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บทสรุปของผู,บริหาร

โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยา รหัส1082330185 ตั้งอยู>เลขที่ 21 หมู>ที่ 1 ตำบล นาเตย อำเภอท+ายเหมือง
จังหวัดพังงา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปPดสอนระดับชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6
มีบุคลากรทั้งสิ้น 53 คน ประกอบด+วยผู+บริหาร จำนวน1 รองผู+อำนวยการ 2 คน ครูผู+สอน จำนวน 49 คน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ จำนวน 1 คน จำนวนนักเรียน 957 คน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยา มีผลการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู+เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู+ทเี่ น+นผูเ+ รียนเป]นสำคัญ
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ข,อมูล หลักฐานเชิงประจักษJที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1. แผนปฏิบัติการประจำป` 2563
2. แผนกลยุทธb ป` 2563-2565
3. หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับรับรุงป`การศึกษา 2561
4. แผนการจัดการเรียนรู+ของครู
5. สารสนเทศของสถานศึกษา
6. ผลงานเด>นในป` 2563
7. คำสั่งโรงเรียน
8. รูปถ>าย
จุดเดLน
1. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด+วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลายตาม
บริบทและความเหมาะสมกับผู+เรียนและสาขาวิชา จึงทำให+นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได+อย>างมีประสิทธิภาพ
และเต็มศักยภาพของ ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพเป]นพลโลกที่ดี
2. ผู+เรียนเป]นผู+ใฝiรู+ใฝiเรียน มีความสามารถในการอ>าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ คิด
วิเคราะหb สามารถใช+เทคโนโลยีในการเรียนรู+ และมีความพร+อมในการศึกษาต>อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม
จริยธรรม และค>านิยมที่พึงประสงคb ตามหลักสูตรมีความสามารถในการแสวงหาความรู+ด+วยตนเอง และพัฒนา

ข
ตนเองอย>างต>อเนื่อง ส>งผลให+ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู> ในระดับ ดี ผู+เรียนมีสุขภาพร>างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส>วนสูงตามเกณฑb มีจิตใจที่ดี มีสุนทรียภาพ และเป]นคนดีของสังคม
3. โรงเรียนมีระบบดูแลช>วยเหลือผู+เรียนอย>างชัดเจน โดยเน+นความร>วมมือจากผู+ปกครอง และผู+ที่
เกี่ยวข+องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. ครูผู+สอนมีความรู+ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดการ
เรียนรู+ที่หลากหลายบูรณาการกับทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21 สอดคล+องตรงตามความต+องการของ
ผู+เรียน
5. โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีเปmาหมาย วิสัยทัศนb พันธกิจ ที่กำหนดไว+ชัดเจน สอดคล+องกับบริบท
ของโรงเรียนตามความต+องการของชุมชน วัตถุประสงคbของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต+นสังกัด ทันต>อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน+นคุณภาพผู+เรียนรอบด+านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส>งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต+องการ ให+
เป]นชุมชนการเรียนรู+ทางวิชาชีพ มาใช+ในการพัฒนางานและการเรียนรู+ของผู+เรียน
6. โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต>อการจัดการเรียนรู+อย>าง
มีคุณภาพ มีความพร+อมในเรื่องอาคารสถานที่ มีแหล>งเรียนรู+ มีทีพักผ>อนหย>อนใจ ร>มรื่น สวยงาม มี
หอประชุมที่สะดวกต>อการใช+งาน มีโดมเอนกประสงคbในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห+องเรียน หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จุดควรพัฒนา
1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ที่เสริมสร+างความสามารถด+านการคิดสร+างสรรคb
การคิดวิเคราะหb สังเคราะหb มีวิจารณญาณ การคิดแบบองคbรวมทั้งระบบและการแก+ปnญหา การตัดสินใจให+มี
มากขึ้น
2. โรงเรี ยนควรพัฒ นาการยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนให+ม ีค>าเฉลี่ยของผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขี้น ผ>านเกณฑbมาตรฐานที่กำหนดในทุกกลุ>มสาระการเรียนรู+
3. ครูควรสร+างจิตสำนึกในการรักษาสาธารณ สมบัติของโรงเรียน มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะ
เพื่อสังคมแก>นักเรียน
4. โรงเรียนควรส>งเสริมวิทยฐานะครู พัฒนาการเรียนการสอน ควรศึกษางานวิจัย เพื่อนำมาปรับใช+
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เช> น บทเรียนสำเร็จรูปมีก ารดำเนินการวิจ ัยพัฒนาและนำผลมาใช+
ปรับปรุงพัฒนางานอย>างต>อเนื่อง
5. โรงเรียนควรส>งเสริมงานแนะแนวเรื่องเตรียมตัวสอบตั้งแต>ระดับ ม.2, ม.5 ถ+าเน+นช>วง ม.3, ม.6
อาจช+าไป โดยให+ผู+ปกครองมีส>วนร>วมตระหนักถึงการศึกษาต>อ และการประกอบอาชีพ
แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพ (อยLางน,อย 1 ระดับ)
ด,านคุณภาพผู,เรียน
เพื่อให+คุณภาพของผู+เรียนมีคุณภาพมีมาตรฐานทีส่ ูงขึ้นโรงเรียนทำตามแผนปฏิบัติการป`การศึกษา
2563 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เช>น โครงการส>งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ โครงการส>งเสริมการเรียน

ค
การสอนโดยใช+สื่อ ICT โครงการส>งเสริมนิสัยรักการอ>าน โครงการการสร+างองคbความรู+ใหม>อย>างยังยืน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู>และ
วันภาษาไทยแห>งชาติ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ โครงการส>งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร+างจิตสำนึกความ
เป]นไทย
ด,านกระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีการบริหารจัดการอย>างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป]นที่ยอมรับจาก
ชุมชน และหน>วยงานต+นสังกัดดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิท ธิภาพผลการดำเนิ นงานอย>างยั่งยืน จึงได+กำหนด
แนวทางในการพัฒนาดังนี้
1. โครงการพัฒนาองคbกรสู>ความเป]นเลิศโดยเน+นการมีส>วนร>วมของผู+ม ีส>วนเกี่ยวข+องการพัฒนา
บุคลากรในด+านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตามแผน และการ
นิเทศกำกับติดตามโดยใช+กระบวนการ PLC
2. โครงการส>งเสริมและพัฒนาห+องปฏิบัติการและแหล>งเรียนรู+ให+ทนั สมัยยิ่งขึ้นโดยการกำหนด โครงการ/
กิจกรรม พัฒนาห+องปฏิบัติการและแหล>งเรียนรู+สู>ความเป]นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข+อมูลสารสนเทศให+มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู+ Education 4.0
ด,านกระบวนการเรียนการสอนที่เน,นผู,เรียนเปSนสำคัญ
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการจัดการเรียนรู+แบบโครงงานวิทยาศาสตรb โครงงานSTEM
3. โครงการพัฒนาการใช+สื่อ เทคโนโลยี สู>ห+องเรียน
4. โครงการส>งเสริมให+ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู+และนำไปใช+จริง
5. กิจกรรมส>งเสริมความเป]นเลิศสำหรับนักเรียนที่ต+องการความช>วยเหลือเป]นพิเศษ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู+ Education 4.0 ส>งเสริมอนุรักษbภูมิ
ปnญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท+องถิ่น เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
8. โครงการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน+นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง
9. โครงการส>งเสริมการใช+และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู+

(นายมนตรี ยกเชื้อ)
ผู+อำนวยการโรงเรียนท+ายเหมืองวิทยา
1 พฤษภาคม 2564

ง

คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาป`การศึกษา 2563 โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข+อ 3 ระบุให+สถานศึกษาจัดส>งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให+แก>หน>วยงานต+นสังกัดหรือหน>วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป]นประจำทุกป`เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท+อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป]นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล+องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได+แก>คุณภาพ
ของผู+เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเป]นสำคัญ เพื่อ
นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบป`ที่ผ>านมาต>อหน>วยงานต+นสังกัด หน>วยงานที่เกี่ยวข+อง ตลอดจน
เผยแพร>ต>อสาธารณชนได+รับทราบ และเตรียมความพร+อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสำนักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคbการมหาชน) ต>อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู+ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู+ที่มี
ส>วนเกี่ยวข+องทุกฝiายที่มีส>วนร>วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาป`การศึกษา 2563
ฉบับนี้ คณะผู+จัดทำหวังเป]นอย>างยิ่งว>าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป]นประโยชนbต>อการนำไปใช+ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท+ายเหมืองวิทยา ในป`การศึกษา 2564 ต>อไป

(นายมนตรี ยกเชื้อ)
ผู+อำนวยการโรงเรียนท+ายเหมืองวิทยา
1 พฤษภาคม 2564

จ

สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปสำหรับผูบ+ ริหาร
คำนำ
สารบัญ
สLวนที่ 1 ข,อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข+อมูลทั่วไป
ข+อมูลครูและบุคลากร
ข+อมูลนักเรียน
สรุปข+อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบระดับชาติของผูเ+ รียน
สLวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ+ รียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น+นผู+เรียนเป]นสำคัญ
สLวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองและความต,องการชLวยเหลือ
ภาคผนวก

หน,า
ก
ง
จ
1
1
1
2
4
9
11
11
17
26
34
60

1

สLวนที่ 1
ข,อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1.1 ข,อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยา
ที่อยูL : 21 หมู>ที่ 1 ตำบลนาเตย อำเภอท+ายเหมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณียb 82120
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
โทรศัพทJ : 076-484956 โทรสาร : 076-484840 E-Mail : info@tmw.ac.th
www.tmw.ac.th
เป[ดสอน : ระดับมัธยมศึกษาป`ที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาป`ที่ 6
จำนวนนักเรียน : จำนวนนักเรียนทั้งหมด 957 คน จำแนกเป]น ระดับชั้นม.ต+น 718 คน
ระดับชั้นม.ปลาย 267 คน
1.2 ข,อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จำนวนบุคลากร
รอง
ข+าราชการ พนักงาน ครูอัตรา เจ+าหน+าที่T รวม
บุคลากร ผู+บริหาร
ผู+อำนวยการ
ครู
ราชการ
จ+าง
ธุรการ
ทั้งหมด
46
1
จำนวน
1
2
1
2
53
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ำกว>า
บุคลากร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
จำนวน
41

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวมทั้งหมด

8

-

49

3) วิทยฐานะของบุคลากร
บุคลากร

คศ.3 คศ.2

คศ.1

จำนวน

11

10

17

ครูผู+ช>วย
8

ครูอัตรา
จ+าง
2

พนักงาน
ราชการ
1

รวมทั้งหมด
49

2

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

1. บริหารการศึกษา
2. ภาษาไทย
3. คณิตศาสตรb
4. วิทยาศาสตรbและเทคโนโลยี

1
6
7
9

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต>ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาหb)
6
23
22
22

5. ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

8

20

6. สังคมศึกษา
7. สุขศึกษาและพลศึกษา
8. ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลปç
9. การงานอาชีพ
10. บรรณารักษb
รวม

7
3
4
3
1
49

22
17
18
18
19

สาขาวิชา

จำนวน (คน)

ข+อมูล ณ วันที่ 8 เม.ย. 2563

1.3 ข,อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป`การศึกษา 2563 รวม 969 คน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จำนวนห+อง
ชาย
หญิง
ม.1
9
108
121
ม.2
9
122
107
ม.3
9
113
129
รวม
27
343
357
ม.4
3
43
56
ม.5
3
40
42
ม.6
3
32
56
รวม
9
115
154
รวมทั้งหมด

36

458

511

รวม

เฉลี่ยต>อห+อง

229
229
242
700
99
82
88
269

25
25
27
77
33
27
29
25

969

26

(ข+อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563)

3

จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ป`การศึกษา 2563 รวม 957 คน
เพศ
ระดับชั้นเรียน
จำนวนห+อง
ชาย
หญิง
ม.1
6
109
121
ม.2
6
120
108
ม.3
6
107
127
รวม
18
336
356
ม.4
3
42
56
ม.5
3
40
42
ม.6
3
31
56
รวม
9
113
154
รวมทั้งหมด

27

449

510

รวม

เฉลี่ยต>อห+อง

230
256
232
718
98
82
87
267

38
43
39
120
33
27
29
89

957

35

(ข+อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)

4

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ม.6

ภาษาอังกฤษ

ม.5

ประวัติศาสตรb

ม.4

สังคมศึกษาฯ

ม.3

วิทยาศาสตรb

ม.2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

คณิตศาสตรb

ม.1

ภาษาไทย

1.4 ข,อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปfการศึกษา 2563
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ร+อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต>ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1-2 ป`การศึกษา 2563
รายวิชา(พื้นฐาน)
ภาค
ระดับชั้น เรียน
17.39
21.40
20.61

30.00
31.44
29.82

20.43
34.50
25.99

52.17
40.61
73.13

45.22
45.85
30.84

39.57
41.92
35.24

90.00
48.03
51.32

88.70
32.75
89.43

84.17
49.34
-

28.07

29.82

36.40

35.53

40.09

52.19

63.04

80.26

75.88

48.95

11.39

46.05

46.22

79.10

23.95

89.03

62.87

93.16

62.50

38.63

72.00

58.36

38.20

25.64

85.41

75.11

-

43.00

58.00

51.00

31.00

-

58.00

83.44

95.00

95.00

56.25

38.46

92.71

50.00

-

67.70

80.00

94.00

-

59.76

35.56

58.53

89.02

59.70

60.00

98.78

100.00 100.00

69.51

54.90

49.38

79.01

79.01

64.20

96.30

76.54

-

74.71
42.74

37.93
23.26

89.66
49.00

90.80
74.42

53.33
88.51

82.76
83.72

63.87
90.80

86.00
98.85

-

5

ภาษาไทย

คณิตศาสตรb

วิทยาศาสตรb

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตรb

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพ

สรุประดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 6 ป`การศึกษา 2563
รายวิชา(พื้นฐาน)

ม.1

19.40

30.72

27.47

46.39

45.54

40.75

69.02

60.73

66.76

ม.2

24.34
55.73
49.63
64.64
58.73
272.47

29.82
25.01
48.23
45.23
30.60
209.61

31.20
59.03
71.86
53.96
69.33
312.85

54.33 35.47
52.29 58.65
40.50 0.00
84.02 69.36
82.61 70.92
360.14 279.94

43.72
24.80
62.85
62.10
83.24
317.46

57.18 84.85
87.22 68.99
81.72 94.50
97.54 88.27
77.34 92.43
470.02 489.77

37.94
46.58
47.50
50.00
0.00
248.78

45.41

34.94

52.14

60.02

52.91

78.34

41.46

ระดับชั้น

ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร+อยละในระดับ
3 ขึ้นไป

46.66

81.63

2) ร+อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินการอ>าน คิดวิเคราะหb และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1-2 ป`การศึกษา 2563
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ภาค
เรียน

