประดิษฐ์  และด้านกีฬา 

 

   3) กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(การทดสอบระดบัชาติ) 

1. ผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET 
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มข้ึนจากเดิม 

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 
2563 เฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.89 คะแนน 
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีผล
การประเมินลดลงจากปีการศึกษา 
2563  ลดลง 0.76, 1.39 และ 
1.27   คะแนน ตามลำดบั 
   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
ทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ มีผลการ
ประเม ินลดลง จากป ีการศ ึกษา 
2563 ดังนี้ กลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ลดลง 0.24 
คะแนน  กล ุ ่ มสาระการเร ียนรู้  
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี ่ย ลดลง 
0.24 คะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ลดลง 3.46 คะแนน 
กลุ ่มสาระการเรียนรู้  คะแนนเฉลี่ย 
ลดลง 1.66 คะแนน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คะแนนเฉลี ่ย ลดลง 3.70 
คะแนน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คะแนน
เฉลี่ย ลดลง 3.94 คะแนน 

 

2. โครงการส่งเสริม การใช้
ส ื ่อเทคโนโลย ีสารสนเทศ
และการส ื ่อสาร เพ ื ่อการ
เรียนรู ้
 

- การใช้ internet ในการจัด การ
เร ียนการสอนมีประส ิทธ ิภาพ
สูงขึ้น 

    ครูพัฒนาตนเองอยางต่อเนื่องใช้ 
Internet  ส ื ่อ Social media ,DLIT 
,DLTV, Google for education   
ใ น ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น
หลากหลายร ูปแบบ ท ั ้ง  On-site, 
On-hand ,On-demand  และ On-
line ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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3.  โครงการพัฒนานักเรียน
เรียนร่วม/เรียนรวม 

๑. นักเรียนเรียนรวม มีทักษะการ
อ่าน  เขียน คิดฯ ดีขี้น 
๒. นักเรียนมีพัฒนาด้านการเรียน
ภาษาไทยและวิชาอ่ืนดีขึ้น 

      นักเรียนเรียนร่วมที่อ่าน-เขียน
ไม ่คล ่อง  ได ้ ร ับการพ ัฒนาตาม
แผนการจัดการเร ียนรู ้รายบุคคล 
(IEP) มีพัฒนาการด้านการเรียนดีขึ้น 
 

 

4.  โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1. นักเรียนมีผลการเรียนตั้งแต่
ระดับ 3 ข้ึนไป 
2. นักเรียนได้รับรางวลัจากการ
แข่งขันวิชาการอ่ืน ๆ 

   -  ด้านผลการเรียน   นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับดีขึ ้นไป
ร ้อยละ 45.14 และในระด ับชั้น
ม ั ธยมศ ึ กษาตอนปลายร ้ อ ยละ 
50.71 
  -  ด้านสมรรถนะนักเรียนมีผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียนในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 92.45 
  -   ด ้ านการอ ่านค ิดว ิ เคราะห์ฯ 
นักเรียนมีผลการประเมิน การอ่านคิด
วิเคราะห์ ตั ้งแต่ดับดีขึ ้นไป ร้อยละ 
92.28 
  -  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตั ้งแต่ระดับดีขึ ้นไป 
ร้อยละ 96.23 
 - นักเรียนได้รับรางวัลจากกิจกรรม
การแข่งข ันภายในกลุ ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน 
 

 

5. โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

   นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

    นักเรียนให้ความสนใจเข้ารับการ
บริการห้องสมุดและเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่านของห้องสมุด    

 

6.  โครงการแนะแนวศึกษา
ต่อและอาชีพ 

1. นักเรียน ได้เรียนต่อตามความ
ถนัด ความสนใจ  

2. นักเรียนมีความรู้ ในอาชีพที่
ตนเองสนใจและมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

 

 

  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่ 
สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อสายสามัญ  
จำนวน 41  คน  สายอาชพี จำนวน  
8 คน ประกอบอาชีพ จำนวน 1 คน 
  - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  
ที่สำเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา จำนวน  27 คน  
ประกอบอาชีพ จำนวน 6  คน 
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6.  โครงการแนะแนวศึกษา
ต่อและอาชีพ (ต่อ) 

3. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการให้
ความสนใจเรียนต่อ ม.1 ม.4 
โรงเรียนถ่อนวิทยา 

  - ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อ ม.1 จำนวน 42 คน 
ศึกษาต่อ ม.4  จำนวน 37 คน 

 

7. โครงการสานฝันปั้น
เยาวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนสมัครเข้าร่วม
โครงการ จำนวน 100 คน รับ
สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 1 – 6  
2. นักเรียนในโครงการสานฝนัปั้น
เยาวชน สู่นักฟุตบอลอาชีพ ได้รบั
การคัดเลือกจากสโมสรไทยลีก 
และเป็นนักกีฬาอาชีพ 
 

  - น ักเร ียนเข้าร ่วมโครงการในปี
การศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยม-
ศ ึกษาป ีท ี ่  1–6  จำนวน 90 คน 
   - โรงเรียนถ่อนวิทยาร่วมกับสโมสร
ฟุตบอลราชประชา จัดตั้งศูนยพ์ฒันา
เยาวชนสโมสรก ีฬาราชประชา 
โรงเร ียนถ่อนวิทยา เพื ่อคัดเล ือก
น ักเร ียนในโครงการฯ ไปเป ็นนัก
ฟุตบอลอาชีพของสโมสรราชประชา 
   - ชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน
ฟุตบอลชาย ระดับชั ้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากการแข่งขันกีฬาปาริ
ชาติเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 

    - รองชนะเลิศฟุตบอลรุ ่นอายุไม่
เก ิน  ๑๔ ป ี  ในการแข ่งข ันก ีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
ประจำปี ๒๕๖๔ 

 

8. โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน-ภายนอก 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพสงูขึ้นและรักการออก
กำลังกายมากยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่ดีขึน้ 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
4. นักเรียนมีความรักสามัคคีใน
หมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
5. นักเรียนห่างไกลจากยาเสพตดิ 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการดูแล
สุขภาพสูงขึ้นและรักการออกกำลัง
กายมากยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายที่ดีขึ้น 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
4. นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
5. นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด 

 

9. โครงการดำเนินงานตาม
นโยบายเร ียนฟร ี  15 ปี  
อย่างมีคุณภาพ 

นักเรียนได้รับหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบ
นักเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน 

    นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียน  
อ ุปกรณ ์การเร ียน  เคร ื ่ องแบบ
นักเร ียน   และเข ้าร ่วมก ิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่ภาครัฐ 
ให้การสนับสนุน การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
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10. โครงการช ่ วย เหลื อ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละการให้บริการช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน ยากจน ขาดแคลน
ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง และเปน็
การสนับสนนุการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 

    นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส  
ได้รับการช่วยเหลือ โดยการจัดหา 
ทุนการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน   
ค่ารถ รับ – ส่ง  

 

11. โ ค ร ง ก า ร โ ร ง เ ร ี ย น
คุณธรรม  
      1)  กิจกรรมโรงเรียน
วิถีพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน 
ประหยัด  ซื่อสัตย์ มีวินัย สะอาด 
สุขภาพ สามัคคี   มนี้ำใจ และ
กตัญญ ูอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อยู่ในระดบัดีขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -  น ั ก เ ร ี ยน เข ้ า ร ่ ว มก ิ จกรรม
“กิจกรรมอัตลักษณ์และอาหารใจ
ยามเช้า” เป็นประจำทุกวันหน้าเสา-
ธง  ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติให้นักเรียน 
“ยิ้มง่าย ไหว้สวย” มีระเบียบวินัย  
    - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
“จิต-อาสา พัฒนาเขตพื ้นที ่” ให้
นักเรียนได้รับผิดชอบเขตพื้นที่ของ
ตนเองให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ 
    - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ไหว้
พระสวดมนต์ทุกวันศุกร์” ให้นักเรียน
ฝึกจิตสมาธิ 
    -  น ั ก เ ร ี ยนม ี ผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั ้งแต่
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 96.23  
มีคุณธรรมพื ้นฐาน 8 ประการ คือ 
ขย ัน ประหย ัด  ซื่ อส ัตย ์  ม ีว ินัย 
สะอาด สุขภาพ สามัคคี   มีน ้ำใจ 
และกตัญญู มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสมกับวัย 
 

 

     2)  กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”โรงเรียน
ถ่อนวิทยา 
 

นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนถ่อนวิทยา  
มีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกนัการ
ทุจริต ในระดับดีขึน้ไป 

   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการป้องกัน 
การทุจริต 
    - น ักเร ีย ดำเน ินก ิจกรรมของ
น ักเร ียนผ่ านระบบสภาน ักเร ียน  
เคารพและยอมรับความคิดเห็นของ
กันและกัน 
     - บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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 12. โครงการเศรษฐกิ จ
พอเพียง 

1. นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา
และอยู่อย่างพอเพียง 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

   - นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหา
และอยู่อย่างพอเพียง 
   - นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ นำ
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต  
 

 

 13. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน 
2. นักเรียนสามารถปฏบิัติตนตาม
วิถีประชาธิปไตยได้ในระดับดีข้ึนไป 

     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน และปฏิบัติงานใน
รูปแบบสภานักเรียน  มีทักษะในการ
ทำงาน  กล้าแสดงออก 
 

 

14. โครงการเรียน
ภาษาไทยจากวัฒนธรรมโดย
การทัศนศึกษา 

-   นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยจาก
วัฒนธรรมจากประสบการณ์ตรง
โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ได้
เรียนรู้ภาษาไทยจากวัฒนธรรมจาก
ประสบการณ์ตรงโดยทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู ้ภายนอกตามเส้นทาง
อุดร-หนองคาย 
 

 

15. โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
สงบ สะอาด ร่มรื่น  เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูก
จิตสำนึกการลดขยะตน้ทาง 
 

    - นักเรียนดูแลเขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบ และดูแลห้องเรียน ให้
สะอาด น่าอยู่ 
    - นักเรียนตระหนักในการลดขยะ
ต้นทาง  การแยกขยะ และการนำ
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 

 

 16. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. จดัประชุมผูป้กครองนักเรียน  
2. นักเรียนได้รับการคัดกรองและ
จัดกลุ่มประเภทเพื่อดำเนินการ
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการขับขี่ปลอดภัย 
4.นักเรียนได้รับการเยี่ยมบา้น 

   - ครูที ่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ค ั ดกรองน ั ก เร ี ยน  และจั ดกลุ่ ม
ประเภทให้การช่วยเหลือนักเรียน
ด้อยโอกาส 
   -  ผ ู ้ปกครองน ักเร ียนเข ้าร ่วม
ประชุมผู ้ปกครอง ติดตามผลการ
เร ียนและรับทราบพฤติกรรมการ
เรียน 
   - นักเรียนเข้าร่วมโครงการขับขี่
ปลอดภัยตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน
ที่ปลอดภัยและเห็นความสำคัญของ
การสวมหมากกันน็อค 
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 17. โครงการสถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

1. จัดประชุมเครือข่ายคณะ
กรรม-การดำเนินงาน  
2. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬา สี
ขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
3. นักเรียนปลอดจากยาเสพติด
และอบายมุข 

   - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
การต่อต้านยาเสพติด ตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ 
   - นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
ภายใน นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงใช้
เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ ไม ่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 

 

 18. โครงการส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน 

1. นักเรียนได้รับการชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูงและกรอกแบบบันทึก
สุขภาพอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะโภชนาการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

   - นักเรียนได้รับการชั่งน้ำหนักและ
วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ  1 คร้ัง   
   - โรงเรียนดำเนินการแผนเผชิญ
เหตุตามมาตรการความปลอดภัยใน
สถานศึกษาในการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
อย่างเคร่งครัด 

 

 19.  โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
สภาพแวดล้อมเพื ่อเอื ้อต่อ
ต่อการจัดการเรียนรู ้

1. สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหลง่
เรียนรู้และร่มร่ืนน่าอยู ่
2. ห้องเรียนได้รับการติดตัง้
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอนในระดบั
ดีขึ้นไป 
3. ระบบไฟฟา้ในอาคารเรียนและ
อาคารบริการได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุง 

  - สภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
สงบ สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่  เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
   - ห้องเรียนได้รับการติดตั้งอปุกรณ์
อำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน 
   - ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนและ
อาคารบริการได้ร ับการซ่อมแซม
ปรับปรุง 
   - หอพักนักกีฬาได้รับการปรับปรุง
ให้มีความปลอดภัย 
 

 

2o) โครงการวัดผล 
ประเมินผลการศึกษาและ
การเทียบโอนผลการเรียน 

1. ครูมีแผนการวัดผลประเมินผล
และดำเนนิการตามแผนที่กำหนด
ไว ้
2. นักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนต่อที่
โรงเรียนถ่อนวิทยาได้รับการเทยีบ
โอนผลการเรียน 
3. มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศแก่
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
 

   - ครูมีแผนการวัดผลประเมินผล
และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 
   - นักเร ียนที ่ย ้ายเข้าเร ียนต ่อที่
โรงเรียนถ่อนวิทยาได้รับการเทียบ
โอนผลการเรียน 
   - มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธี
มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน
ชั้น ม.3 และ ม.6 
   - นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  
จบหลักส ูตรการศ ึกษาพร ้อมรุ่น  
จำนวน 50 คน  ค ิดเป ็นร ้อยละ 
78.13 ของนักเรียนทั้งหมด 
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 4. มีการจัดพิธีมอบใบ

ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชัน้ ม.
3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 
5. นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา
ตามระยะเวลาปกต ิ

   - นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 
จบหล ักส ูตรการศ ึกษาพร ้อมรุ่น  
จำนวน 33 คน  ค ิดเป ็นร ้อยละ 
86.84 ของนักเรียนทั้งหมด 
 

 

 
   จากตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการดำเนินการกิจกรรมที่
ส่วนใหญ่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ส่วนกิจกรรมที่ผลการพัฒนาต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คือด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งต้องวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางพัฒนาต่อไป 
 

 1.3 จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 
  1.3.1 จุดเด่น  

  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน
โดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยการบูรณาการทั้งภายในวิชาเดียวกันหรือต่างวิชา เน้นการปฏิบัติจริง โดยการจัดกิจกรรม
ฝึกทักษะอาชีพตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด การวางแผน
ในการทำงาน เกิดความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานในการทำงาน และเกิดเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เน้นกิจกรรมพัฒนา
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ นอกจากนี้ยังส่งเสริ มให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

   นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ ้นไปสูงกว่าค่า
เป้าหมาย  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ในวิชา
คณิตศาสตร์ นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 92.45 นักเรียน
มีผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 92.28 นักเรียนมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี ่ยมร้อยละ 96.23  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
  1.3.2 จุดที่ควรพัฒนา  