จำนวน
นักเรียน

ผลการประเมิน
ผ>าน
-

ดี
153
152
105

ดีเยี่ยม
76
75
117

ระดับดี
ขึ้นไป

ร+อยละ

229
227
222

100
98.70
96.94

1
2
1

229
230
229

ไม>ผ>าน
1
1
6

2
1
2
1

228
242
232
99

5
1
1
1

-

104
109
111
60

116
119
120
34

220
228
231
94

96.49
94.21
99.57
94.95

2
1
2
1

98
82
82
88

2
-

-

60
49
49
29

33
32
33
57

93
81
82
86

94.90
98.78
100
97.73

2

87

1

-

30

56

86

98.85

6

สรุปร+อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินการอ>าน คิดวิเคราะหb และเขียนในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 6 ป`การศึกษา 2563
ผลการประเมิน

จำนวน
นักเรียน

ไม>ผ>าน

ผ>าน

ดี

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

230
228
232
98
82
87

1
6
1
2
1

-

รวม

957

11

ร+อยละในระดับดีขึ้นไป

100

1.15

ระดับชั้น

ดีเยี่ยม

ระดับดี
ขึ้นไป

ร+อยละ

153
105
111
30
49
30

76
117
120
66
33
56

229
222
231
96
82
86

93.91
94.74
98.28
98.98
98.78
98.85

-

478

468

946

98.85

-

79.67

78

98.85

98.85

3) ร+อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคbในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1-2 ป`การศึกษา 2563
ระดับชั้น

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ภาค
เรียน

จำนวน
นักเรียน

ไม>ผ>าน

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

229
230
229
228
242
232
99
98
82
82
88
87

4
3
6
6
2
3
1
1
1
-

ผลการประเมิน
ผ>าน

10
11
5
6
1
1
1
1

ดี

92
90
96
95
97
96
14
15
17
15
29
30

ดีเยี่ยม

124
126
122
121
130
132
83
81
64
65
57
56

ระดับดี
ขึ้นไป

ร+อยละ

216
216
218
216
227
228
97
96
81
80
86
86

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

7

สรุประดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 6 ป`การศึกษา 2563
ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ผลการประเมิน

ระดับดี
ขึ้นไป

ร+อยละ

216
216
228
97
81
86

100
100
100
100
100
100

230
228
232
98
82
87

ไม>ผ>าน
4
6
3
1
1

ผ>าน
10
6
1
1
-

ดี
92
95
96
14
17
29

ดีเยี่ยม
124
121
132
83
64
57

รวม

957

15

18

343

581

924

96.55

ร+อยละใน
ระดับดีขึ้นไป

100

1.57

1.88

35.84

60.71

96.55

96.55

4) ร+อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ป`การศึกษา 2563 ของผู+เรียนชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 3 ในระดับผ>านขึ้นไป
ภาค จำนวน
ผลการประเมิน
ระดับผ>าน
สมรรถนะสำคัญ เรียน นักเรียน
ร+อยละ
ขึ
น
้
ไป
ไม>ผ>าน ผ>าน
ดี
ดีเยี่ยม
1
242
9
123
110
242
100
1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
2
232
18
100
114
232
100
1
242
9
123
110
242
100
2. ความสามารถ
ในการคิด
2
232
18
100
114
232
100
1
242
9
123
110
242
100
3. ความสามารถ
ในการแก+ปญ
n หา
2
232
18
100
114
232
100
1
242
9
123
110
242
100
4. ความสามารถใน
การใช+ทักษะชีวิต

2

232

-

18

100

114

232

100

5. ความสามารถใน
การใช+เทคโนโลยี

1

242

-

9

123

110

242

100

2

232

-

18

100

114

232

100

8

สรุปร+อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ป`การศึกษา 2563 ของผู+เรียนชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 3 ในระดับผ>านขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ

ผลการประเมิน
ไม>ผ>าน ผ>าน

ดี

ดีเยี่ยม

ระดับผ>าน
ร+อยละ
ขึ้นไป

1. ความสามารถในการสื่อสาร

-

14

111

112

237

100

2. ความสามารถในการคิด

-

14

111

112

237

100

3. ความสามารถในการแก+ปnญหา

-

14

111

112

237

100

4. ความสามารถในการใช+ทักษะชีวิต

-

14

111

112

237

100

5. ความสามารถในการใช+เทคโนโลยี

-

14

111

112

237

100

ร+อยละในระดับผ>านขึ้นไป

-

237

100

237

5) ร+อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ป`การศึกษา 2563 ของผู+เรียนชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 6 ในระดับผ>านขึ้นไป
ภาค จำนวน
ระดับ
ผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญ
เรียน นักเรียน
ผ>าน ร+อยละ
ไม>ผ>าน ผ>าน ดี
ดีเยี่ยม ขึ้นไป
1
88
23 32
33
88
100
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2
87
.
9 39
39
87
100
1
88
23 32
33
88
100
2. ความสามารถในการคิด
2
87
.
9 39
39
87
100
1
88
23 32
33
88
100
3. ความสามารถในการแก+ปnญหา
2
87
.
9 39
39
87
100
1
88
23 32
33
88
100
4. ความสามารถในการใช+ทักษะ
ชีวิต
2
87
.
9 39
39
87
100
1
88
23 32
33
88
100
5. ความสามารถในการใช+
2
87
.
9 39
39
87
100
เทคโนโลยี

9

สรุปร+อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ป`การศึกษา 2563 ของผู+เรียนชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 6 ในระดับผ>านขึ้นไป
ผลการประเมิน

สมรรถนะสำคัญ

ไม>ผ>าน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก+ปnญหา
4. ความสามารถในการใช+ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช+เทคโนโลยี
ร+อยละในระดับผ>านขึ้นไป
-

ผ>าน
16
16
16
16
16

ดี
35
35
35
35
35
88

ระดับผ>าน
ร+อยละ
ขึ
น
้
ไป
ดีเยี่ยม
37
88
100
37
88
100
37
88
100
37
88
100
37
88
100
88
100

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 3
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป`การศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
57.86
55.18
54.29
คณิตศาสตรb
24.39
25.82
25.46
วิทยาศาสตรb
30.24
30.17
29.89
ภาษาอังกฤษ
32.50
34.14
34.38
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป`การศึกษา2562 - 2563
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตรb
วิทยาศาสตรb
ภาษาอังกฤษ

ป`การศึกษา 2562

ป`การศึกษา 2563

59.37
26.22
30.92
31.74

57.86
24.39
30.24
32.50

ผลต>าง
ระหว>างป`การศึกษา
- 1.51
- 1.83
- 0.68
+ 0.76
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปfที่ 6
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป`การศึกษา 2563
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
45.28
45.22
44.36
สังคมศึกษา
34.79
36.32
35.93
คณิตศาสตรb
21.80
26.33
26.04
วิทยาศาสตรb
32.35
33.04
32.68
ภาษาอังกฤษ
23.23
29.73
29.94
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ป`การศึกษา2562 – 2563
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
คณิตศาสตรb
วิทยาศาสตรb
ภาษาอังกฤษ

ป`การศึกษา 2562

ป`การศึกษา 2563

37.87
32.41
20.39
26.71
23.96

45.28
34.79
21.80
32.35
23.23

ผลต>าง
ระหว>างป`การศึกษา
+ 7.41
+ 2.38
+ 1.41
+ 5.64
- 0.73
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สLวนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป`การศึกษา 2563 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ป`การศึกษา 2563
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู+เรียน
ดีเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ+ รียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคbของผูเ+ รียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น+นผูเ+ รียนเป]นสำคัญ
ดีเยี่ยม
ระดับคุณภาพในภาพรวม
ดีเยี่ยม
จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ป`การศึกษา 2563 พบว>า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู+เรียน ผลการประเมินอยู>ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู>ในระดับดีเยี่ยม และมาตรฐาน
ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น+นผู+เรียนเป]นสำคัญผลการประเมินอยู>ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู>ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู,เรียน
1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา ข,อมูล หลักฐานเชิงประจักษJที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู,เรียนด+วย
วิธีการที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาผู+เรียนด+านต>าง ๆ ดังนี้
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู+สู>มาตรฐานสากล จึงจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาที่ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยคณะครูร>วมกันศึกษา
วิเคราะหbและพัฒนาหลักสูตร ส>งเสริมสนับสนุนให+ครูจัดกระบวนการเรียนรู+ ที่เน+นผู+เรียนเป]นสำคัญ
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วัดและประเมินผลด+วยเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล+องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู+ เน+นการ
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมจริง มีการพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพและมีศักยภาพสู>
ความเป]นเลิศตามมาตรฐานสากล
โรงเรียนส> งเสริมให+ผู+เรียนสามารถคิดอย>างเป] นระบบ คิดสร+างสรรคb ตัดสินใจ
แก+ปnญหาได+อย>างมีเหตุผล ส>งเสริมให+ผู+เรียนได+เรียนรู+การคิดเชิงระบบ และเรียนรู+ด+วยตนเองอย>าง
ต>อ เนื่อ ง โดยเปPดรายวิชาการศึก ษาค+นคว+าด+วยตนเอง (Independent Study: IS) เป]นรายวิชา
เพิ่มเติมทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต+นและตอนปลายประกอบด+วย รายวิชาการศึกษาค+นคว+าและ
สร+ า งองคb ค วามรู + (Research and Knowledge Formation : IS1) รายวิ ช าการสื ่ อ สารและการ
นำเสนอ (Communication and Presentation : IS2) และกิจกรรมการนำองคbความรู+ไปใช+บริการ
สังคม (Social Service Activity) : IS3)
โรงเรียนส>ง เสริมให+ผู +เรียนได+แสดงความสามารถจากการคิดสร+างสรรคbและการ
แก+ปnญหาอย>างมีเหตุผล ดังนี้ ส>งเสริมให+ผู+เรียนทุกคนได+เรียนรู+ตามความถนัดและความสนใจทั้งด+าน
วิชาการ การงานอาชีพ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและด+านอื่น ๆ ด+วยกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสาธารณประโยชนb
ส>งเสริมให+ผู+เรียนได+แสดงความรู+ความสามารถโดยให+จัดกิจกรรมในวันสำคัญต>าง ๆ กิจกรรมแข>ง
ทักษะของแต>ละกลุ>มสาระการเรียนรู+ภายในและภายนอกโรงเรียน ส>งเสริมให+ทุกกลุ>มสาระการ
เรียนรู+จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด+วยกระบวนการเรียนการสอนอย>างหลากหลาย ทั้งการทำงาน
เป]นกลุ>ม การสอนแบบ Active Learning การเรียนแบบร>วมมือ อาทิเช>น กิจกรรมนักเรียนในงาน
บันทึกการอ>านของกลุ>มสาระภาษาไทย กิจกรรมคิดเลขเร็ว การแก+ปnญหาคณิตศาสตรbด+วยโปรแกรม
GSP กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตรbและกิจกรรมการสอนโครงงานวิทยาศาสตรb กิจกรรม
English Chiness week, กิจกรรม Daily talk, กิจกรรมวันสำคัญและวัฒนธรรมต>างชาติ ของ
กลุ>มสาระการเรียนรู+ภาษาต>างประเทศ มีแหล>งเรียนรูเ+ พื่อให+ผู+เรียนได+ค+นคว+าเพิ่มเติม และแสวงหา
ความรู+จากแหล>งเรียนรู+ภายในและภายนอกห+องเรียน กิจกรรมส>งเสริมระเบียบวินัย ได+แก> กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร งานอนามัยดำเนินการเพื่อส>งเสริมให+ผู+เรียนมีนำ้ หนัก
ส>วนสูงและพัฒนาการทางด+านร>างกายให+เจริญเติบโตตามเกณฑb
โรงเรียนได+ให+ความสำคัญในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดให+มี
การสอนซ>อมเสริมและจัดกิจกรรมติว (O-Net) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในตารางเรียน ประชุม
และนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให+เป]นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 สนับสนุนให+ครูทำวิจัย สร+างสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการเตรียม
ความพร+อมในการศึกษาต>อ การฝ°กงาน การทำงานให+กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต>อ
ให+กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ 3 และป`ที่ 6 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวในทุก
ระดับชั้น ทำให+ผเู+ รียนมีความรู+ มีทักษะและเจตคติที่ดี ต>อการศึกษาที่สูงขึ้นและมีงานทำ
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงคJของผู,เรียน
โรงเรียนได+ดำเนินกิจกรรมที่ส>งเสริมให+นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคb โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู+อย>างความหลากหลาย ดังนี้
โครงการส>งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร+างจิตสำนึกความเป]นไทย ทางโรงเรียนได+
เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส>งเสริมให+ผเู+ รียนมีระเบียบวินัย และ
มีความจงรักภักดีต>อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยโb ดยนักเรียนสามารถนำไปใช+ในการดำรงชีวิต
กิจกรรมการเข+าค>ายลูกเสือ เนตรนารี เป]นกิจกรรมที่พฒ
ั นานักเรียนให+เป]นบุคคลที่สมบูรณb
ทั้งความรู+และคุณธรรมเป]นคนดีของสังคม
กิจกรรมโฮมรูม โดยมีครูปรึกษาเป]นผู+ให+คำปรึกษาและให+การอบรมสั่งสอนรวมไปถึงครู
แนะแนวที่ ช> วยนั ก เรี ยน ในการดำเนินการให+บ ริก ารคำปรึก ษา และแนะแนวการศึ ก ษาต> อ ใน
มหาวิทยาลัยต>างๆ ให+นักเรียนพัฒนาตนได+ดียิ่งขึ้น
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนได+ตระหนัก และให+
ความสำคัญต>อการดำเนินการปmองกันและแก+ไขปnญหายาเสพติดและอบายมุขอย>างต>อเนื่อง เพื่อสร+าง
ภูมิคุ+มกันและปmองกันให+กับนักเรียนทุกระดับชั้น มีการจัดกิจกรรมห+องเรียนสีขาว เพื่อรณรงคbปmองกัน
ยาเสพติด การให+ความรู+เรื่องยาเสพติดให+โทษ มีมาตรการรณรงคbและปmองกันเพื่อให+นักเรียนห>างไกล
จากยาเสพติด รูจ+ ักการใช+เวลาว>างให+เป]นประโยชนb
โครงการวิถีประชาธิปไตยโรงเรียน เป]นโครงการที่เล็งเห็นให+นักเรียน เกิดการเรียนรู+
เกี่ยวกับประชาธิปไตย ทำให+นักเรียนสามารถนำแนวคิดประชาธิปไตย มาปรับใช+ในชีวิตจริง โดยได+มี
การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนทุกป`การศึกษา
กิ จ กรรมส> ง เสริ ม ให+ ผ ู+ เ รี ยนมี ค วามรู +แ ละทัก ษะด+า นศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ปç ด+ า น
คอมพิวเตอรbตลอดถึงงานอาชีพอื่นๆ ส>งเสริมให+นักเรียนตระหนักถึงคุณค>าในการใช+ภาษาไทยให+ถูกต+อง
อีกทั้งโรงเรียนเป]นฐานข+อมูลแหล>งเรียนรู+ภูมิปnญญาท+องถิ่นที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน
การจัดกิจกรรมปnจฉิมนิเทศ เพื่อสร+างความผูกพันระหว>างครูกับนักเรียน ทำให+นักเรียน
เกิดความรักความภาคภูมิใจกับสถานศึกษา กิจกรรมในวันสำคัญต>างๆ กิจกรรมวันแม>แห>งชาติ กิจกรรม
ถือศีลกินผัก กิจกรรมอนุรักษbพันธุbเต>าทะเล กิจกรรมอนุรักษbทรัพยากรธรรมชาติ ทำให+โรงเรียนมี
ความสัมพันธbที่ดีกับชุมชนและท+องถิ่น นอกจากนี้โรงเรียนได+จัดให+นักเรียนมีส>วนร>วมในการจัดกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปç เพื่อให+สอดคล+องกับอัตลักษณbของสถานศึกษา
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2. ผลการดำเนินงาน
ผู+เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู+ด+วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง มีคุณลักษณะ ใฝi
เรียนรู+ มุ>งมั่น ทุ>มเทในการทำงาน พัฒนาตนเองได+อย>างต>อเนื่อง แสดงความสามารถของตนในทักษะ
ด+านต>างๆ ของการเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21 โดยมีความสามารถในด+านการอ>าน การคิด วิเคราะหb
สัง เคราะหb ประเมินค>า สามารถนำไปประยุก ตbใช+ก ับ ตนเองในชีวิตประจำวั นเพื ่อ การดำรงชีวิต
สามารถวิเคราะหbข+อมูล ขั้นตอนการทำงาน สามารถจัดทำข+อมูลและวางแผนการทำงานที่ได+รับอย>าง
เป]นระบบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหb คิดสังเคราะหb และคิดอย>างมี วิจารณญาณ อภิปราย
และเปลี ่ยนความคิ ดเห็ นโดยใช+เหตุ ผลประกอบการตัดสินใจได+ และมีทั กษะในการ แก+ ป n ญหา มี
ความคิดสร+างสรรคbในการเรียนรู+ จนสามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร+างองคbความรู+ใหม>ได+ ด+วยตนเอง
เกิดทักษะกระบวนการแสวงหาความรู+ด+วยตนเองตลอดชีวิต ตลอดจนมีความสุขในการเรียน หรือ
พัฒนาผลงานที่ตนเองชอบและมีความถนัด จนสามารถประสบความสำเร็จตามเปmาหมายของตนเอง
ได+ สามารถนำไปประยุกตbใช+กับตนเองในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิต มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ได+แก>
การมีสุขนิสัยที่ดี การดูแลสุขภาพ มีน้ำหนัก ส>วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑb มีสุขภาพดี
เข+าร>วมกิจกรรมทำให+มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด+านกีฬา กิจกรรมทักษะด+านทัศนศิลปç และ
นาฏศิลปç ดินตรีไทย กล+าแสดงออก เห็นคุณค>าตนเอง มีมนุษยbสัมพันธb สามัคคี มีจิตสาธารณะ ให+
เกียรติบุคคลอื่น
นอกจากนั้นการที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมส>งเสริมให+ผู+เรียนสามารถคิดอย>างเป]นระบบ คิด
สร+างสรรคb และตัดสินใจแก+ปnญหาได+อย>างมีเหตุผลปรากฏผลดังนี้
- ผู+เรียนรายวิชาการศึกษาค+นคว+าด+วยตนเอง(Independent Study : IS) สามารถกำหนด
เปmาหมายในเรื่องที่ศึกษา สามารถคาดการณbผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ศึกษา สามารถแก+ปnญหาที่
เกิดขึ้นในขณะศึกษาได+อย>างมีเหตุผล และสามารถสร+างสรรคbผลงานจากการศึกษาค+นคว+าที่นำเสนอ
ความคิดได+อย>างมีระบบและสร+างสรรคb
- ผู+เรียนมีความคิดริเริ่ม สามารถนำเสนอวิธีคิดและวิธีแก+ปnญหาด+วยตนเอง มาสร+างสรรคb
ผลงานด+วยความภาคภูมิใจโดยการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต>าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
กิจกรรมวันไหว+ครู กิจกรรมวันเข+าพรรษา กิจกรรมวันคริสตbมาส กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมแข>ง
ทักษะของแต>ละกลุ>มสาระการเรียนรู+ภายในและภายนอกโรงเรียน
- ผู+เรียนสามารถสรุปความคิดจากสิ่งที่ได+เรียนรู+ นำเสนอความคิดด+วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเองด+วยการนำเสนอภาระงานทำงานและภาระงานในวิชาต>างๆในรูปแบบที่กลากหลาย เช> น
รูปเล>มรายงาน mind mapping ละครสั้น คลิปวีดิโอ การbตูนหน+าเดียวและการแสดงในกิจกรรมวัน
สำคัญต>างๆ เป]นต+น
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3. จุดเดLน
3.1 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด+วยกระบวนการและวิธีการทีห่ ลากหลาย
ตามบริบทและความเหมาะสมกับผูเ+ รียนและสาขาวิชา จึงทำให+นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได+อย>าง
มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของ ตนเอง เกิดทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21 และมีศักยภาพ
เป]นพลโลกที่ดี
3.2 ผู+เรียนเป]นผู+ใฝiรู+ ใฝiเรียน มีความสามารถในการอ> าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คำนวณ คิดวิเคราะหb สามารถใช+เทคโนโลยีในการเรียนรู+ และมีความพร+อมในการศึกษาต>อในระดับสูง
ขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และค>านิยมที่พึงประสงคb ตามหลักสูตรมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู+ด+วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย>างต>อเนื่อง ส>งผลให+ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู>ใน
ระดับดี ผู+เรียนมีสุขภาพร>างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส>วนสูงตามเกณฑb มีจิตใจที่
ดี มีสุนทรียภาพ และเป]นคนดีของสังคม
3.3 โรงเรียนมีระบบดูแลช>วยเหลือผู+เรียนอย>างชัดเจน โดยเน+นความร>วมมือจากผู+ปกครอง
และผู+ที่เกี่ยวข+องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.4 ครูผู+สอนมีความรู+ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก สามารถ
จัดการเรียนรู+ที่หลากหลายบูรณาการกับทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษที่ 21 สอดคล+องตรงตามความ
ต+องการของผู+เรียน
4. จุดควรพัฒนา
4.1 โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ที่เสริมสร+างความสามารถด+านการคิด
สร+างสรรคb การคิดวิเ คราะหb สัง เคราะหb มีวิจ ารณญาณ การคิดแบบองคbรวมทั้งระบบและการ
แก+ปnญหา การตัดสินใจให+มีมากขึ้น
4.2 โรงเรียนควรพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให+มีค>าเฉลีย่ ของผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขี้น ผ>านเกณฑbมาตรฐานที่กำหนดในทุกกลุ>มสาระการเรียนรู+
4.3 ครูควรสร+างจิตสำนึกในการรักษาสาธารณ สมบัติของโรงเรียน มีความรับผิดชอบมีจิต
สาธารณะเพื่อสังคมแก>นักเรียน
4.4 โรงเรียนควรส>งเสริมวิทยฐานะครู พัฒนาการเรียนการสอน ควรศึกษางานวิจัย เพื่อนำมา
ปรับใช+ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เช>น บทเรียนสำเร็จรูปมีการดำเนินการวิจัยพัฒนาและนำ
ผลมาใช+ปรับปรุงพัฒนางานอย>างต>อเนื่อง
4.5 โรงเรียนควรส>งเสริมงานแนะแนวเรื่องเตรียมตัวสอบตั้งแต>ระดับ ม.2, ม.5 ถ+าเน+นช>วง ม.
3, ม.6 อาจช+าไป โดยให+ผู+ปกครองมีส>วนร>วม ตระหนักถึงการศึกษาต>อ และการประกอบอาชีพ
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5. แผนพัฒนาเพื่อให,ได,มาตรฐานที่สูงขึ้น
เพื่อ ให+คุณภาพของผู+เรียนมีคุณภาพมีมาตรฐานที่สูงขึ้นโรงเรียนทำตามแผนปฏิบัติการ
ป`การศึกษา 2563 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดังนี้
ฝyาย/กลุLมสาระที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ
ภาษาไทย

คณิตศาสตรb
วิทยาศาสตรb
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ภาษาต>างประเทศ

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการส>งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
- โครงการส>งเสริมการเรียนการสอนโดยใช+สอื่ ICT
- โครงการส>งเสริมนิสัยรักการอ>าน
- โครงการการสร+างองคbความรู+ใหม>อย>างยังยืน
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย
- โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู>และวันภาษาไทย
แห>งชาติ
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรb
- โครงงานวิทยาศาสตรb
- โครงการส>งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรb
- โครงการวิถีประชาธิปไตยโรงเรียน
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส>งเสริมทักษะทางวิชาการกลุ>มสาระสังคมศึกษา
- โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูกลุ>มสาระการเรียนรู+ภาษาต>างประเทศ
-โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
-โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
- โครงการค>ายพัฒนาผู+เรียนให+มีความรู+และทักษะ
ด+านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปçสู>ระดับประเทศและ
อาเซียน
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักเรียนสู>ประเทศและ
อาเซียน
-โครงการส>งเสริมความเป]นไทยสู>สากล
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ฝyาย/กลุLมสาระที่รับผิดชอบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมพัฒนาผู+เรียน
(งานแนะแนว)

งานกิจการนักเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู+เรียน
(ลูกเสือ-เนตรนารี)