   1. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อไป นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  ต้องได้รับการส่งเสริมด้านทักษะ
พื้นฐานการคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่านและการเขียน มีระบบ
การคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม และไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้
หลงลืมวัฒนธรรม อันดีงามของไทย  
       2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ต้องเร่งพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะที่จำเป็น
ในการศึกษาต่อ คุณลักษณะที่จำต่อการประกอบอาชีพ รู้จักตนเอง หาความถนัดของตนเอง ส่งเสริมทัศนคติ
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ที่ดีในการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพที่สุจริต และมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี  ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์  
สื่อสารได้เข้าใจอย่างน้อย  2 ภาษา และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและโลก มีระบบ การคิดและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เหมาสมและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน 

  1.3.3 ข้อเสอนแนะ (เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
   1) สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้   

- พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล (Personalization) การเป็นเจ้าของการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

- พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสุขภาวะ (Well-being) ทั้งในด้านสุขภาพ ความฉลาดรู้ สังคม
และอารมณ์อย่างสมดุลรอบด้านและเป็นองค์รวม โดยยึดหลักความเสมอภาค  มีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

- พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นใช้ในการดำรงชีวิต การแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม   

- พัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
และความก้าวหน้าทางวิทยาการ 

   2) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น 

  3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
  4) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็น
ทีม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มมีาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
  5) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ  
  7) พัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด เพ่ือส่งผล
ต่อความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติหรือนานาชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกาของสังคม 
  8) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
 1.4 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
  แหล่งข ้อมูลหลักฐานอ้างอิงท ี ่สน ับสนุนการประเมินตนเอง ในด้าน คุณภาพผู ้ เร ียน 
มีดังต่อไปนี้ 
  1) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนสื่อความ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2) รายงานผลการประเมินสมรรถนะ 
  3) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมนิเทศภายใน  
  4) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพใช้กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพในบริบทของ
โรงเรียน ที่ประกอบไปด้วยทักษะอาชีพทางการเกษตร ทักษะอาชีพทางคหกรรม ทักษะอาชีพงานประดิษฐ์ 
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และทักษะอาชีพทางด้านการกีฬา (กีฬาฟุตบอล) ผลงานของนักกีฬาในโครงการสานฝันปั้นเยาวชน สู่นัก
ฟุตบอลอาชีพ     การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางอาชีพและการนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
  5) รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริม การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
การเรียนรู้ 

     6) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม 
     7) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     8) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

      9) รายงานผลการดำเนินโครงการสานฝันปั้นเยาวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพ 
    10) รายงานผลการดำเนินโครงการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

      11) รายงานผลการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาภายใน/ภายนอกโรงเรียน 

        12) รายงานผลการดำเนินโครงการเรียนภาษาไทยจากวัฒนธรรมโดยการทัศนศึกษา 
     13) รายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
     14) รายงานผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
     15) รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ) 
     16) รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
     17) รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
     18) รายงานผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     19) รายงานผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     20) รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
     21) รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    22) รายงานผลการดำเนินโครงการวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
     23) รายงานผลการดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
     24) รายงานการประเมินตนเองตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2564 
     25) รายงานการประเมินตนเองการดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564) 
 
 1.5 นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   นวัตกรรมที่โรงเรียนถ่อนวิทยาได้นำมาใช้ในกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ PDCA 
วงจรบริหารสี่ขั้นตอนบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
  ขั ้นตอนที ่ 1 การวางแผน (Plan : P) ทำการวิเคราะห์จ ุดเน้นที ่โรงเร ียนได้กำหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานสรุปโครงการต่างๆ วิเคราะห์คุณภาพผู้เรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผล
การประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะผู้เรียน  วิเคราะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
การสำเร็จการศึกษา การศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน  เพื่อพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรม
ที่จะดำเนินการ ใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดขึ้นว่า
สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทั้งในเรื่องวิธีการ งบประมาณ และการวัดประเมินผลโครงการที่จะสามารถทำ
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ให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม  
ควรจะสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้หลักการทั้งสาม (ความพอเพียง ความเป็นเหตุ
เป็นผล และภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี) นั้น ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วย   
ความเป็นธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดทักษะตามเป้าประสงค์  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน 
  ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Do : D) ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้
กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการก็จะทำการตรวจสอบด้วยว่าได้ดำเนินไปใน
ทิศทางท่ีกำหนดไว้หรือ เพ่ือทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check : C) ขั ้นตอนนี้เป็นการประเมินผลที่ได้รับจาก   
การดำเนินการในขั้นการปฏิบัติ เพื่อทำให้ทราบว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากผละการวัดและประเมินผลตามเครื่องมือวัดประเมินผลที่
ได้กำหนดไว้  
  ขั ้นตอนที่ 4 ขั ้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม (Action : A) ในขั ้นนี ้จะนำผลที่ได้จาก      
การตรวจสอบมาพิจารณาว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่เป็น หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะ
นำโครงการ/กิจกรรมนั้น มาดำเนินการในปีต่อไป โดยอาจจะปรับปรุงให้ดียิ ่งขึ ้น เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือลดงบประมาณที่ใช้ลง หรือทำให้คุณภาพดียิ ่งขึ ้นไปอีก แต่ถ้าหากผลที่ได้       
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ก็จะรวมกันวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
ซึ่งอาจจะทำโครงการ/กิจกรรมใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขโครงการ/กิจกรรมให้ดีขึ้น 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ  ดี 

 2.1 กระบวนการพัฒนา / วิธีดำเนินการ 
  โรงเรียนถ่อนวิทยา ได้กำหนดจุดเน้นในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการในแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ้างอิงในภาคผนวก) คือ สถานศึกษาบริหารจัดการโดยเน้นการมี    
ส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน เพื ่อให้กระบวนการบริหารและการจัดการได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับจุดเน้นที ่กำหนด 
โรงเรียนถ่อนวิทยาจึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 
  2.1.1 วางแผนกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื ่อจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้มีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และบริบทของสถานศึกษา 
ซึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 มีดังต่อไปนี้ 
   1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2) โครงการนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
   3) โครงการจัดการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
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   4) โครงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนรายหัวทั่วไป 
   5) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
   6) โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
   7) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
   8) โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
  2.1.2 ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนไว้ตามห้วงเวลาที่กำหนด 
  2.1.3 การประเมินโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยได้ทำการประเมินโครงการ
ตามรูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินในภาพรวมของโครงการตั้งแต่บริบท (Context) ปัจจัยป้อน 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์ประสิทธิภาพของ
โครงการทั้งในภาพรวม พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  2.1.4 นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินโครงการมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการ ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป  
 

 2.2 ผลการดำเนินการ / การบรรลุผลสำเร็จ 
  จากโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้สำหรับพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ที่
สอดคล้องกับกับจุดเน้นที่โรงเรียนกำหนด และบริบทของสถานศึกษา มีผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังต่อไปนี้  
 

ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
   1) กิจกรรมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ไ ด้ ร ั บ ร อ งม าต ร ฐ านค ุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน จากการประเมิน
ภายนอกผลการประเม ิน  SAR 
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2 . โ รง เร ี ยนม ีผลการประ เมิน
คุณภาพการศึกษาขั ้นพื้นฐานโดย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
3 . ไม ่ม ีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในมาตรฐานใดอย ู ่ ใน
ระดับปรับปรุง 
4. โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาทำให้ชุมชน
ยอมร ับและเช ื ่อม ั ่นในค ุณภาพ
การศึกษา 

    โรงเรียนได้รับการรับรองจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประ เม ิ นค ุณภาพการศ ึกษา     
(สมศ.) และมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ม ี ก า ร จ ั ดกา รศ ึ กษา ได ้ ต าม
มาตรฐานการศึกษาทำให้ชุมชน
ยอมรับและเชื ่อมั ่นในคุณภาพ
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
   2) โครงการนโยบาย
เรียนฟรี เร ียนดี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนมีหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนตามที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน 

 - นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเร ียน เครื ่องแบบ
นักเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาค ุณภาพผ ู ้ เร ียนตามที่
ภาครัฐให้การสนับสนุน  
    - การเบ ิกจ ่ายเป ็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 

 

   3) โครงการจัดการเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับ
เงินอุดหนุนปัจจัย พื้นฐานสามารถใช้
จ่ายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

      นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัย พื ้นฐาน
สามารถใช้จ่ายอย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

   4) โครงการบริหารจัด
การเง ินอ ุดหน ุนรายหัว
ทั่วไป 

๑. เงินอุดหนุนรายหัวทั่วไปใช้จา่ย
อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบยีบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
๒. เอกสารการเงิน การบัญชี  จดัทำ
เป็นหมวดหมู่ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

      การจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว
จ ่ ายอย ่ า งถ ู กต ้อง เป ็น ไปตาม
ระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
และมีการจัดทำเอกสารการเงิน 
การบ ัญช ี  จ ัดทำเป ็นหมวดหมู่  
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
 

 

  5) โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 

1. พื้นที่เขตรับผิดชอบและชัน้เรียน
ของนักเรียนมีความสะอาดอยู่ใน
ระดับด ี
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนด้วยกิจกรรม
การพัฒนา 
3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมธนาคาร
ขยะ 

    -  นักเรียนดูแลเขตพื้นที่ในความ
รับผิดชอบ และดูแลห้องเรียน ให้
สะอาด น่าอยู่ 
    -  น ักเร ียนจ ัดภ ูม ิท ัศน ์ ของ
โรงเรียนให้มีความสะอาด ส่งเสริม
บรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะ 

 

   6) โครงการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 

- อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างหลากหลาย 

    - สภาพแวดล้อมในโรงเร ียน
ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหลง่เรียนรู้ 
และสงบ สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่  เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
   -  ห ้องเร ียนได ้ร ับการต ิดตั้ ง
อ ุปกรณ์อำนวยความสะดวกใน  
การจัดการเรียนการสอน 
   -  ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียนและ
อาคารบริการได้รับการซ่อมแซม
ปรับปรุง 
   -  ห้องน้ำนักเรียนชาย นักเรียน
หญ ิง  รวมท ั ้ งห ้องน ้ำและห ้อง
อาบน้ำของหอพักนักกีฬาได้รับ 
การสร้างและปรับปรุงให้ใช้งานได้
อย่างดี 
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   -  หอพ ักน ั กก ี ฬา ได ้ ร ั บ กา ร
ปรับปรุงให้มีความปลอดภัย 
 

   7) โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา 

๑. โรงเร ียนมีข ้อม ูลสารสนเทศที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้าน 
๒. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
๓ .  โ ร ง เ ร ี ยนข ้ อม ู ลส า รสน เทศ
ให้บริการแก่น ักเร ียน บุคคลและ
หน่วยงานอ่ืน 

      โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทกุ
ด้าน มีการวางแผนพัฒนาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และให้บริการ ข้อมูล
สารสนเทศแก่นักเรียน และ
บุคลากรและหนว่ยงานอ่ืนได้ 
 

 

   8) โครงการช่วยเหลือ
นักเรียนยากจน 

ร ้อยละการให้บริการช ่วยเหล ือเด็ก
นักเรียนยากจน ขาดแคลนของโรงเรียน
อย่างทั่วถึงทุกคน และเป็นการสนบัสนนุ
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

    น ักเร ียนยากจน ด ้อยโอกาส 
ได้รับการช่วยเหลือ โดยการจัดหา
ทุนการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน  
ค่ารถ รับ – ส่ง 

 

 
  จากตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการข้างต้น  
ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ที่มุ ่งเน้นประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียน (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ) ด้วยหลักของความพอเพียง
และหลักของเหตุและผล นำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ มีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรตาม
ความสามารถและความสนใจเพื่อให้เกิดคุณภาพมากที่สุด การทำงานของบุคลากรภายในโรงเรียนเน้น    
การทำงานเป็นทีม โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 
การนิเทศติดตามร่วมกัน PLC เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ให้ชัดเจน การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี โครงสร้างการบริหารให้
สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 2.3 จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 
  2.3.1 จุดเด่น  
   โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในแผนปฏิบัติการโรงเรียน       
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษา   
ของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อสถานการณ์ต่อสถานการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามสามารถและความต้องการ ใช้ชุมชน  
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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  2.3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
   1) สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน แต่ยังไม่ได้รับความร่วมมือกับทางผู้ปกครองเท่าที่ควร มีการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนการศึกษา แต่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 
   2) เร่งพัฒนาครูและบุคลากรที่สอนไม่ตรงวิชาเอก ให้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอน
ของวิชาที่สอน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียน การสอนให้ตรงมาตรฐานและตัวชี้วัดของวิชา
ที่สอน เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 

  2.3.3 ข้อเสอนแนะ (เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน) 
   1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้ผู ้ปกครอง/ชุมชนมีส่วนในการพัฒนา สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะทางกีฬาตามโครงการสานฝันปั้นเยาวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพ 
   2) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ ่นโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
   3) พัฒนาครูและบุคลากรที่สอนไม่ตรงวิชาเอก ให้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนของ
วิชาที่สอน  โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงมาตรฐานและตัวชี้วัดของวิชาที่สอน 
 
 2.4 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
  แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ในด้านกระบวนการบริหารและ  
การจัดการ มีดังต่อไปนี้ 
  1) แผนปฏิบัติการโรงเรียนถ่อนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564  
  2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 256๔ – 256๖ 
  3) สรุปกิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4) สรุปโครงการนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
  5) สรุปโครงการจัดการเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน 
  6) สรุปโครงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนรายหัวทั่วไป 
  7) สรุปโครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
  8) สรุปโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
  9) สรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
  10) สรุปโครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
  11) รายงานการประเมินตนเองตามเครื ่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
  12) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID 
– 19 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 



 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนถ่อนวิทยา  ปกีารศึกษา  2564  |หน้า  ๔๗ 
 