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุม> สาระการ
เรียนรู+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเ+ รียน
-โครงการคลินิกวัยใส
-โครงการแนะแนวศึกษาต>อ
-โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
-โครงการส>งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร+างจิตสำนึก
ความเป]นไทย
-กิจกรรมฐานลูกเสือ เนตรนารี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา ข,อมูล หลักฐานเชิงประจักษJที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของโรงเรียน โดยดำเนินกิจกรรมต>าง ๆ ดังนี้
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีการบริหารจัดการโดยใช+โรงเรียนเป]นฐาน (School Base Management)
ภายใต+วงจรคุณภาพ (PDCA) ด+วยการบริหารที่เป]นระบบยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส>วนร>วม
และค>านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป]นวัฒนธรรมองคbกรในการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ส>งผลให+โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส>งผลให+กระบวนการบริหารและการจัดการอยู>
ในระดับ ดี
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีกระบวนการกำหนดวิสัยทัศนb พันธกิจและเปmาหมายอย>างเป]น
ระบบและเป]นขั้ นตอน โดยแต> ง ตั ้ งคณะกรรมการ รวบรวมข+อ มูลพื้ นฐานของโรงเรี ยน วิ เ คราะหb
SWOT กำหนดจุดยืน กำหนดภาพความสำเร็จ จัดทำร>างวิสัยทัศนb ประเมินทบทวนและปรับปรุง
แก+ไข ส>งผลให+โรงเรียนมีวิสัยทัศนb พันธกิจและเปmาหมายที่ชัดเจน สอดคล+องกับบริบทของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได+จริง
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โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีการจัดโครงสร+างการบริหารงานโดยใช+โรงเรียนเป]นฐาน (School
Base Management) ออกเป]น 6 กลุ>ม ประกอบด+วยกลุ>มบริหารวิชาการ กลุ>มบริหารงบประมาณ
กลุ>มบริหารงานบุคคล กลุ>มบริหารทั่วไป กลุ>มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ>มแผนงานวิจัยและพัฒนา
กำกับดูแลองคbกรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน+นการบริหารคน
(Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีสว> นร>วม (Participation Management)
โดยน+อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช+ในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอน ภายใต+วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู+เรียน ครู ผู+บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู>ความ
เป]นเลิศ (Smart) อย>างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต>งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะหb SWOT ร>วมกับผู+
มีส>วนได+ส>วนเสีย วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำป` ดำเนินการตามแผนที่
วางไว+ นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป]นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน นำผลที่
ได+มาปรับปรุงและพัฒนางานให+มีประสิทธิภาพอย>างต>อเนื่องและยั่งยืน
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน+นคุณภาพผู+เรียนอย>างรอบด+าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน แหล>ง
เรียนรู+ ข+อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน ให+สอดสอดกับผู+เรียนและชุมชน
มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน+อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู>เรียนรู+
ทุกรายวิชา เน+นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให+ผู+เรียนให+มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อส>วนรวมและ
ชุมชน โดยดำเนินการ แต>งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะหb SWOT เพื่อพัฒนาหลักสูตรให+สอดคล+องกับ
ศักยภาพ ความต+องของผู+เรียน และชุมชน วางแผนการใช+หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู+เรียนอย>างรอบด+าน ดังนี้
1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุม> สาระ
การเรียนรู+ สร+างแหล>งเรียนรู+เศรษฐกิจ พอเพียงในสถานศึกษา เพื่อ พัฒนาผู+เ รียนให+มีความรู+ คู>
คุณธรรม และมีความพอเพียง
2. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด+านภาษา และการ
สื่อสาร
3. เข+าร>วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด+านวิทยาศาสตรb คณิตศาสตรb และเทคโนโลยี (SMT)
ของ สสวท.และการจัดการเรียนการสอนโดยใช+กระบวนการเรียนรู+แบบสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตรb คณิตศาสตรb และเทคโนโลยี ในระดับสูง
4. โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาได+ดำเนินการประเมินผลการใช+หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
โดยสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู+ปกครอง นำผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนให+มีความเหมาะสม สอดคล+องกับความต+องการของผูเ+ รียนและชุมชนอย>างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผูเ+ รียนอย>างรอบด+านและทุกกลุม> เปmาหมาย
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โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส>งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
อย>างต>อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย>างน+อยป`การศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพื่อให+ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต>ละบุคคล การสร+าง
ชุมชนแห>งการเรียนรู+ (PLC) ส>งเสริมให+มีการพัฒนาตนเองในการศึก ษาต>อ การจัดทำผลงานทาง
วิชาการ และเข+าร>วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด>นด+านต> าง ๆ จัดทำคู>มือการปฏิบั ติง าน เพื่อให+
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได+ และให+บุคลากรใหม>ได+เรียนรู+และสามารถสานต>อภาระงานให+
บรรลุวิส ัยทัศนbของโรงเรียน แต>ง ตั้ง คณะกรรมการประเมินประสิ ท ธิภาพ และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข+าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จาก
รายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ให+รางวัล ยกย>องชมเชย
สร+างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อใช+เป]นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวม
ส>งผลให+ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาได+จัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต>อการจัดการ
เรียนรู+อย>างมีคุณภาพ ด+วยโครงการพัฒนาสิ่งแวดล+อมเพื่อการเรียนรู+ โครงการพัฒนาห+องสมุดมีชีวิต
ต+นแบบ สพฐ. พัฒนาห+องเรียนและห+องปฏิบัติการที่เอื้อต>อการเรียนรู+ทุกกลุ>มสาระการเรียนรู+ มี
อาคารประกอบ 5 หลัง มีอาคารโดมร>มเย็น มีหอประชุมที่มีความพร+อม และเอื้อต>อการจัดการ
เรียนรู+ การจัดกิจกรรมต>างๆ มีต+นไม+ร>มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม มีสวนหย>อมต>าง ๆ
มากมายให+นักเรียนได+พักผ>อน มีที่นั่งพักผ>อนเพียงพอกับความต+องการของนักเรียน มีแหล>งเรียนรู+
ทั้งภายในและภายนอก แหล>งเรียนรู+ภายใน ได+แก> ห+องสมุดโรงเรียน ห+องสหกรณbโรงเรียน ห+อง
ดนตรีไทย ห+อ งปฏิบัติก ารวิทยาศาสตรb ห+อ งปฏิบัติก ารคณิตศาสตรb สวนวิท ยาศาสตรb ห+อง
วัฒนธรรม ห+องจริยธรรม ห+องดนตรีสากล ห+องพยาบาล ห+องแนะแนว ห+องโสตทัศนูปกรณb
ห+องปฏิบัติการภาษาไทย ห+องเกษตร ห+องปฏิบัติการคหกรรม สนามกีฬา อาคารฝ°กงานห+อ ง
คอมพิวเตอรb โรงยิม สนามเปตอง สนามบาสเกตบอล สนามตะกร+อ สระว>ายน้ำ แหล>งเรียนรู+ภายนอก
ได+แก> ศูนยbวัฒนธรรมท+ายเหมือง กลุ>มประมงพื้นบ+าน กลุ>มผลิตกะปP ศูนยbการเรียนรู+เ ศรษฐกิจ
พอเพียงบ+านท>าดินแดง กลุ>มผลิตข+าวนาข>าบ+านบางทอง กองทุนหมู>บ+าน ศูนยbวิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝnßงพังงาศูนยbเรียนรู+ชุมชนตีนเป]ด ศูนยbอนุรักษbพันธbเต>าทะเล อุทธยานแห>งชาติเขาลำป`-หาดท+ายเหมือง
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู+ ด+วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู+และการ
บริหารจัดการ พัฒนาระบบเครือข>ายอินเทอรbเน็ตและสัญญาณ Wifi ให+ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดหา
ซอฟตbแวรbทางการบริหารกลุ>มงานและฝiายต>าง ๆ เช>น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู+
ออนไลนb โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โปรแกรมห+องสมุด ระบบบัญชีออนไลนb การ
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รายงานข+อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ+างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห+องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรbที่เอื้อต>อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรb วัสดุอุปกรณb โสตทัศนศึกษา
สื่อดิจิตอล และซอฟตbแวรbที่ส>งเสริมการจัดการเรียนรู+ของกลุ>มสาระการเรียนรู+
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาได+พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยมีส>วนร>วมจากผู+เกี่ยวข+อง
พร+อมทั้งน+อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช+ในด+านต>าง ๆ อย>างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในป`การศึกษา 2563 โรงเรียนได+รับจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 7,541,189 บาท เงินเรียนฟรี 15 ป` จำนวน 2,591,489.46 บาท เงิน
รายได+สถานศึกษา จำนวน 1,791,373.08 บาท
2.2 ข,อมูล หลักฐานเชิงประจักษJที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) มีเป{าประสงคJ วิสัยทัศนJ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีเปmาประสงคb วิสัยทัศนb และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากำหนดชัดเจน
ดังนี้
เป{าประสงคJ
เพื่อให+การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีคุณภาพและมาตรฐานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงได+กำหนดเปmาประสงคbดังนี้
1. ผู+เรียนทุกคนมีความรู+ทางด+านวิชาการ ทักษะการคิด ความสามารถในการสื่อสาร การ
อ>าน คิดวิเคราะหbและเขียน สมรรถนะที่สำคัญ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคb
ตามหลักสูตรสถานศึกษา การเตรียมตัวพร+อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต>าง ๆ ทางสังคมและโลก เพื่อ
ก+าวทันต>อยุคโลกาภิวัตนb และพัฒนาให+เป]นสังคมแห>งการเรียนรู+พร+อมก+าวสู>ความเป]นสากล
2. ผู+เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค>านิยมที่พึงประสงคb มีการอนุรักษbมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิปnญญาท+องถิ่น สำนึกในความเป]นชาติไทย ห>างไกลยาเสพติดและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป]นภูมิคุ+มกันที่ดีกับผู+เรียนทุกคน
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดโครงสร+างการบริหารที่ยืดหยุ>น มี
ส>วนร>วมของทุกภาคส>วนอย>างรอบด+าน พร+อมทั้งน+อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช+ใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนอย>างมั่นคงและยั่งยืน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม มีความโปร>งใส และตรวจสอบได+
4. สถานศึกษามีเครือข>ายสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีเครือข>ายอินเทอรbเน็ตไร+สาย
ครอบคลุมทุกส>วนของโรงเรียน เพื่อการรองรับเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม> มีการผลิต/จัดหาสื่อ
การเรียนรู+ที่สอดคล+องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และนำมาใช+ในการจัดการเรียนการสอนอย>างมี
ประสิทธิภาพอย>างครูมืออาชีพ
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5. คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข>ายผู+ปกครอง และผู+มีส>วนได+ส>วนเสียกับการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ให+ความร>วมกับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแก+ปnญหา
พฤติกรรมที่ไม>พึงประสงคbของนักเรียน และยกระดับคุณภาพสถานศึกษายุคใหม> รองรับความต+องการ
และการยอมรับของผู+เรียนและชุมชนยุคใหม>
6. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและแหล>งเรียนรู+ที่สอดคล+องกับบริบทของชุมชน ท+องถิ่น
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการศึกษา และบรรลุเปmาหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
7. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเป]นสำคัญ ตามความสนใจ ความต+องการ
และความถนัดของผู+เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช+วิธีการที่หลากหลาย ผู+เรียนเกิดการเรียนรู+
เต็มตามศักยภาพของแต>ละบุคคล และสามารถสร+างนวัตกรรมเพื่อแก+ปnญหาต>าง ๆ ได+อย>างสร+างสรรคb
8. หน>วยงานต>าง ๆ ที่เกี่ยวข+องมีส>วนร>วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสร+างเสริมความ
เป]นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถแข>งขันกับสถานศึกษาอื่น ๆ ได+
9. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส>งผลต>อคุณภาพผู+เรียนที่เกิดจากการมี
ส>วนร>วมของผู+เกี่ยวข+องทุกฝiาย ร>วมรับผิดชอบต>อผลการจัดการศึกษาให+มีคุณภาพได+ม าตรฐาน
ส>งผลให+ผู+มีส>วนเกี่ยวข+องมีความมั่นใจต>อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
10. ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักและร>วมกันพัฒนาสถานศึกษาอย>างเต็ม
ตามศักยภาพ
วิสัยทัศนJ (Vision)
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาเป]นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล+อมที่เอื้อต>อการพัฒนา การจัดการศึกษา
มุ>งพัฒนาให+นักเรียนมีความรู+ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคb ตามเกณฑbมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพร+อมก+าวสู>สังคมโลกอย>างมีความสุข ด+วยกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยเน+นให+
ทุกฝiายมีส>วนร>วม ดังนั้นจึงได+กำหนดวิสัยทัศนbโรงเรียนเป]น
“มุLงมั่นพัฒนาผู,เรีย นให,ม ีคุณธรรมนำความรู, มีส ุข ภาพกายและจิตที่สมบูรณJ เปSนที่
ยอมรับของสังคม ด,วยกระบวนการบริหารตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู+เรียนให+เป]นมนุษยbที่สมบูรณbทั้งร>างกาย จิตใจ สติปnญญา ความรู+ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถสื่อสารได+อย>างน+อย 2 ภาษา และสามารถอยู>
ร>วมกับผู+อื่นในสังคมโลกยุคใหม>ได+อย>างมีความสุข
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน+นการมีส>วนร>วมจากทุกภาคส>วน เพื่อเสริมสร+าง
ความรับผิดชอบและบูรณาการการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยยึดผู+เรียนเป]นสำคัญ มีการส>งเสริมให+ผู+เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ และสามารถสร+างนวัตกรรมเพื่อแก+ปnญหาต>าง ๆ ได+อย>างสร+างสรรคb
4. สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาได+สอดคล+อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
ข,อมูล หลักฐานเชิงประจักษJ ได+แก>
1. แผนปฏิบัติการประจำป` 2563
2. แผนกลยุทธb ป` 2563-2565
2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีการจัดโครงสร+างการบริหารงานโดยใช+โรงเรียนเป]นฐาน (School
Base Management) ออกเป]น 6 กลุ>ม ประกอบด+วยกลุ>มบริหารวิชาการ กลุ>มบริหารงบประมาณ
กลุ>มบริหารงานบุคคล กลุ>มบริหารทัว่ ไป กลุ>มแผนงานและวิจัย และกลุ>มบริหารกิจการนักเรียน กำกับ
ดูแลองคbกรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน+นการบริหารคน (Human
Resource Management) และบริหารงานแบบมีสว> นร>วม (Participation Management) โดยน+อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency) มาใช+ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ภายใต+วงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อพัฒนาผู+เรียน ครู ผู+บริหาร โรงเรียน และชุมชนสู>ความเป]นเลิศ
(Smart) อย>างยั่งยืน (Sustainable) มีการแต>งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะหb SWOT ร>วมกับผู+มีส>วนได+
ส>วนเสีย วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำป` ดำเนินการตามแผนที่วางไว+
นิเทศกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป]นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงาน นำผลที่ได+มา
ปรับปรุงและพัฒนางานให+มีประสิทธิภาพอย>างต>อเนื่องและยั่งยืน
ข,อมูล หลักฐานเชิงประจักษJ ได+แก>
1. โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
2. โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑbสำนักงาน
3. โครงการนิเทศการสอน
4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนท+ายเหมืองวิทยา
5. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบลสู>มาตรฐาน
6. โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล
7. โครงการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการและสารสนเทศโรงเรียน
8. โครงการการสร+างองคbความรู+อย>างยั่งยืน
9. แผนปฏิบัติการประจำป` 2563
10. แผลกลยุทธbป`2563-2565

23

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน,นคุณภาพผู,เรียนรอบด,านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุLมเป{าหมาย
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน+นคุณภาพผู+เรียนอย>างรอบด+าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล>ง
เรียนรู+ ข+อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน ให+สอดสอดกับผู+เรียนและชุมชน
มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน+อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู>เรียนรู+
ทุกรายวิชา เน+นการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให+ผู+เรียนให+มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อส>วนรวมและ
ชุมชน โดยดำเนินการ แต>งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะหb SWOT เพื่อพัฒนาหลักสูตรให+สอดคล+องกับ
ศักยภาพ ความต+องของผู+เรียน และชุมชน วางแผนการใช+หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู+เรียนอย>างรอบด+าน ดังนี้
1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ>มสาระ
การเรียนรู+สร+างแหล>งเรียนรู+เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู+เรียนให+มีความรู+ คู>คุณธรรม
และมีความพอเพียง
2. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะ ด+านภาษา และการสื่อสาร
3. เข+าร>วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด+านวิทยาศาสตรb คณิตศาสตรb และเทคโนโลยี (SMT)
ของสสวท.และการจัดการเรียนการสอนโดยใช+กระบวนการเรียนรู+แบบสะเต็ม ศึก ษา เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตรb คณิตศาสตรb และเทคโนโลยีในระดับสูง
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาได+ดำเนินการประเมินผลการใช+หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
โดยสอบถามความพึงพอใจ ของนัก เรียน และผู+ป กครอง นำผลประเมิน มาปรับ ปรุงและพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให+มีความเหมาะสม สอดคล+องกับความต+องการของผู+เรียน และ
ชุมชน อย>างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู+เรียนอย>างรอบด+านและทุกกลุ>มเปmาหมาย
ข,อมูล/หลักฐานเชิงประจักษJ ได+แก>
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ>มสาระการ
เรียนรู+
2. โครงการส>งเสริมนิสัยรักการอ>าน
4) พัฒนาครูและบุคลากรให,มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส>งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
อย>างต>อเนื่อง จัดอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย>างน+อยป`การศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพื่อให+ครูและบุคลากรพัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต>ละบุคคล การสร+าง
ชุมชนแห>งการเรียนรู+ (PLC) ส>งเสริมให+มีการพัฒนาตนเองในการศึก ษาต>อ การจัดทำผลงานทาง
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วิชาการ และเข+าร>วมประกวดผลงาน รางวัลดีเด>นด+านต> าง ๆ จัดทำคู>มือการปฏิบั ติง าน เพื่อให+
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได+ และให+บุคลากรใหม>ได+เรียนรู+และสามารถสานต>อภาระงานให+
บรรลุวิสัยทัศนbของโรงเรียน แต>งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข+าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการ
ผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพื่อพิจารณาความดีความชอบ ให+รางวัล ยกย>องชมเชย สร+างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน และเพื่อใช+เป]นแนวทางในการพัฒนาตนเองและบุคลากรในภาพรวมส>งผลให+ครูและ
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ข,อมูล/หลักฐานเชิงประจักษJ ได,แกL
1. โครงการงานพัฒนาบุคลากร
2. โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล
3. โครงการเพิ่มคุณวุฒเิ พื่อพัฒนาศักยภาพครูผู+สอนลูกเสือเนตรนารี
4. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูกลุ>มสาระการเรียนรู+ภาษาต>างประเทศ
5) จัดสภาพแวดล,อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตLอการจัดการเรียนรู,อยLางมี คุณภาพ
และมีความปลอดภัย
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาได+จัดสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต>อการจัดการ
เรียนรู+อย>างมีคุณภาพ ด+วยโครงการพัฒนาสิ่งแวดล+อมเพื่อการเรียนรู+ โครงการพัฒนาห+องสมุดมีชีวิต
ต+นแบบ สพฐ. พัฒนาห+องเรียนและห+องปฏิบัติการที่เอื้อต>อการเรียนรู+ทุกกลุ>มสาระการเรียนรู+ มี
อาคารประกอบ 5 หลัง มีอาคารโดมร>มเย็น มีหอประชุม มีอนาคารเอนกประสงคb สนามกีฬาทั้งใน
ร>มและที่กลางแจ+งที่มีความพร+อมและเอื้อต>อการจัดการเรียนรู+ การจัดกิจกรรมต>าง ๆ มีต+นไม+ร>มรื่น
บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม มีสวนหย>อมต>าง ๆ มากมายให+นักเรียนได+พักผ>อน มีที่นั่งพักผ>อน
เพียงพอกับความต+องการของนักเรียน มีแหล>งเรียนรู+ทั้งภายในและภายนอก แหล>งเรียนรู+ภายใน
ได+แก> ห+อ งสมุดโรงเรียน ห+อ งสหกรณbโ รงเรียน ห+อ งดนตรีไทย ห+อ งปฏิบ ัติก ารวิทยาศาสตรb
ห+องปฏิบัติการคณิตศาสตรb ห+องปฏิบัติการคอมพิวเตอรb ห+องจริยธรรม ห+องดนตรีสากล ห+องพยาบาล
ห+องแนะแนว ห+องโสตทัศนูปกรณb ห+องปฏิบัติการภาษาไทย ห+องเกษตร ห+องปฏิบัติการคหกรรม
ข,อมูล/หลักฐานเชิงประจักษJ ได+แก>
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห+องสมุดโรงเรียน
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนb อาคาร สิ่งปลูกสร+างและสิ่งแวดล+อมภายในโรงเรียน
3. โครงการพัฒนาแหล>งเรียนรูใ+ นกลุ>มสาระต>างๆ
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห+องสมุดโรงเรียน
5. ห+องปฏิบัติการต>างๆ
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เรียนรู,

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการ และการจัดการ

โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู+ ด+วยโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู+และการบริหาร
จัดการ พัฒนาระบบเครือข>ายอินเทอรbเน็ตและสัญญาณ Wifi ให+ครอบคลุมทุกพื้นที่ จัดหาซอฟตbแวรb
ทางการบริหารกลุม> งานและฝiายต>างๆ เช>น โปรแกรม SGS ระบบประเมินผลการเรียนรู+ออนไลนb
โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โปรแกรมห+องสมุด การรายงานข+อมูลทางการเงิน (e budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ+างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห+องปฏิบัติการคอมพิวเตอรbทเี่ อื้อต>อการ
จัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรb วัสดุอุปกรณb โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟตbแวรbที่
ส>งเสริมการจัดการเรียนรู+ของกลุ>มสาระการเรียนรู+
ข,อมูล/หลักฐานเชิงประจักษJ ได,แกL
1. ห+องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอรb
2. โครงการส>งเสริมการเรียนการสอนโดยใช+สื่อ ICT
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห+องสมุดโรงเรียน
4. โครงการพัฒนาแหล>งเรียนรู+ในกลุ>มสาระต>าง ๆ
5. โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
6. โครงการงานสาธารณูปโภค
7. โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑbสำนักงาน
3. จุดเดLน จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให,สูงขึ้น
3.1 จุดเดLน
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีเปmาหมาย วิสัยทัศนb พันธกิจ ที่กำหนดไว+ชัดเจน สอดคล+องกับ
บริบทของโรงเรียนตามความต+องการของชุมชน วัตถุประสงคbของแผนการจัดการศึกษาของชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต+นสังกัด ทันต>อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน+นคุณภาพ
ผู+เรียนรอบด+านตามหลักสูตรสถานศึกษา และส>งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให+มีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความต+องการ ให+เป]นชุมชนการเรียนรู+ทางวิชาชีพ มาใช+ในการพัฒนางานและการเรียนรู+
ของผู+เรียน
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีสภาพแวดล+อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต>อการจัดการเรียนรู+
อย>างมีคุณภาพ มีความพร+อมในเรื่องอาคารสถานที่ มีแหล>งเรียนรู+ มีทีพักผ>อนหย>อนใจ ร>มรื่น
สวยงาม มีหอประชุมที่สะดวกต>อการใช+งาน มีโดมเอนกประสงคbในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกห+องเรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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3.2 จุดที่ควรพัฒนา
กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ของโรงเรียนท+ายเหมืองวิทยายังไม>เป]นรูปธรรม และ
ขาดความต>อเนื่อง การใช+ข+อมูลปmอนกลับในการพัฒนาอย>างต>อเนื่อง
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให,สูงขึ้น
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาพบว>า โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอย>างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป]นที่ยอมรับจากชุมชน และหน>วยงานต+นสังกัด
ดังนั้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานอย>างยั่งยืน จึงได+กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้
1. โครงการพัฒนาองคbกรสู>ความเป]นเลิศโดยเน+นการมีส>วนร>วมของผู+มีส>วนเกี่ยวข+องการ
พัฒนาบุคลากรในด+านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรตาม
แผน และการนิเทศกำกับติดตามโดยใช+กระบวนการ PLC
2. โครงการส>งเสริมและพัฒนาห+องปฏิบัติการและแหล>งเรียนรู+ให+ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการกำหนด
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาห+องปฏิบัติการและแหล>งเรียนรู+สู>ความเป]นเลิศโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการข+อมูลสารสนเทศให+มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู+ Education 4.0
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู,ที่เน,นผูเ, รียนเปSนสำคัญ
1. ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
2. กระบวนการพัฒนา ข,อมูล หลักฐานเชิงประจักษJที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเป]น
สำคัญด+วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ>งเน+นการพัฒนาผู+เรียนให+สอดคล+องกับวิสัยทัศนbของโรงเรียนส>งผล
ให+ก ระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเป]นสำคัญอยู>ในระดับดี โดยส>งเสริม ครูให+จัด
กิจกรรมการเรียนรู+ที่เน+นผู+เรียนเป]นสำคัญแบบ Active Learning ด+วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การ
เรียนรู+แบบใช+เกม การเรียนรู+แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) การสอนแบบโครงงาน
(Project-based Learning) การสอนแบบใช+ ป n ญ หาเป] น ฐาน (Problem based Learning) การ
จัดการเรียนรู+แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง การจัด
ค>ายวิชาการสู>ชุมชน และสามารถนำความรู+ไปประยุกตbใช+ในชีวิตประจำวันได+ และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยให+นักเรียนได+มีส>วนร>วมในการเลือกแผนการเรียนและรายวิชาเพิ่มเติมที่ตรงกับความ
ต+องการและความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการ
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เรียนรู+การค+นคว+าด+วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาป`ที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาป`ที่ 5 การสอน
แบบบูรณาการโดยใช+แหล>งเรียนรู+และภูมิปnญญาท+องถิ่น การพัฒนาและใช+สื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด+วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล+อง
กับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู+ของหลักสูตร สนับสนุนการใช+เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอน การประกวดสื่อการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน ส>งเสริม ให+ครูใช+สื่อการเรียนรู+ที่
หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพbและสื่อมัลติมิเดีย เอกสารประกอบการเรียนรู+ ชุดกิจกรรมการเรียนรู+ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู+โดยใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ ด+วยการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย การใช+ ICT การใช+
โปรแกรม English Discoveries การสืบค+นข+อมูลจากอินเทอรbเน็ต และจัดกิจกรรมการรู+โดยใช+ภูมิ
ปnญญาและแหล>งเรียนรู+ในท+องถิ่น ส>งเสริมให+ครูประจำชั้น และครูผู+สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด+วย
การสร+างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย>อง ชมเชย มีการสร+าง
วินัยในการเรียนเชิงบวกด+วย หมั่นให+กำลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนทำดี ต+องกล>าวชื่นชม ต+องชมทุก
ครั้ง โดยพยายามให+การชม เกิดขึ้นบ>อยกว>า การตักเตือน เลือกถ>ายทอดความรัก มากกว>าการใช+
ความรุนแรงใช+การสื่อสารโดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม>พึง
ประสงคb ครูไม>แสดงอารมณbโกรธ หรือควบคุมอารมณbให+มีอารมณbน+อยที่สุด ไม>ตำหนิ เยาะเย+ย ถาก
ถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณbของตนให+เสมอต+นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกทั้ง
ร>างกายและคำพูด ให+อย>างไม>มีเงื่อนไข สร+างบรรยากาศที่อบอุ>นมีปฏิสัมพันธbเชิงบวก เพื่อสร+างการจูง
ใจผู+เรียนให+รักการเรียนรู+และเรียนรู+อย>างมีความสุข
ครูตรวจสอบและประเมินผลผู+เรียนอย>างเป]นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ด+วยเครื่อ งมือ ที่มีประสิท ธิภาพ โดยจัดทำข+อสอบจากการวางแผนการสร+างแบบทดสอบ (Test
Blueprint) และหาค>า IOC ของข+อสอบ ใช+วิธีการวั ดผลประเมินผลที ่หลากหลาย ด+วยการสังเกต
สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ ด+วยกระบวนการสร+างชุมชนแห>งการเรียนรู+ PLC การนิเทศชั้นเรียน
และให+ข+อมูลสะท+อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู+ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC
ทั้งในระดับงานวิชาการ และตาราง PLC ของกลุ>มสาระการเรียนรู+
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาได+พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเป]นสำคัญ
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีแหล>งเรียนรู+ที่เอื้อต>อการพัฒนาผู+เรียนได+อย>างเต็มตามศักยภาพของ
แต>ล ะบุคคล โดยจัดสรรงบประมาณให+แต>ล ะกลุ>มสาระการเรียนรู+ดัง นี้ กลุ>ม สาระการเรียนรู+
ภาษาไทย จำนวน 65,000 บาท กลุ>มสาระการเรียนรู+คณิตศาสตรb จำนวน 60,000 บาท กลุ>มสาระ
การเรียนรู+วิทยาศาสตรbและเทคโนโลยี จำนวน 123,500 บาท กลุ>มสาระการเรียนรู+สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 57,000 บาท กลุ>มสาระการเรียนรู+สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน
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188,700 บาท กลุ>มสาระการเรียนรู+ศิลปะ จำนวน 210,000 บาท กลุ>มสาระการเรียนรู+การงาน
อาชีพ จำนวน 60,000 บาท กลุ>มสาระการเรียนรู+ภาษาต>างประเทศ จำนวน 30,000 บาท และ
กิจกรรมพัฒนาผู+เรียน 201,500 บาท รวมงบประมาณทั้งหมด 995,700 บาท
2.2 ข,อมูล หลักฐานเชิงประจักษJที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) จัดการเรียนรู,ผLานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำมาประยุกตJใช,ในชีวิตได,
1.1 ครูของทุกกลุ>มสาระการเรียนรู+ทำการวิเคราะหbหลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข+อตกลง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว>างครูผู+สอนกับผู+อำนวยการโรงเรียน จัดการเรียนรู+เน+น
กระบวนการคิด และให+ผู+เรียนฝ°กปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู+ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนำไปประยุกตbใช+ในชีวิตได+ ประเมินได+จากแผนการจัดการเรียนรู+ทุกรายวิชา จัดการ
เรียนการสอนโดยครูผู+สอนจะกำหนดเปmาหมายคุณภาพของผู+เรียนทัง้ ด+านความรู+ ทักษะ กระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึง ประสงคbที่เ น+นผู+เรียนเป]นสำคัญ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทำแผนการเรียนรู+ ใบงาน กิจกรรมต>าง ๆ มีวิธีการสอนที่หลากหลายให+
เหมาะสมกับผู+เรียนตามธรรมชาติของรายวิชาต>าง ๆ เช>น วิธีการสอนแบบใช+คำถาม วิธีการสอนแบบ
อภิปราย บทบาทสมมติ การทดลอง การออกแบบชิ้นงานและการสร+างชิ้นงาน โครงงานวิทยาศาสตรb
เป]นต+น ทำให+สร+างโอกาสแก>ผู+เรียนได+มีส>วนร>วมในการเรียนรู+ พัฒนาทักษะต>าง ๆ ลงมือปฏิบัติจริง
และสามารถนำความรู+ที่ศึกษานำไปใช+ในชีวิตประจำวันได+
1.2 ครูทุกกลุ>มสาระการเรียนรูไ+ ด+รับการนิเทศการสอน ครูจัดการเรียนรู+เน+นกระบวนการคิด
และให+ผู+เรียน ฝ°กปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตbใช+ในชีวิตได+ ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู+
แบบ Active Learning โดยการสร+างความตระหนัก และให+ความรู+ ผ>านกระบวนการประชุม ชี้แจง
เอกสารเผยแพร>ความรู+ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให+จดั ทำแผนการเรียนรูท+ ี่มีโครงสร+างองคbประกอบครบ
ตามสถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผน และนำไปสู>การปฏิบัติจริงในห+องเรียน
1.3 ครูมีการเผยแพร>นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู+ แบบ Active Learning โดยโรงเรียน
สนับ สนุนช> อ งทางในการเผยแพร> นวั ตกรรมผ>านทางเว็บ ไซตbของโรงเรียน การเปPดโอกาสให+ครูนำ
นวัตกรรมไปเผยแพร>และสร+างเครือข>ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.4 ครูมีการเผยแพร>นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู+ แบบ Active Learning โดยโรงเรียน
สนับสนุนช>องทางในการเผยแพร>นวัตกรรมผ>านทางเว็บไซตbของโรงเรียน การเปPดโอกาสให+ครูนำ
นวัตกรรมไปเผยแพร>และสร+างเครือข>ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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ข,อมูล/หลักฐานเชิงประจักษJ ได+แก>
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. หลักสูตรกลุ>มสาระการเรียนรู+วิทยาศาสตรb คณิตศาสตรbปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู+และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2561)
3. แผนการจัดการเรียนรู+ของครู
4. ชิ้นงานที่ได+จากการจัดการเรียนการสอน
5. เล>มโครงงานวิทยาศาสตรb/รายงานจากวิชาการศึกษาและสร+างองคbความรู+
6. สื่ออิเล็กทรอนิกสb
7. ใบงาน ใบกิจกรรมต>าง ๆ
2) ใช,สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลLงเรียนรู,ที่เอื้อตLอการเรียนรู,
2.1 เนื่องจากสถานการณbการระบาดของโรคโควิค-19 ทำให+ครูจัดการเรียนการสอน
ออนไลนbผ >านระบบเครือ ข>ายในรูปแบบ webpage , Google form , Kahoot ฯลฯ มีก ารใช+สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล>งเรียนรู+ที่เอื้อต>อการเรียนรู+ โดยผ>านการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู+ และการใช+สื่อ Power point สื่อทางอินเทอรbเน็ต และมีการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู+เรียน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมทางภาษา โครงการต>างๆ ที่ และแหล>งเรียนรู+ที่เอื้อ
ต>อการเรียนรู+
2.2 ครูท ุก กลุ>มสาระการเรียนรู+ ใช+แหล>ง เรียนรู+ท ั้งภายในและภายนอกโรงเรียนภูมิ
ปnญญาท+องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต>อการเรียนรู+ให+ผู+เรียนฝ°กปฏิบัติจริงแหล>ง
เรียนรู+ภายในโรงเรียน ได+แก> ห+องสมุดโรงเรียน ห+องสหกรณbโรงเรียน ห+องดนตรีไทย ห+องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรb ห+องปฏิบัติการคณิตศาสตรb สวนวิทยาศาสตรb ห+องวัฒนธรรม ห+องจริยธรรม ห+อง
ดนตรีสากล ห+องพยาบาล ห+องแนะแนว ห+องโสตทัศนูปกรณb ห+องปฏิบัติการภาษาไทย ห+องเกษตร
ห+องปฏิบัติการคหกรรม สนามกีฬา อาคารฝ°กงานห+องคอมพิวเตอรb โรงยิม สนามเปตอง สนาม
บาสเกตบอล สนามตะกร+อ สระว>ายน้ำ
แหล>งเรียนรู+ภายนอกโรงเรียน ได+แก> ศูนยbวัฒนธรรมท+ายเหมือง กลุ>มประมงพื้นบ+าน
กลุ>มผลิตกะปP ศูนยbการเรียนรู+เศรษฐกิจพอเพียงบ+านท>าดินแดง กลุ>มผลิตข+าวนาข>าบางทอง กองทุน
หมู>บ+าน ศูนยbวิจัยและพัฒนาประมงชายฝnßงพังงา ศูนยbเรียนรู+ชุมชนตีนเป]ด ศูนยbอนุรักษbพันธbเต>าทะเล
อุทธยานแห>งชาติเขาลำป`-หาดท+ายเหมือง
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ข,อมูล/หลักฐานเชิงประจักษJ ได+แก>
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. หลักสูตรกลุ>มสาระการเรียนรูว+ ิทยาศาสตรb คณิตศาสตรb ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู+และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2661)
3. แผนการจัดการเรียนรู+ของครู
4. บันทึกผลหลังสอน
5. บันทึกการใช+สื่อเทคโนโลยี สื่ออิเล็กทรอนิกสb
6. บันทึกการใช+แหล>งเรียนรู+ภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนสอน
8. ผลงานของผูเ+ รียน / แฟmมสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและแหล>งเรียนรู+
3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพร+อมที่จะดำเนินการเรียนการ
สอนให+เป]นไปอย>างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความแตกต>างระหว>างบุคคล มีปฏิสัมพันธbเชิง บวก
เพื่อให+เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู+ผู+เรียนมีความสุข ส>งผลให+นักเรียนรักการเรียนรู+ เปPดโอกาสให+
นักเรียนได+พูดคุย แสดงความคิดเห็น แสดงความเป]นตัวเองในกิจกรรมต>าง ๆ เพื่อให+ผู+เรียนกล+า
แสดงออก สามัคคี มีเจตคติที่ดีต>อการเรียนในรายวิชาต>าง ๆ ทำให+สามารถเรียนรู+ร>วมกันอย>างมี
ความสุขโดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน ทำการวิเคราะหb ผู +เรี ยนรายบุคคล
กิจกรรมเยี่ยมบ+าน จัดบรรยากาศชั้นเรียนให+เอื้อต>อการเรียนรู+ จัดกิจกรรมการเรียนรู+ที่หลากหลาย
เพิ่มแรงจูงใจให+นักเรียนระหว>างการเรียนรู+ด+วยวิธีการต>าง ๆ ภายใต+การสนับสนุนของโรงเรียนในการ
จัดห+อ งปฏิบัติ การต>าง ๆ ให+เ อื้อต>อการเรียนรู+ทั้ง ห+อ งปฏิบัติการวิทยาศาสตรb ห+อ งปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรb รวมถึง การดำเนินงานของงานแนะแนวเพื่อ ให+คำปรึก ษาและช>วยเหลือ ผู+เรียนทั้ง
ทางด+านการเรียนและด+านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก>นักเรียน มีโครงการมอบโล>และเกียรติ
บัตรนักเรียนเรียนดี นักเรียนประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนอย>างเป]นระบบและ
หลากหลาย
ข,อมูล/หลักฐานเชิงประจักษJ ได+แก>ได+แก>
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. หลักสูตรกลุ>มสาระการเรียนรู+วิทยาศาสตรb คณิตศาสตรbปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู+และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
3. แผนการจัดการเรียนรู+ของครู
4. บันทึกผลหลังสอน
5. เอกสารบันทึกครูที่ปรึกษา
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6. เอกสารการเยี่ยมบ+าน - การคัดกรองนักเรียน
7. เอกสาร -ผลงานของผูเ+ รียน / แฟmมสะสมงานนักเรียน
8. เอกสารการวิเคราะหbผเู+ รียนเป]นรายบุคคล
9. เอกสารเกี่ยวกับรับเงินเรียนฟรี 15 ป` ,เอกสารการรับทุนของนักเรียน
4) ตรวจสอบและประเมินผู,เรียนอยLางมีระบบ และนำผลมาพัฒนาผู,เรียน
4.1 ครูผู+สอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู+อย>างเป]นระบบ ทั้ง
การวิเคราะหbผู+เรียนรายบุคคล การประเมินพฤติกรรมนักเรียน การประเมินความรู+โดยทำการทดสอบก>อน
เรียน ระหว>างเรียน และหลังเรียน และนำผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คำนึงถึงความแตกต>างของ
ผู+เรียนโดยการสอนซ>อมเสริม มอบหมายงานและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มีขั้นตอนการสร+างและใช+
เครื่องมือและวิธกี ารวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปmาหมายในการจัดการเรียนรู+ ครูตรวจผลงาน
นักเรียนสม่ำเสมอและให+ข+อมูลย+อนกลับแก>ผู+เรียนเพื่อนำไปใช+พัฒนาการเรียนรู+
4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเปmาหมายของการเรียนรู+ มี
เครื่องมือและวิธีการวัดผลการเรียนรู+ที่หลากหลายทั้งแบบวิเคราะหbผู+เรียนรายบุคคล แบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
ข,อมูล/หลักฐานเชิงประจักษJ ได+แก>
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. หลักสูตรกลุ>มสาระการเรียนรู+วิทยาศาสตรb คณิตศาสตรbปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู+และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
3. แบบรายงานผลการสร+างแบบทดสอบ และวิธีการวัดผลประเมินผล
4. แผนการจัดการเรียนรู+
5. บันทึกผลหลังการสอน
6. เอกสารผลงานของผู+เรียน / แฟmมสะสมงานสื่อการเรียนการสอนและแหล>งเรียนรู+
7. เอกสารการวิเคราะหbผเู+ รียนเป]นรายบุคคล
8. ระบบดูแลช>วยเหลือนักเรียน
9. แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)
10. แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู,และให,ข,อมูลสะท,อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู,
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีการจัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร โดยครูทุกคนได+รับการ
นิเ ทศจากผู+บ ริห ารและครูผ ู+สอนในกลุ>ม สาระเดียวกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูม ีผ ลงานการใช+
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู+ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ของครูในโรงเรียนผ>าน
กระบวนการชุมชนแห>งการเรียนรู+ทางวิชาชีพ (PLC)
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ข,อมูล/หลักฐานเชิงประจักษJ ได+แก>
1. แบบนิเทศการสอน
2. แผนการจัดการเรียนรู+
3. บันทึกผลหลังการสอน
4. บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ทางวิชาชีพของครู (PLC) และผู+เกี่ยวข+อง
5. รายงานวิจัยในชั้นเรียน /บทคัดย>อ
3. จุดเดLน จุดที่ควรพัฒนา และแผนพัฒนาคุณภาพให,สูงขึ้น
3.1 จุดเดLน
1. ครูมีความรู+ ความเข+าใจและมุ>งมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน+นผู+เรียนเป]นสำคัญ
โดยคำนึงถึงความแตกต>างระหว>างบุคคล มีการจัดการเรียนการสอนและมีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลายสามารถนำข+อมูลไปใช+พัฒนาการเรียนการสอนให+มีประสิทธิภาพ
2. ครูประพฤติตนเป]นแบบอย>างที่ดี
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู+ในรูปแบบชุมชนแห>งการเรียนรู+ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจัดกิจกรรม
ให+นักเรียนได+เรียนรู+ ที่เน+นทักษะกระบวนการคิด ทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษ 21 ได+ปฏิบตั ิจริง
4. การให+วิธีก ารและแหล>งเรียนรู+ที่หลากหลาย ให+นัก เรียนแสวงหาความรู+จากสื่อ
เทคโนโลยีด+วยตนเองอย>างต>อเนื่อง
5. ครูม ีความรู+ความสามารถทางด+านการใช+เทคโนโลยีต>าง ๆ ในการจัดหาสื่อ มาใช+
ประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดการเรี ยนการสอนออนไลนbผ>านระบบเครือ ข>ายในรูปแบบ
webpage , Google form , Application Plickers, Kahoot ฯลฯ
6. นักเรียนมีส>วนร>วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล+อมที่เอื้อต>อการเรียนรู+
7. มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายนักเรียนสามารถเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมได+ตามความสนใจ
8. มีการวัด ประเมินผลตามสภาพจริง
9. มีการนิเทศ ติดตาม และแก+ปnญหานักเรียนเป]นรายบุคคล
10. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูเ+ น+นกระบวนการคิด และให+ผู+เรียน ฝ°กปฏิบัตจิ ริง
และสามารถนำไปประยุกตbใช+ในชีวิตได+บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรbโรงเรียน
11. ครูส>วนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยส>งเสริมบทบาทของผู+เรียนให+มีสว> นร>วม
และได+ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระที่เป]นนามธรรมให+เป]นรูปธรรม
12. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธb เชิงบวก ส>งผลให+นักเรียนรัก
การเรียนรู+
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3.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน
และ ดำเนินการอย>างต>อเนื่อง
2. สื่อ อุปกรณb ไม>เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส>งเสริมการฝ°กฝน
ทักษะในด+านต>าง ๆ
3. ควรเพิ่มเติมภูมิปnญญาท+องถิ่นให+เข+ามามีส>วนร>วมในการจัดกิจกรรมให+นักเรียนได+
เรียนรูแ+ ละการให+ข+อมูลย+อนกลับแก>นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช+พัฒนาตนเอง
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพให,สูงขึ้น
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการจัดการเรียนรู+แบบโครงงานวิทยาศาสตรb โครงงานSTEM
3. โครงการพัฒนาการใช+สื่อ เทคโนโลยี สู>ห+องเรียน
4. โครงการส>งเสริมให+ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู+และนำไปใช+จริง
5. กิจกรรมส>งเสริมความเป]นเลิศสำหรับนักเรียนที่ต+องการความช>วยเหลือเป]นพิเศษ
6. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและกระบวนการเรี ยนรู+ Education 4.0
ส>งเสริมอนุรักษbภูมิปnญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท+องถิ่น เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
8. โครงการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน+นกระบวนการคิด และลง
มือปฏิบัติจริง
9. โครงการส>งเสริมการใช+และพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู+
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สLวนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง และความต,องการชLวยเหลือ
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยาขอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต+องการช>วยเหลือดังนี้
ผลการประเมินตนเอง
โรงเรียนท+ายเหมืองวิทยามีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู>ในระดับดีเยี่ยมโดยมีผลการ
ประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู+เรียน อยู>ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู>ในระดับดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู+ทเี่ น+นผูเ+ รียนเป]นสำคัญ อยู>ในระดับดีเยี่ยม
ความต,องการชLวยเหลือ
1. คอมพิวเตอรbและเทคโนโลยีสำหรับจัดการเรียนการสอนมีไม>เพียงพอ เช>น สื่อ CAI
E-book จาก E-Library
2. สื่อ อุปกรณb ไม>เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส>งเสริมการฝ°กฝนทักษะ
ในด+านต>าง ๆ
3. กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม ยังไม>เป]นรูปธรรม และขาดความต>อเนื่อง
4. กิจกรรมการเรียนรู+ที่เสริมสร+างความสามารถด+านการคิดสร+างสรรคb การคิดวิเคราะหb
สังเคราะหb มีวิจารณญาณ การคิดแบบองคbรวมทั้งระบบและการแก+ปnญหา การตัดสินใจให+มีมากขึ้น
5. กิจกรรมหรือโครงการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให+มีค>าเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงขี้น ผ>านเกณฑbมาตรฐานที่กำหนดในทุกกลุ>มสาระการเรียนรู+
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทAายเหมืองวิทยา ปDการศึกษา 2563
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูAเรียน ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
ประเด็นพิจารณา
เปRาหมายความสำเร็จ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูAเรียน
1. มีความสามารถ ใน 1. ผูเA รียนรAอยละ 90 มีความสามารถในการใชAภาษาไทย
การอ2าน การเขียน
ในการสื่อสาร อยู2ในระดับดีขึ้นไป
การสือ่ สารและการคิด 2. ผูเA รียนรAอยละ 50 มีความสามารถในการใชA
คำนวณ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อยู2ในระดับดีขึ้นไป
3. ผูเA รียนรAอยละ 50 มีความสามารถในการคิดคำนวณ
อยู2ในระดับดีขึ้นไป
2. มีความสามารถใน 1. ผูเA รียนรAอยละ 90 ผ2านการประเมินการอ2าน คิด
การคิดวิเคราะหV คิด วิเคราะหV อยู2ในระดับดีขึ้นไป
อย2างมีวิจารณญาณ
2. รAอยนักเรียนละ 50 ผ2านการประเมินทักษะการคิด
อภิปรายแลกเปลี่ยน แกAปZญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ระดับดีขึ้นไป
ความคิดเห็นและ
3 นักเรียนรAอยละ 100 ผ2านการประเมินสมรรถนะ
แกAปZญหา
สำคัญของผูAเรียน ดAานความสามารถในการคิดในระดับดี
ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
1. ผูเA รียนรAอยละ 98.85 มีความสามารถในการใชA
ภาษาไทยในการสื่อสาร อยู2ในระดับดีขึ้นไป
2. ผูเA รียนรAอยละ 52.91 มีความสามารถในการใชA
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อยู2ในระดับดีขึ้นไป
3. ผูเA รียนรAอยละ 34.94 มีความสามารถในการคิด
คำนวณอยู2ในระดับดีขึ้นไป
1. ผูAเรียนรAอยละ 98.85 ผ2านการประเมินการอ2าน
คิดวิเคราะหV อยู2ในระดับ ดีขึ้นไป
-