 2.5 นวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  นวัตกรรมที่โรงเรียนถ่อนวิทยาได้นำมาใช้ในกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ PDCA 
วงจรบริหารสี่ขั้นตอนบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีข้ันตอนวิธีการ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan : P) ขั้นตอนการวางแผนนี้จะทำการวิเคราะห์จุดเน้นที่โรงเรียน
ได้กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานสรุปโครงการต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
ที่ผ่านมา รวมทั้งบริบทโรงเรียนและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อนำมากำหนดโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ยกระดับให้สูงขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์เพื่อกำหนดโครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว จะใช้หลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพิจารณา โดยใช้หลัก
ความพอเพียงที่ต้องคำนึงถึงบริบทของโรงเรียน (สภาพแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน งบประมาณที่
มี ความรู้ความสามารถของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน เป็นต้น) เพื่อพิจารณากำหนดโครงการ/
กิจกรรมที่จะดำเนินการ ใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
ขึ้นว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทั้งในเรื ่องวิธีการ งบประมาณ และการวัดประเมินผลโครงการที่จะ
สามารถทำให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/
กิจกรรม  ควรจะสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้หลักการทั้งสาม (ความพอเพียง ความ
เป็นเหตุเป็นผล และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) นั้น ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ และ
ด้วย   ความเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
  ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Do : D) ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้
กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการก็จะทำการตรวจสอบด้วยว่าได้ดำเนินไปใน
ทิศทางท่ีกำหนดไว้หรือ เพ่ือทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check : C) ขั ้นตอนนี้เป็นการประเมินผลที่ได้รับจาก   
การดำเนินการในขั้นการปฏิบัติ เพื่อทำให้ทราบว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากผละการวัดและประเมินผลตามเครื่องมือวัดประเมินผลที่
ได้กำหนดไว้  
  ขั้นตอนที่ 4 ขั ้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม (Action : A) ในขั ้นนี ้จะนำผลที่ได้จาก      
การตรวจสอบมาพิจารณาว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่เป็น หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะ
นำโครงการ/กิจกรรมนั้น มาดำเนินการในปีต่อไป โดยอาจจะปรับปรุงให้ดียิ ่งขึ ้น เพ่ื อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือลดงบประมาณที่ใช้ลง หรือทำให้คุณภาพดียิ ่งขึ ้นไปอีก แต่ถ้าหากผลที่ได้       
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ก็จะรวมกันวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
ซึ่งอาจจะทำโครงการ/กิจกรรมใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขโครงการ/กิจกรรมให้ดีขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ระดับคุณภาพ   ดี 
 3.1 กระบวนการพัฒนา / วิธีดำเนินการ 
  โรงเรียนถ่อนวิทยา ได้กำหนดจุดเน้นในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ้างอิงในภาคผนวก) คือ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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สามารถพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับจุดเนน้ที่
กำหนด โรงเรียนถ่อนวิทยาจึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 
  3.1.1 วางแผนกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสอดคล้องกับแนวทาง การจัด  
การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ
บริบทของสถานศึกษา ซึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 
2563 มีดังต่อไปนี้ 
   1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ) 
   2) โครงการวัดผลการศึกษา (การวัดผลทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ)  
   3) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
   4) โครงการบริหารงานบุคคล (กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วย
การเข้าร่วมการอบรม การประชุม สัมมนาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน) 
  3.1.2 ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่วางแผนไว้ตามห้วงเวลาที่กำหนด 
  3.1.3 การประเมินโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยได้ทำการประเมินโครงการ
ตามรูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินในภาพรวมของโครงการตั้งแต่บริบท (Context) ปัจจัยป้อน 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดยจะใช้วิธีการสร้างเกณฑ์ประสิทธิภาพของ
โครงการทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะใน     
การปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
  3.1.4 นำข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินโครงการมาวิเคราะห์และวางแผนเพื ่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ต่อไป  
 
 3.2 ผลการดำเนินการ / การบรรลุผลสำเร็จ 
  จากโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้สำหรับพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และบริบทของสถานศึกษา 
มีผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้  
 
ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

1. ครูได้รับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ครูได้รับการนิเทศจาก

     ครูได้รับการนิเทศทั้งจากภายใน 
และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ม ัธยมศ ึกษา หนองคาย ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผลการดำเนินการ หมายเหตุ 
   1) กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

บุคคลภายนอกหน่วยงานไมน่้อย
กว่าปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ต ิด เช ื ้ อไวร ัส โคโรนา 2019 
(COVID–19)  และการวัดประเมินผล 

   2) กิจกรรมฝึกทักษะ
อาชีพ 

      น ั ก เ ร ี ยน เข ้ า ร ่ วมก ิ จกรรม
ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ 4 ด้าน ตาม
ความสนใจของนักเรียน ได้แก่ ด้าน
การเกษตร ด้านคหกรรม ด้านงาน
ประดิษฐ์ และด้านกีฬา โดยเฉพาะ
ในด้านกีฬาที่นักเรียนสามารถได้รับ
รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน
กรีฑาในหลายรายการ และได้รางวลั
ชนะเล ิศการแข่งขันฟุตบอลชาย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
แข ่งข ันก ีฬาม ัธยมศ ึกษาระดับ
จังหวัดหนองคาย (ปาริชาติเกมส์) 

 

2. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ 

- การใช้ internet ในการจัด การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

    ครูพัฒนาตนเองอยางต่อเนื่องใช้ 
Internet  สื่อ Social media ,DLIT 
,DLTV, Google for education ใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบ 
On-site, On-hand ,On-demand 
และOn-line ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

3. โครงการบริหารงาน
บุคคล (กิจกรรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพบุคลากรทาง
การศึกษาฯ) 

- คร ูผ ู ้สอนร ้อยละ 100 ได ้รับ   
การพัฒนาอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 

    ครูผ ู ้สอนร้อยละ 100 ได้รับ 
การพัฒนาอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 

 

4. การวิจ ัยข้อเสนอเชิง
นโยบายการจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ของโรงเรียน
ถ่อนวิทยา 

- แนวการจัดการศึกษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรงเรียนติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

   1. ผลการวิเคราะห์ (SWOT) จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการ
จ ั ดกา ร เ ร ี ยนร ู ้  และการด ู แล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   2. ผลการระดมความคิดเห็น 
(Brainstorming) แนวทางการจัด
การศ ึกษาเพ ื ่อพ ัฒนาโรงเร ียน -   
ถ่อนวิทยา  
   3. ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
1019 โรงเรียนถ่อนวิทยา  
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 จากตารางสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนข้างต้น  
ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากโรงเรียนถ่อนวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางของการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดย   
ความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
จังหวัดหนองคาย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แต่ก็ยังยึด
หลักการให้ครูผู ้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Student Centered/Child 
Centered)  ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยการทำงานได้มีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียน
เกิดทักษะของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะการทำงานร่วมกัน 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางอาชีพและ   
การใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู ้นำ และมี         
ความรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอน ได้เน้นการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning  ที่เน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน ทำให้นักเรียนสร้างความรู้
ใหม่ของตัวเอง และชิ้นงานของตัวเอง ได้ใช้กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคมโดยเน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงผู้อำนวย ความสะดวก 
วางแผนการเรียนรู้ของนักเรียน จัดหาสื่อสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ทั้งสื่อเทคโนโลยีที่นักเรียนให้ความสนใจและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของนักเรียน คอยดูแล แนะนำนักเรียนที่
เป็นสมาชิกในกลุ่มทุกคนให้มีบทบาทในการทำงาน โดยใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่
หลากหลายและเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มที่จัดนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การเรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เน้นการทำแผนผังความคิด (Mind Mapping) 
ของนักเรียน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เป็นต้น โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง 
เพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุด นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมินนักเรียนได้อย่างเป็น
ระบบตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด จากนั้นนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของ
นักเรียนต่อไป เพ่ือเป็นการออกแบบการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียน อีกทั้งยังทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนร่วมกันในทุกรายวิชา ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ทางการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน (Professional Learning Community: PLC) ทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป โดยในบางกิจกรรมได้มีการนำเทคโนโลยี 
(Application ต่างๆ) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มี   
การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 
 3.3 จุดเด่น / จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 
  3.3.1 จุดเด่น  
   1) ครูมีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดกิจกรรม
ที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง โดยเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง      
ใช้วิธีการต่างๆ และแหล่งเรียนรู้ที ่หลากหลาย ร่วมกับการใช้สื ่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ เพ่ือ      
การแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง หรือร่วมปรึกษาหารือกันเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด 
   2) ครูใช้กิจกรรมที่เน้นสถานการณ์ที่มีอยู่ในชีวิตจริง เพื่อฝึกให้นักเรียนได้แก้ปัญหาและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช ้ในชีว ิตประจำวันได้ เน้นการฝึกทักษะทางอาชีพ ซึ ่งสาม ารถตอบสนอง
ความสามารถในการเรียนรู้ที ่แตกต่างกันของนักเรียน และทำให้นักเรียนเกิดความรู้ มีทักษะพื้นฐานใน    
การทำงาน และเกิดเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพราะนักเรียนได้สร้างความรู้ด้วย
ตัวเอง โดยที่ไม่ได้รับความรู้จากการบอกความรู้โดยครูผู้สอน แต่นักเรียนจะได้ความรู้ผ่านการเรียนรู้จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ให้นักเรียนได้เป็นผู้เลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือก และจะ
เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ฝึกความ
รับผิดชอบของนักเรียน ตลอดจนสามารถท่ีจะประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

  3.3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
   1) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากขึ้น 
เพื ่อให้สอดคล้องกับบริบทในชุมชุม และเป็นการทำให้นักเรียนได้เรียนรู ้จากการปฏิบัติจริงที ่อยู ่มีใน
ชีวิตประจำวัน 
   2) วิธีสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ควรเน้นในเรื่องการส่งเสริมนักเรียนให้
เกิดสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 อย่างแท้จริง 
   3) ควรพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ให้กับ
นักเรียน หรือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ให้มากขึ้น อีกทั้งควรส่งเสริมให้ นักเรียน   
ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
   4) การวิจัยในชั้นเรียนยังดำเนินการไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรใช้ระบบการนิเทศ
ภายใน และกระบวนการ PLC มาช่วยให้ครูผู้สอนสามารถดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้ครบทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
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   5) ควรเลือกใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู ้ให้เหมาะสม และเอื ้อต่อ       
การเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มากท่ีสุด 
   6) ควรจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลให้เป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถติดตาม ช่วยเหลือ 
และพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของนักเรียน 
   7) เน้นการใช้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง เพ่ือนำผลที่ได้มาแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
   8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ
ได้ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในคราวต่อไป 
 

  3.3.3 ข้อเสอนแนะ (เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน) 
   1) ครูพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน (ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที ่มีการใช้ Application ต่างๆ        
ในชีวิตประจำวัน) โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความรู้ (PLC) ให้มากขึ้น เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูไม่ต้องจำกัดเพียงวิธีการสอน
ของตนเองเท่านั้น แต่ยังเปิดใจรับวิธีการสอนอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
   2) ครูพัฒนาตนเองในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มช่องทางการเรียนที่หลากหลายให้กับนักเรียน อีกท้ังยังเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน
ได้ทางหนึ่ง 
   3) ครูพัฒนาตนเองในเรื่องการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ เป็นอย่างมาก ควรพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำหรับพัฒนานักเรียนต่อไป 
   4) ลดภาระงานอ่ืนๆ ให้แก่ครูผู ้สอน โดยการเพิ ่มฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน หรืออื ่นๆ 
เพ่ือที่จะช่วยให้ครูผู้สอนมีเวลาในการเอาใจใส่ต่องานวิชาการ หรือนักเรียนมากขึ้น 
   5) ลดชั่วโมงการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าในสิ ่งที่
นักเรียนสนใจ และพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษท่ี 21 กับชีวิตจริง 
 
 3.4 แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
  แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ในด้านกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีดังต่อไปนี้ 
  1) หลักสูตรสถานศึกษา ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรม   
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การให้นักเรียนจัดทำโครงงาน หรือให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจ ผ่านกระบวนการคิด และการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) การเรียนรู้ผ่าน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทั้งจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน การตรวจสอบและ
ประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาการเรียนรู ้ของนักเรียน พร้อมทั ้งแนวปฏิบัติ             
ในการวัดผลประเมินผลที่เน้นการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน  
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การวัดผลทางด้านสมรรถนะของผู้เรียน การวัดผลทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการวัดผลทางด้าน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน (สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนถ่อนวิทยา : ปพ.5)  
  2) รายงานข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนถ่อนวิทยา 
  3) สรุปกิจกรรมนิเทศภายใน  
  4) สรุปกิจกรรมวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนและนำผลที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้แก้ปัญหากับนักเรียน 
  5) สรุปกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพใช้กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพในบริบทของโรงเรียน ที่ประกอบไป
ด้วยทักษะอาชีพทางการเกษตร ทักษะอาชีพทางคหกรรม ทักษะอาชีพงานประดิษฐ์ และทักษะอาชีพ
ทางด้านการกีฬา (กีฬาฟุตบอล) จัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางอาชีพและการ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  6) สรุปโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
  7) สรุปโครงการบริหารงานบุคคล (กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา) 
  8) รายงานการประเมินตนเองตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 
 

 3.5 นวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  นวัตกรรมที่โรงเรียนถ่อนวิทยาได้นำมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ คือ PDCA วงจรบริหารสี่ขั้นตอนบูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีขั ้นตอน
วิธีการ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan : P) ขั้นตอนการวางแผนนี้จะทำการวิเคราะห์จุดเน้นที่โรงเรียน
ได้กำหนดไว้ ข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานสรุปโครงการต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา รวมทั้งบริบทโรงเรียนและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือนำมากำหนดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ยกระดับให้สูงขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์เพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว จะใช้หลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพิจารณา โดยใช้หลักความพอเพียง
ที่ต้องคำนึงถึงบริบทของโรงเรียน (สภาพแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน งบประมาณที่มี ความรู้
ความสามารถของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน เป็นต้น) เพื่อพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ ใช้หลักความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดขึ้นว่า
สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทั้งในเรื่องวิธีการ งบประมาณ และการวัดประเมินผลโครงการที่จะสามารถทำ
ให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่ โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม  
ควรจะสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้หลักการทั้งสาม (ความพอเพียง ความเป็นเหตุ
เป็นผล และภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดี) นั้น ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ และด้วย   
ความเป็นธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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  ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ (Do : D) ขั้นตอนนี้เป็นการลงมือดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้
กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในระหว่างที่ดำเนินการก็จะทำการตรวจสอบด้วยว่าได้ดำเนินไปใน
ทิศทางท่ีกำหนดไว้หรือ เพ่ือทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนการที่ได้วางไว้ 
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check : C) ขั ้นตอนนี้เป็นการประเมินผลที่ได้รับจาก   
การดำเนินการในขั้นการปฏิบัติ เพื่อทำให้ทราบว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากผละการวัดและประเมินผลตามเครื่องมือวัดประเมินผลที่
ได้กำหนดไว้  
  ขั้นตอนที่ 4 ขั ้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม (Action : A) ในขั ้นนี ้จะนำผลที่ได้จาก      
การตรวจสอบมาพิจารณาว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่เป็น หากเป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะ
นำโครงการ/กิจกรรมนั้น มาดำเนินการในปีต่อไป โดยอาจจะปรับปรุงให้ดียิ ่งขึ ้น เพ่ื อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือลดงบประมาณที่ใช้ลง หรือทำให้คุณภาพดียิ ่งขึ ้นไปอีก แต่ถ้าหากผลที่ได้       
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ก็จะรวมกันวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไป 
ซึ่งอาจจะทำโครงการ/กิจกรรมใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขโครงการ/กิจกรรมให้ดีขึ้น 
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ผลการประเมินในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ดี 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้
เพราะมาตรฐานที ่ ๑ มาตรฐานด้านผู ้เร ียน ผลการจัดการศึกษา อยู ่ในระดับดี มาตรฐานที ่ ๒ ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี และมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับด ี

ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นในบางกลุ่มสาระฯ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของค่าเป้าหมาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนรู้ได้ดี มีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ 
ดังที่ปรากฏ ผลประเมินในมาตรฐานที่ 2 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผล
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผน
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนา สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขงาน
ในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น
ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาได้ให้
ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมมือกันในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรการ
ป ้องก ันในสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ของ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข  มีผลประเมินอยู ่ในระดับดี ว ิเคราะห์ ออกแบบและ     
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้สื่อการเรียนรู้ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ มีการติดตามและตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขึ้นตอน เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะตามคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21  
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และนำไปแก้ไขในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
- สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพนักเร ียนให้พ ัฒนาส ูงข ึ ้น จ ัดกิจกรรม       
การเรียนการสอนด้วยการบูรณาการทั้งภายในวิชา
เดียวกันหรือต่างวิชา เน้นการปฏิบัติจริง โดยการจัด
กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพตามบริบทของโรงเรียน 
เพื ่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ  
การคิด การวางแผนในการทำงาน เกิดความรู ้ มี
ทักษะพื้นฐานในการทำงาน และเกิดเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ เน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะในการอ่าน   
การเขียน และการคิดคำนวณ นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู ้ของนักเรียนอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  

- นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไปสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ในวิชาคณิตศาสตร์ 
นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของ
ผู้เรียนในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 92.45 นักเรียนมผีล
การประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
ในระดับดีขึ ้นไปร้อยละ 92.28 นักเรียนมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม
ร้อยละ 96.23  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมที่
เหมาะสม ย ิ ้มง ่าย ไหว ้สวย กราบงาม จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

 
  

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
- กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

จริงจัง เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์แต่ละกลุ ่มสาระ   
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับ
การพ ัฒนาอย ่างต ่อไป น ัก เร ียนในระด ับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  ต้องได้ร ับการส่งเสริมด้าน
ท ักษะพื ้นฐานการค ิดคำนวณ ภาษาอังกฤษเพ่ือ     
การสื ่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ การอ่านและ 
การเข ียน ม ีระบบการค ิดและแก ้ป ัญหาอย ่าง
สร้างสรรค์ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่เหมาะสม 
และไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี
ต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จน
เกิดการลอกเลียนแบบ ทำให้หลงลืมวัฒนธรรม อันดี
งามของไทย  

- นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ต้องเร่ง
พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อ 
คุณลักษณะที่จำต่อการประกอบอาชีพ รู้จักตนเอง 
หาความถนัดของตนเอง ส่งเสริมทัศนคติที ่ด ีใน
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพที ่สุจริต และมี
ว ัฒนธรรมการทำงานท ี ่ด ี   ผล ิตผลงานอย ่าง
สร้างสรรค์  สื ่อสารได้เข้าใจอย่างน้อย  2 ภาษา 
และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและโลก มีระบบ 
การคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้
อินเตอร์เน็ตในทางที ่เหมาะสมและไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที ่กำหนดไว้

ช ัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของช ุมชน ว ัตถ ุประสงค ์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด     
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี     
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
- สถานศึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน

การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน แต่ยังไม่มากเท่าที่ควร ควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนการศึกษา 

- เร่งพัฒนาครูและบุคลากรที ่สอนไม่ตรงวิชาเอก ให้
เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนของวิชาที่สอน โดยการ
นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียน การสอนให้ตรง
มาตรฐานและตัวชี้วัดของวิชาที่สอน 

 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- ครูมีความตั้งใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรม  การเรียน

การสอน โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา ด้วยตัวเอง โดย
เรียนรู้ผ่าน การลงมือปฏิบัติจริง ใช้วิธีการต่างๆ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ  ด้วยตัวเอง หรือ
ร่วมปรึกษาหารือกันเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา  

- ครูใช้กิจกรรมที่เน้นสถานการณ์ที่มีอยู่ในชีวิตจริง เพื่อ
ฝึกให้นักเรียนได้แก้ปัญหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ เน้นการฝึกทักษะทางอาชีพ ซึ่ง
สามารถตอบสนองความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่าง
กันของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตัวเอง ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำ
โครงงาน  ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน นอกจากนี้
ยังมีการจัดบรรยากาศสภาพ-แวดล้อมที ่เอื ้อต่อการ
เร ียนรู้ของนักเร ียน ให้น ักเร ียนได้เป็นผู้ เล ือกและ
วางแผนสิ่งที่ตนจะเรียน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เล ือก และจะเร ิ ่มต ้นการเร ียนร ู ้ด ้วยตนเอง โดย
การศึกษาค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู ้ ฝ ึกความรับผิดชอบของนักเรียน ตลอดจน
สามารถที่จะประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน   การจัด

กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากข้ึน   

- ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย โดยเน้นในการส่งเสริมนักเรียน
ให้เกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

- ควรพัฒนาการใช ้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ ให้กับนักเรียน  หรือใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ให้มากขึ้น อีก
ทั้งควรส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี เป็นต้น 

- ควรจัดสรรครูเพิ่มในสาขาวิชาที่ขาดหรือไม่เพียงพอ เช่น 
วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษาฯ เป็นต้น 

- ใช ้ส ื ่อ เทคโนโลย ีสารสนเทศและแหล่งเร ียนรู้  ที่
เหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มาก
ที่สุด 

- ควรจ ัดทำข้อม ูลน ักเร ียนรายบุคคลให้เป ็นระบบ 
เพื ่อที ่จะสามารพติดตามและช่วยเหลือนักเรียนได้
ถูกต้องและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
ที่ได้มาแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในคราวต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

รายบุคคล (Personalization) การเป็นเจ้าของการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดสุขภาวะ (Well-being) ทั้งในด้านสุขภาพ ความฉลาดรู้ สังคมและอารมณ์อย่างสมดุลรอบด้านและเป็น
องค์รวม โดยยึดหลักความเสมอภาค  พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต การแก้ปัญหา ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม  และพัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทันและ
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาการ 

2. ครูนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจ และเข้าถึงนักเรียน 
สามารถแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนได้ตรงจุด 

3. ครูพัฒนาตนเองในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิม
ช่องทางการเรียนที่หลากหลายให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนทางด้าน
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี 

4. ครปูรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน ลดภาระงานของนักเรียน ประเมินชิ้นงานแบบบูรณาการ 

5. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้ผู ้ปกครอง/ชุมชนมีส่วนในการพัฒนา สร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะทางกีฬาตามโครงการสานฝันปั้นเยาวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพ 

6. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
สถานศึกษา 

7. พัฒนาครูและบุคลากรที่สอนไม่ตรงวิชาเอก ให้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนของวิชาที่
สอน  โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงมาตรฐานและตัวชี้วัดของวิชาที่สอน 

8. ครูพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน (ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์  การแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่มีการใช้ Application ต่างๆ  ในชีวิต-
ประจำวัน) โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสร้างเครือข่ายความรู้ (PLC) ให้มากขึ้น เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูไม่ต้องจำกัดเพียงวิธีการสอนของ
ตนเองเท่านั้น แต่ยังเปิดใจรับวิธีการสอนอ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 

9. ครูพัฒนาตนเองในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะช่ว ยเพ่ิม
ช่องทางการเรียนที่หลากหลายให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทาง
หนึ่ง 

10. ลดภาระงานอื่นๆ ให้แก่ครูผู้สอน โดยการเพิ่มฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน หรืออื่นๆ เพื่อที่จะช่วย
ให้ครูผู้สอนมีเวลาในการเอาใจใส่ต่องานวิชาการ หรือนักเรียนมากขึ้น 