หมายเหตุ
สูงกว2าเปPาหมาย
สูงกว2าเปPาหมาย
ต่ำกว2าเปPาหมาย
สูงกว2าเปPาหมาย

โรงเรียนไม2ไดAรบั การคัดเลือก
ในการสอบประเมิน PISA
3. นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 รAอยละ 100 ผ2านการ ตามเปPาหมาย
ประเมินสมรรถนะสำคัญของผูAเรียนดAาน
ความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไป
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูAเรียน (ตYอ)
ประเด็นพิจารณา
เปRาหมายความสำเร็จ
3. มีความสามารถ ในการสรAาง 1. ผูเA รียนรAอยละ 70 มีชิ้นงานจากการทำโครงงาน/
นวัตกรรม
ผลงานประดิษฐVใหม2 อย2างนAอยภาคเรียนละ 1 ชิ้น
2. ผูเA รียนชั้นมัธยมศึกษาปgที่ 6 มีนวัตกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรูAและเผยแพร2ผลงาน อย2างนAอยคนละ 1
ชิ้น
4. มีความสามารถ ในการใชA
1. ผูเA รียนรAอยละ 80 สามารถใชAเทคโนโลยี
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สารสนเทศ สืบคAนขAอมูล สรุปองคVความรูAดAวยตนเอง
สื่อสาร
และสื่อสารผ2านอินเทอรVเน็ตไดAอย2างเหมาะสม อยู2ใน
ระดับดีขึ้นไป
2. ผูเA รียนรAอยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะของ
ผูAเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดAานความสามารถในการใชAเทคโนโลยี อยู2ในระดับดี
ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
1. ผูเA รียนรAอยละ 70 มีชิ้นงานจากการทำโครงงาน/
ผลงานประดิษฐVใหม2 อย2างนAอยภาคเรียนละ 1 ชิ้น
2. ผูเA รียนชั้นมัธยมศึกษาปgที่ 6 มีนวัตกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรูAและเผยแพร2ผลงาน คนละ 1 ชิ้น

หมายเหตุ
ตามเปPาหมาย

1. ผูเA รียนรAอยละ 100 สามารถใชAเทคโนโลยี
สารสนเทศ สืบคAนขAอมูล สรุปองคVความรูAดAวยตนเอง
และสื่อสารผ2านอินเทอรVเน็ตไดAอย2างเหมาะสมอยู2ใน
ระดับดีขึ้นไป
2. ผูเA รียนรAอยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะของ
ผูAเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดAานความสามารถในการใชAเทคโนโลยีอยู2ในระดับดีขึ้น
ไป

สูงกว2าเปPาหมาย

ตามเปPาหมาย

สูงกว2าเปPาหมาย
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5. มีผลสัมฤทธิ์
1. ผูเA รียนรAอยละ 40 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
ทางการเรียนตาม ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
หลักสูตร
2. ผูเA รียนรAอยละ 40 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
สถานศึกษา
คณิตศาสตรV ระดับ 3 ขึ้นไป
3. ผูเA รียนรAอยละ 50 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
วิทยาศาสตรVและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
4 ผูเA รียนรAอยละ 60 มีผลการเรียนกลุม2 สาระการเรียนรูสA ังคม
ศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5 ผูเA รียนรAอยละ 80 มีผลการเรียนกลุม2 สาระการเรียนรูAศลิ ปะ
ระดับ 3 ขึ้นไป
6 ผูเA รียนรAอยละ 80 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
สุขศึกษาพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
7 ผูเA รียนรAอยละ 75 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูAการงาน
อาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
8 ผูเA รียนรAอยละ 50 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
ภาษาต2างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
9 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปgที่ 3 สูงขึ้นจากปgทผี่ 2านมา รAอยละ 1.0

ผลการดำเนินงาน
1. ผูเA รียนรAอยละ 45.41 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ผูเA รียนรAอยละ 34.94 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
คณิตศาสตรV ระดับ 3 ขึ้นไป
3. ผูเA รียนรAอยละ 52.14 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
วิทยาศาสตรVและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
4 ผูเA รียนรAอยละ 60.02 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5 ผูเA รียนรAอยละ 81.63 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
6 ผูเA รียนรAอยละ 81.63 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
สุขศึกษาพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
7 ผูเA รียนรAอยละ 41.46 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
8 ผูเA รียนรAอยละ 52.91 มีผลการเรียนกลุ2มสาระการเรียนรูA
ภาษาต2างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
9 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปgที่ 3 ต่ำจากปgทผี่ 2านมารAอยละ 0.82

หมายเหตุ
สูงกว2าเปPาหมาย
ต่ำกว2าเปPาหมาย
สูงกว2าเปPาหมาย
สูงกว2าเปPาหมาย
สูงกว2าเปPาหมาย
สูงกว2าเปPาหมาย
ต่ำกว2าเปPาหมาย
สูงกว2าเปPาหมาย
ต่ำกว2าเปPาหมาย
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เปRาหมายความสำเร็จ
10 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปg
ที่ 6 สูงขึ้นจากปgที่ผ2านมา รAอยละ 1.0
6. มีความรูA ทักษะ 1. ผูเA รียนทุกคนมีความรูAและทักษะพื้นฐานต2องานอาชีพอย2าง
พื้นฐาน และเจตคติ นAอย 1 อาชีพ ตามศักยภาพของผูเA รียน
ที่ดีต2องานอาชีพ
2. ผูเA รียนทุกคนเขAาร2วมกิจกรรมดAานอาชีพกับชุมชน/ทAองถิน่
อย2างนAอยปgการศึกษาละ 1 ครั้ง
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค[ของผูAเรียน
1. การมี
1. ผูAเรียนรAอยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
คุณลักษณะและ
ประสงคVของผูเA รียน อยู2ในระดับดีขึ้นไป
ค2านิยมที่ดีตามที่ 2. ผูAเรียนรAอยละ 90 เขAาร2วมและมีส2วนร2วมในกิจกรรมที่
สถานศึกษากำหนด ส2งเสริมและสนับสนุนสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริยV
2. ความภูมิใจใน
ทAองถิ่น
และความเปqนไทย

1. ผูเA รียนทุกคนมีส2วนร2วมในกิจกรรมวันสำคัญและประเพณี
ของทAองถิ่น
2. ผูเA รียนรAอยละ 80 ร2วมโครงการอนุรักษVสงิ่ แวดลAอมของ
โรงเรียนและชุมชนอย2างต2อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน
10 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปgที่ 6 ลดลงจากปgทผี่ 2านมา รAอยละ 3.32
1. ผูเA รียนทุกคนมีความรูAและทักษะพื้นฐานต2องานอาชีพ
อย2างนAอย 1 อาชีพ ตามศักยภาพของผูAเรียน
2. ผูเA รียนทุกคนเขAาร2วมกิจกรรมดAานอาชีพกับชุมชน/
ทAองถิ่น อย2างนAอยปgการศึกษาละ 1 ครัง้
1. ผูAเรียนรAอยละ 100 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคVของผูเA รียน อยู2ในระดับดีขึ้นไป
2. ผูAเรียนรAอยละ 100 เขAาร2วมและมีส2วนร2วมในกิจกรรมที่
ส2งเสริมและสนับสนุนสถาบันชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริยV

หมายเหตุ
สูงกว2าเปPาหมาย
ตามเปPาหมาย
ตามเปPาหมาย

สูงกว2าเปPาหมาย
สูงกว2าเปPาหมาย

1. ผูเA รียนทุกคนมีส2วนร2วมในกิจกรรมวันสำคัญและ
ตามเปPาหมาย
ประเพณีของทAองถิ่น
2. ผูเA รียนรAอยละ 100 ร2วมโครงการอนุรักษVสงิ่ แวดลAอมของ ตามเปPาหมาย
โรงเรียนและชุมชนอย2างต2อเนื่อง
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3. การยอมรับทีจ่ ะอยู2
ร2วมกันบนความแตกต2าง
และหลากหลาย

4. สุขภาวะทางร2างกาย
และจิตสังคม

(ตYอ)
เปRาหมายความสำเร็จ
1. ผูเA รียนรAอยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและอยู2
ร2วมกับคนอื่นอย2างมีความสุข เขAาใจผูAอื่น ไม2มีความ
ขัดแยAงกับผูอA ื่น
2. นักเรียนทุกคน เขAาใจและยอมรับในความ
แตกต2างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู2
ร2วมกันในสังคมไดAอย2างมีความสุข

ผลการดำเนินงาน
1. ผูเA รียนรAอยละ 95 ยอมรับความคิดเห็นและอยู2
ร2วมกับคนอื่นอย2างมีความสุข เขAาใจผูAอื่น ไม2มีความ
ขัดแยAงกับผูอA ื่น
2. นักเรียนทุกคน เขAาใจและยอมรับในความแตกต2าง
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยูร2 2วมกันใน
สังคมไดAอย2างมีความสุข

หมายเหตุ
สูงกว2าเปPาหมาย

1. ผูเA รียนรAอยละ 70 มีนำ้ หนักส2วนสูงตามเกณฑV
มาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข
2. ผูเA รียนรAอยละ 70 มีสมรรถนะทางกาย ผ2าน
เกณฑVที่กำหนด ในระดับดีขึ้นไป
3. ผูเA รียนรAอยละ 90 เขAาร2วมกิจกรรมต2าง ๆ ที่
ส2งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

1. ผูเA รียนรAอยละ 70 มีนำ้ หนักส2วนสูงตามเกณฑV
ตามเปPาหมาย
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
2. ผูเA รียนรAอยละ 80 มีสมรรถนะทางกาย ผ2านเกณฑVที่ สูงกว2าเปPาหมาย
กำหนด ในระดับดีขึ้นไป
3. ผูเA รียนรAอยละ 100 เขAาร2วมกิจกรรมต2าง ๆ ทีส่ 2งเสริม สูงกว2าเปPาหมาย
สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ตามเปPาหมาย
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เปRาหมายความสำเร็จ
1. มีเปPาหมาย
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู2มาตรฐานสากล
วิสัยทัศนV และ
2. เปqนองคVกรแห2งการเรียนรูA บริหารจัดการแบบมีส2วน
พันธกิจที่
ร2วมสู2มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
สถานศึกษา
พอเพียง
กำหนดชัดเจน
3. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาดAวยระบบการ
บริหารการจัดการคุณภาพ
4. ส2งเสริมใหAผูAเรียนมีคุณภาพตามารฐานการศึกษา
ชาติ มาตรฐานสากลตามศักยภาพการเปqนพลเมืองที่ดี
ของชาติและพลโลก
5. จัดหลักสูตรทีห่ ลากหลาย ตอบสนองความตAองการ
ของผูAเรียน
6. พัฒนาครูและบุคลากรใหAมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
7. ส2งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดลAอมทัง้ ภายในและ
ภายนอกใหAเอื้อต2อการจัดเรียนรูA
8. ส2งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริหารการจัดการและการเรียนรูA

ผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
1. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีวสิ ัยทัศนVคือ ภายในปg การศึกษา 2565 ตามเปPาหมาย
เปqนสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑVมาตรฐานสากลบนพืน้ ฐานของ
การมีส2วนร2วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีพันธกิจ ประกอบดAวยพัฒนาผูเA รียนใหA
สมบูรณVทั้งร2างกาย สติปญ
Z ญา จิตใจ ความรูAและคุณธรรม เนAนการมี
ร2วมจากทุกภาคส2วนและจัดการศึกษาโดยยึดผูAเรียนเปqนสำคัญ
3. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปg
2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปgทสี่ อดคลAองกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงปg 2561 ที่หลากหลาย
ตอบสนองความตAองการของผูAเรียน
5. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาไดAพัฒนาครูและบุคลากรใหAมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
6. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาไดAสง2 เสริมและสนับสนุนสภาพแวดลAอม
ทั้งภายในและภายนอกใหAเอื้อต2อการจัดเรียนรูA
7. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาไดAสง2 เสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารการจัดการและการเรียนรูA
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2. มีระบบบริหาร
จัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา

เปRาหมายความสำเร็จ
1. สถานศึกษามีการจัดองคVกร โครงสรAาง ระบบการ
บริหารงานและพัฒนาองคVกร อย2างเปqนระบบโดยใชA
รูปแบบ KCP Model
2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีระบบดูแลช2วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
4. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษามีการร2วมมือกันระหว2างบAาน องคVกร
ทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคVกรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อพัฒนาวิถกี ารเรียนรูAในชุมชนและภูมิ
ปZญญาทAองถิ่น

ผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
1. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีการจัดองคVกร โครงสรAาง ระบบการ
ตามเปPาหมาย
บริหารงานและพัฒนาองคVกร อย2างเปqนระบบโดยใชAรูปแบบ KCP
Model
2. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีระบบดูแลช2วยเหลือนักเรียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ
6. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีการร2วมมือกันระหว2างบAาน องคVกรทาง
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคVกรภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒนาวิถีการเรียนรูAในชุมชนและภูมิปญ
Z ญาทAองถิ่น
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3. ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เนAนคุณภาพ
ผูAเรียนรอบดAานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม2 เปPาหมาย

เปRาหมายความสำเร็จ
1. มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทุกปg
ใหAสอดคลAองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปPาหมายของทAองถิ่น จุดเนAนที่สอดคลAองกับบริบท
ของโรงเรียนและการพัฒนาโรงเรียนสู2
มาตรฐานสากล
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนAนผูAเรียนรอบ
ดAาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก
กลุ2มเปPาหมายอย2างหลากหลายตามความสนใจและ
ความถนัดของผูAเรียน

3. มีแผนการจัดการเรียนรูAที่ครอบคลุมทุก
กลุ2มเปPาหมาย
4. จัดการเรียนรูAดAวยวิธีการทีห่ ลากหลาย เนAนใหA
ผูAเรียนใหAมกี ารปฏิบัติจริง

ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาประเมินหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรทุกปgใหAสอดคลAองกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปPาหมายของทAองถิ่น จุดเนAนทีส่ อดคลAอง
กับบริบทของโรงเรียนและการพัฒนาโรงเรียนสู2
มาตรฐานสากล
2. . โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เนAนผูเA รียนรอบดAาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุม2 เปPาหมายอย2างหลากหลาย ตาม
ความสนใจและความถนัดของผูAเรียน เช2น กิจกรรม
ชุมนุม รายวิชาการศึกษาคAนควAาดAวยตนเอง รายวิชา
เพิ่มเติม เช2น รายวิชาอาหารพื้นบAาน การจัดสวนถาด
การปลูกผักสวนครัว โครงงานวิทยาศาสตรV ครื้นเครง
เพลงพื้นบAาน อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน
3. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูAที่ครอบคลุมทุก
กลุ2มเปPาหมายอย2างนAอยภาคเรียนละ 1 รายวิชา
4. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาจัดการเรียนรูAดAวยวิธีการที่
หลากหลายเนAนใหAผูAเรียนใหAมีการปฏิบัตจิ ริง เช2น การ
ทดลอง การลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมกลุ2ม โครงงาน

หมายเหตุ
ตามเปPาหมาย

ตามเปPาหมาย

ตามเปPาหมาย
ตามเปPาหมาย
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4. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหAมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

5.จัดสภาพแวดลAอม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต2อการจัดการ
เรียนรูAอย2างมีคุณภาพ

เปRาหมายความสำเร็จ
1. ครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและไดAเขAารับ
การพัฒนาตนเอง
2. ครูทุกคนไดAรับการพัฒนา/ฝกอบรมตามความ
ตAองการของตนเองและบทบาทหนAาที่ทรี่ ับผิดชอบ
อย2างนAอย 20 ชั่วโมงต2อปg
3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูAดAวยชุมชนแห2ง
การเรียนรูA (PLC) อย2างนAอย 50 ชั่วโมงต2อปg
1. สถานศึกษามีอาคารเรียน หAองเรียน
หAองปฏิบัติการ และหAองสนับสนุนที่เพียงพอและเอื้อ
ต2อการเรียนรูA