11. ลดชั่วโมงการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าในสิ่งที่นักเรียนสนใจ 
และพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 กับชีวิตจริง 
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ความต้องการการช่วยเหลือ 
 1. การจัดสรรครูผู้สอนให้ครบและเพียงพอทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนมีครูผู้สอนไม่ครบ
และไม่เพียงพอในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี สังคมศึกษา และความต้องการครูผู ้สอนกลุ่มสาระ     
การงานอาชีพในสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื ่อพัฒนานักเรียนในด้านทักษะอาชีพที ่ตรงกับ      
ความต้องการของนักเรียน 
 2. การพัฒนาครูผู้สอนในการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  3. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกับพัฒนาครูในเรื ่องการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื ่องมือใน        
การจัดการเรียนรู้  
 4. ลดภาระงานอื่นๆ ให้แก่ครูผู ้สอน โดยการเพิ่มฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงินและงานพัสดุ หรือลด 
ความซ้ำซ้อนโครงการต่างๆ ที ่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื ่อที ่โรงเรียนจะไม่ต้อง
ดำเนินการซ้ำซ้อน ซึ่งจะช่วยให้ครูผู้สอนมีเวลาในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมากขึ้น 
 5. ด้านงบประมาณ โรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณเพื ่อใช้ซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ งบประมาณในการดูแลระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วที่เสถียรอยู่ตลอดเวลา งบประมาณใน
การจัดหาสื ่อเทคโนโลยีที ่ทันสมัยต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน  และงบประมาณในการดูแลรักษาระบบ
สาธารณูปโภคของโรงเรียน เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนถ่อนวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศ ณ วันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลัก
ในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึ กษา
และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสำหรับ
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด 
  โรงเรียนถ่อนวิทยา ได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก
การมีส ่วนร่วมของผู ้ เก ี ่ยวข้อง ทั้ งบุคลากรทุกคนในโรงเร ียน ผู ้ปกครอง และประชาชนในชุมชน 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  โรงเรียนถ่อนวิทยา จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน  

   

  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

(นายสุระสิทธิ์   คะลีล้วน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนถ่อนวิทยา 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
          ๒.๗ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนถ่อนวิทยา 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศ ณ วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๖๑ และประกาศ
โรงเรียนถ่อนวิทยาเรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนถ่อนวิทยามีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา 
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กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนถ่อนวิทยา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนถ่อนวิทยา 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
ร้อยละ ๗๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๕๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘๕ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓) การยอมรับท่ีอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ ๙๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดี 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดี 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดี 

๒.๔ พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
ระดับดี 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๘๐ ได้ระดับดีขึ้นไป 
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ประกาศโรงเรียนถ่อนวิทยา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ 

และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
............................................................................ 

 ตามที ่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดให้สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย  
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์           
ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนถ่อนวิทยาจึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 

๑. นายสุรสิทธิ์   คะลีล้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนถอ่นวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นายอภิวัตน์   โคตรชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     กรรมการ 
๓. นางศมาภรณ์   ปัชชามาตร ครู คศ.๓           กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวอาภรณ์   สุนารัตน์   ครู คศ.1    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่   
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ๑ ครั้ง

และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๒. ประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดทำรายงาน

ผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ให้คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถงึประโยชน์ของทางราชการเปน็สำคัญ 
 

                          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                              ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

 
      ( นายสุรสิทธิ์   คะลีล้วน ) 

                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา 
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คำสั่งโรงเรียนถ่อนวิทยา 
ที่ 41/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
…………………………………………………….. 

 

 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545   
กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาต้องจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษาเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนั้นเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ โรงเรียนถ่อนวิทยา จึงกำหนดจัดทำรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
พ.ศ.2547 เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานศึกษาบังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ประชุมชี้แจง ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาในดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  1.1 นายสุรสิทธิ์   คะลีล้วน   ประธานกรรมการ 
  1.2 นางสาวนัฐธชิา  สีกุลนาวา   กรรมการ 
   1.3 นายจันทร์ดี  แสนวัง   กรรมการ 
  1.4 นางอุดมพร  บริบาล   กรรมการ 
  1.5 นายสมคิด  ศรีประดษิฐ ์   กรรมการ 
  1.6 นายยุทธพงษ์  คุณานันท ์   กรรมการ 
  1.7 นางสาวศมาภรณ์  ปชัชามาตร  กรรมการและเลขานุการ 
  1.8 นางสาวอาภรณ์  สุนารัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2. คณะกรรมการประเมินและสรุปผลการประเมิน มีหน้าที่รวบรวมและสรุปข้อมูลสารสนเทศ โครงการ
จากการดำเนินงาน โครงการพิเศษ ประสานงานกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบ การนำเสนอและรายงานผล  การสรุปข้อมูลสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย และส่งรายงานที่งานประกันคุณภาพโรงเรียน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 
ประกอบด้วย 
 

   มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ผู้รับผิดชอบ 
   1. นางสาวศมาภรณ์  ปชัชามาตร  หัวหน้า 
   2. นางสาวสุเมตตา  ศรีหาวงศ์  ผู้ช่วย 
   3. นางอุดมพร  บริบาล   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวสุดคนึง  ศรีหาวงศ์  ผู้ช่วย 
       5. นางวิมลรัตน์  สุตเดช   ผู้ช่วย 
       6. นางสาวอาภรณ์  สนุารตัน์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ผู้รับผิดชอบ 
   1. นายสมคิด  ศรีประดษิฐ ์   หัวหน้า 
   2. นายณรงค์ชัย  พ่อค้าช้าง  ผู้ช่วย 
   3. นางวัฒนา  โคตรชมภ ู   ผู้ช่วย 
   4. นางจารุวรรณ  พนิธะ   ผู้ช่วย 
   5. นางปิยาภรณ์  โคตรชมภ ู  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  ผู้รับผิดชอบ 
   1. นางสาวนัฐธิชา  สีกุลนาวา  หัวหน้า 
   2. นายจันทร์ดี  แสนวงั   ผู้ช่วย 
   3. นางเยาวนิตย์  คำบุญเรือง  ผู้ช่วย  
   4. นางจารุวรรณ  พนิธะ   ผู้ช่วย 
   5. นายธัชธรรม์  วงศโ์ยธา    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ผู้รับผิดชอบ 
   1. นางบัวเงนิ  สุริยบุตร    หัวหน้า 
   2. นายยุทธพงษ์  คุณานันท์  ผู้ช่วย 
   3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองยศ  ผู้ช่วย 
   4. นางสาวอริสา  โคตรชมภ ู   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 3. คณะกรรมการจัดทำรูปเล่ม  มีหน้าที่รวบรวมรายงานผลการประเมินแต่ละมาตรฐานการศึกษา  ข้อมูล
พื้นฐาน ในการจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา และรายงานผลการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
 

  3.1 นางสาวศมาภรณ์  ปชัชามาตร  หัวหน้า 
  3.2 นางวิมลรัตน์  สุตเดช   ผู้ช่วย 
  3.3 นางสาวอาภรณ์  สุนารัตน์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ไดป้ฏิบัตหิน้าที่ ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ และบงัเกิดผลดีแก่ส่วนรวมตอ่ไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  5  เมษายน   พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

(นายสุรสิทธิ์   คะลีล้วน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา 
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แหล่งข้อมูลหลกัฐานอ้างอิงที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
 

ลำดับ เอกสาร QR Code ไฟล์เอกสาร 

1 แผนพัฒนาคุณภาพ64-66 กลยุทธ์64) 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 แผนปฏิบัติการโรงเรียนถ่อนวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 รายงาน กตปน. โรงเรียนถ่อนวิทยา ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 

 

4 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR 
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

 

5 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 

6 ตัวอย่างสรุปโครงการ/ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม  
ในปีการศึกษา 2564 
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ลำดับ เอกสาร QR Code ไฟล์เอกสาร 

7 
 
 
 
 

การวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนถ่อนวิทยา 
 

 

 