ผลการดำเนินงาน
1. ครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเองภาคเรียนละ 1 ครั้ง
และไดAเขAารับการพัฒนาตนเอง
2. ครูทุกคนไดAรับการพัฒนา/ฝกอบรมตามความ
ตAองการของตนเองและบทบาทหนAาที่ทรี่ ับผิดชอบอย2าง
นAอย 20 ชั่วโมงต2อปg
3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูAดAวยชุมชนแห2งการ
เรียนรูA (PLC) อย2างนAอย 50 ชั่วโมงต2อปg
โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีอาคารเรียน หAองเรียน
หAองปฏิบัติการ และหAองสนับสนุนที่เพียงพอและเอื้อต2อ
การเรียนรูA เช2น หAองสมุด หAองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอรV
โรงฝกงาน อาคารเอนกประสงคV สระว2ายน้ำ
หAองปฏิบัติการดนตรีไทยและสากล หAองนาฎศิลปÇ
หAองศิลปะ หAองปฏิบัติการวิทยาศาสตรV
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลAอมทางกายภาพ โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาจัดสภาพแวดลAอมทาง
สวยงาม ร2มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอือ้ ต2อการ
กายภาพ สวยงาม ร2มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอื้อต2อ
เรียนรูA
การเรียนรูA
3. สถานศึกษามีการซ2อมแซมอาคารเรียน วัสดุ
โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาไดAซอ2 มแซมอาคารเรียน วัสดุ
อุปกรณVต2าง ๆ ใหAสามารถใชAงานไดAเปqนปกติ
อุปกรณVต2าง ๆ ใหAสามารถใชAงานไดAเปqนปกติ
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดูแลความสะอาด โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาบริหารจัดการดูแลความ
ภายในโรงเรียนอย2างเปqนระบบ
สะอาดภายในโรงเรียนอย2างเปqนระบบ

หมายเหตุ
ตามเปPาหมาย
ตามเปPาหมาย

ตามเปPาหมาย
ตามเปPาหมาย

ตามเปPาหมาย

ตามเปPาหมาย
ตามเปPาหมาย
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เปRาหมายความสำเร็จ
5.จัดสภาพแวดลAอมทางกายภาพ 5. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการ
และสังคมทีเ่ อื้อต2อการจัดการ
จัดสภาพแวดลAอมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต2อ
เรียนรูAอย2างมีคุณภาพ (ต2อ)
การจัดการจัดการเรียนรูAอย2างมีคุณภาพอยู2ในระดับ
มากขึ้นไป
6. จัดระบบเทคโนโลยี
1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูAอย2าง
การบริหารจัดการและ
เพียงพอและใชAประโยชนVเต็มศักยภาพ
การจัดการเรียนรูA
2. สถานศึกษามีการส2งเสริมการใชAสื่อ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูA
3. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูA อยู2ในระดับ
มากขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
5. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการจัด
ตามเปPาหมาย
สภาพแวดลAอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต2อการจัดการ
จัดการเรียนรูAอย2างมีคุณภาพอยู2ในระดับมากขึ้นไป
1. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเปPาหมาย
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูAอย2างเพียงพอ
และใชAประโยชนVเต็มศักยภาพ
2. โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาไดAสง2 เสริมการใชAสื่อ
ตามเปPาหมาย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูA
3. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการ
ตามเปPาหมาย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูA อยู2ในระดับ มากขึ้นไป
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เปRาหมายความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
1. จัดการเรียนรูผA 2าน
1. ครูทุกคนจัดการเรียนรูAตามมาตรฐานการเรียนรูA 1. ครูทุกคนจัดการเรียนรูAตามมาตรฐานการเรียนรูA
ตามเปPาหมาย
กระบวนการคิดและ
ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เนAนผูAเรียนเปqนสำคัญ ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เนAนผูAเรียนเปqนสำคัญ มี
ปฏิบัติจริงและสามารถ
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโA ดยใชAกระบวนการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรูAโดยใชAกระบวนการคิดและ
นำไปประยุกตVใชAในชีวิตไดA
และปฏิบัตจิ ริง สามารถนำความรูAไปใชAใน
ปฏิบัติจริง สามารถนำความรูAไปใชAในชีวิตประจำวันไดA
ชีวิตประจำวันไดA
เช2น การสอนแบบโครงาน การทดลองทาง
วิทยาศาสตรV การลงมือปฏิบัติจริง
2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดAวยการ 2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดAวยการ
ตามเปPาหมาย
ปฏิบัติจริงผ2านกิจกรรม/กรณีศึกษา/โครงงาน สรุป ปฏิบัติจริงผ2านกิจกรรม/โครงงาน สรุปองคVความรูAและ
องคVความรูAและนำเสนอผลงาน อย2างนAอยปg
นำเสนอผลงาน อย2างนAอยปgการศึกษาละ 1 เรื่อง
การศึกษาละ 1 เรือ่ ง
3. ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูA (วิจัย/ 3. ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูA (วิจัย/สื่อ ตามเปPาหมาย
สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ) อย2างนAอยภาคเรียนละ การสอน/รูปแบบ/วิธีการ) อย2างนAอยภาคเรียนละ 1 ชิ้น
1 ชิ้น และมีการเผยแพร2และแลกเปลี่ยนเรียนรูAทั้งใน และมีการเผยแพร2และแลกเปลี่ยนเรียนรูAทงั้ ในและนอก
และนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา
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2. ใชAสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล2ง
เรียนรูAที่เอื้อต2อการเรียนรูA

3. มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก

เปRาหมายความสำเร็จ
1. ครูรAอยละ 70 ใชAสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
จัดการเรียนการสอนอย2างมีประสิทธิภาพและสรAาง
โอกาสใหAผเูA รียนแสวงหาความรูAดAวยตนเองดAวย
วิธีการที่หลากหลาย
2. ครูรAอยละ 60 ใชAแหล2งเรียนรูAภายในและภายนอก
โรงเรียนและภูมิปญ
Z ญาทAองถิ่นในการจัดการเรียนรูA
อย2างมีประสิทธิภาพ
1. ครูทุกคนวิเคราะหVผเูA รียนเปqนรายบุคคล
2. ครูทุกคนใหAนักเรียนมีส2วนร2วมในการจัดกิจกรรม
ในการจัดการเรียนรูA
3. ครูมีปฏิสัมพันธVที่ดีกับนักเรียน
4. ครูทุกคนจัดบรรยากาศในหAองเรียนที่เอือ้ ต2อการ
เรียนรูA
5. ผูAเรียนมีความพึงพอใจต2อการบริหารชั้นเรียนเชิง
บวกอยู2ในระดับมากขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
1. ครูรAอยละ 90 ใชAสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
สูงกว2าเปPาหมาย
จัดการเรียนการสอนอย2างมีประสิทธิภาพและสรAาง
โอกาสใหAผเูA รียนแสวงหาความรูAดAวยตนเองดAวยวิธีการที่
หลากหลาย
2. ครูรAอยละ 65 ใชAแหล2งเรียนรูAภายในและภายนอก
สูงกว2าเปPาหมาย
โรงเรียนและภูมิปญ
Z ญาทAองถิ่นในการจัดการเรียนรูA
อย2างมีประสิทธิภาพ
1. ครูทุกคนวิเคราะหVผเูA รียนเปqนรายบุคคล
ตามเปPาหมาย
2. ครูใหAนักเรียนมีส2วนร2วมในการจัดกิจกรรมในการ
ตามเปPาหมาย
จัดการเรียนรูA
3. ครูมีปฏิสัมพันธVที่ดีกับนักเรียน
ตามเปPาหมาย
4. ครูทุกคนจัดบรรยากาศในหAองเรียนที่เอือ้ ต2อการ
ตามเปPาหมาย
เรียนรูA
5. ผูAเรียนมีความพึงพอใจต2อการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก ตามเปPาหมาย
อยู2ในระดับมากขึ้นไป
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4. ตรวจสอบ
และประเมินผูเA รียน
อย2างเปqนระบบ
และนำ
ผลมาพัฒนาผูAเรียน

เปRาหมายความสำเร็จ
1.ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผล
นักเรียนอย2างเปqนระบบดAวยวิธีการที่
หลากหลายสอดคลAองกับผูAเรียน

ผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนอย2างเปqนระบบ ดAวยวิธีการที่
ตามเปPาหมาย
หลากหลายสอดคลAองกับผูAเรียน เช2น แบบทดสอบ การสังเกต สัมภาษณV การ
ตรวจผลงานการทดสอบบันทึกจากผูAเกี่ยวขAอง การรายงานตนเองของผูเA รียน
แฟPมสะสมงาน เปqนตAน
2. ครูและนักเรียนทุกคนร2วมกันกำหนด
ครูและนักเรียนทุกคนร2วมกันกำหนดแนวทางตรวจสอบและประเมินผลที่
ตามเปPาหมาย
แนวทางตรวจสอบและประเมินผลที่
เหมาะสม โดยมีขั้นตอน5 ขั้นดังนี้
เหมาะสม
2.1 ประเมินผูAเรียนจากสภาพจริง
2.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย2างเปqนระบบ
2.3 ใชAเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับเปPาหมาย
และ การจัดการเรียนการสอน
2.4 นักเรียนและผูมA ีส2วนเกี่ยวขAองมีส2วนร2วมในการวัดและประเมินผล
25 ใหAขAอมูลยAอนกลับแก2ผเูA รียนและผูเA รียนนำไปใชAพัฒนาตนเอง
3. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผล ครูทุกคนนำวิธีการตรวจสอบและประเมินผลผูเA รียนทั้ง 5 ขั้นตอนไปใชAโดยใชA
ตามเปPาหมาย
ผูAเรียนอย2างเปqนระบบตามขั้นตอนโดยใชA
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเA รียนในการจัดการเรียนรูA
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับผูAเรียนในการจัดการเรียนรูA
4. มีการวิเคราะหVผลการเรียนรูA และนำผล ครูมีการวิเคราะหVผลการเรียนรูA และนำผลมาพัฒนาใหAนักเรียนบรรลุผลตาม
ตามเปPาหมาย
มาพัฒนาใหAนกั เรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดของหลักสูตรอย2างต2อเนื่อง หากนักเรียนคนใดไม2บรรลุผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรอย2างต2อเนื่อง
ของหลักสูตร โรงเรียนก็จะใหAนักเรียนเรียนซ2อมเสริมหรือเรียนซ้ำ
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5. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูA และใหAขAอมูล
สะทAอนกลับเพือ่ พัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรูA

เปRาหมายความสำเร็จ
1. ครูทุกคนเขAาร2วมชุมชนแห2งการเรียนรูAทาง
วิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) ระหว2างครูและ
ผูAเกี่ยวขAอง พรAอมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูAและใหA
ขAอมูลสะทAอนกลับเพือ่ พัฒนาการจัดการ
เรียนรูAใหAมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูA แสดงผลงานครู
นักเรียนอย2างนAอยปgละ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาไดAกำหนดใหAแต2ละกลุ2มสาระการเรียนรูAมีชั่วโมง
PLC อย2างนAอย 1 ชั่วโมง/สัปดาหVเพื่อใหAครูทกุ คนเขAาร2วมชุมชนแห2งการ
เรียนรูทA างวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ระหว2างครูและผูAเกี่ยวขAอง พรAอมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูAและใหAขAอมูล
สะทAอนกลับเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรูAใหAมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ
ตามเปPาหมาย

โรงเรียนทAายเหมืองวิทยาไดAจัดกิจกรรมเปëดบAานวิชาการ อย2างนAอยปgละ 1 ตามเปPาหมาย
ครั้ง เพื่อแสดงผลงานของครูและนักเรียน
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ประกาศ โรงเรียนท1ายเหมืองวิทยา
เรื่อง ให1ใช1มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปKการศึกษา 2563
............................................................................
โดยที่มีประกาศใช1ก ฎกระทรวงวPาด1วยระบบ หลักเกณฑS และวิธีการประกั นคุ ณภาพการศึก ษา
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปZาหมายและยุทธศาสตรSในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให1ปฏิรปู ระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้ง ภายในและภายนอกของทุก ระดับ กPอ นจะมีก ารประเมินคุณภาพในรอบตP อ ไป และประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่อ งให1ใช1ม าตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัยระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐานและระดับ
การศึก ษาขั้นพื้นฐาน ศูนยSก ารศึก ษาพิเ ศษ เมื่อ วันที่ 6 สิง หาคมพ.ศ.2561 กำหนดให1ส ถานศึก ษาต1อ ง
ดำเนินการกำหนดมาตรฐาน และคPาเปZาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให1บุคลากรและ
ผู1เกี่ยวข1องใช1เป_นกรอบดำเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนท1ายเหมืองวิทยาจึงประกาศให1ใช1มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช1เป_น
หลักในการเทียบเคียงสำหรับการสPงเสริมและกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบการ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา และขอประกาศคPาเปZาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2./2563 เมื่อ
วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2563 และการมีสPวนรPวมของผู1เกี่ยวข1องเพื่อให1การพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
ของโรงเรียน ท1ายเหมืองวิทยา มีคุณภาพตามมาตรฐาน จึง กำหนดคPาเปZาหมายการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท1ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2563

(นายมนตรี ยกเชื้อ)
ผู1อำนวยการโรงเรียนท1ายเหมืองวิทยา
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แนบท%ายประกาศ

เรื่อง การกำหนดเป6าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนท%ายเหมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู%เรียน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู%เรียน
ประเด็นพิจารณา
เป6าหมายความสำเร็จ
1. มีความสามารถ ใน
1. ผูเ1 รียนร1อยละ 90 มีความสามารถในการใช1ภาษาไทยในการสื่อสาร อยูPใน
การอPาน การเขียน การ ระดับดีขึ้นไป
สื่อสารและการคิด
2. ผูเ1 รียนร1อยละ 50 มีความสามารถในการใช1ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร อยูPใน
คำนวณ
ระดับดีขึ้นไป
3. ผูเ1 รียนร1อยละ 50 มีความสามารถในการคิดคำนวณอยูPในระดับดีขึ้นไป
2. มีความสามารถในการ 1. ผูเ1 รียนร1อยละ 90 ผPานการประเมินการอPาน คิดวิเคราะหS อยูPในระดับ ดีขึ้น
คิดวิเคราะหS คิดอยPางมี ไป
วิจารณญาณ อภิปราย 2. นักเรียนร1อยละ 50 ผPานการประเมินทักษะการคิดแก1ปญ
j หาตามแนว
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางการประเมิน PISA ระดับดีขึ้นไป
และแก1ปญ
j หา
3 นักเรียนร1อยละ 100 ผPานการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเ1 รียน ด1าน
ความสามารถในการคิดในระดับดีขึ้นไป
3. มีความสามารถ ใน
1. ผูเ1 รียนร1อยละ 70 มีชิ้นงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐSใหมP อยPาง
การสร1างนวัตกรรม
น1อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น
2. ผูเ1 รียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 6 มีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู1และเผยแพรP
ผลงาน คนละ 1 ชิ้น
4. มีความสามารถ ใน
1. ผูเ1 รียนร1อยละ 80 สามารถใช1เทคโนโลยี สารสนเทศ สืบค1นข1อมูล สรุปองคS
การใช1เทคโนโลยี
ความรู1ด1วยตนเอง และสื่อสารผPานอินเทอรSเน็ตได1อยPางเหมาะสม
สารสนเทศและการ
2. ผูเ1 รียนร1อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะของผูเ1 รียนตามหลักสูตร
สื่อสาร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด1านความสามารถในการใช1เทคโนโลยี อยูPใน
ระดับดีขึ้นไป
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เป6าหมายความสำเร็จ
5. มีผลสัมฤทธิ์
1. ผูเ1 รียนร1อยละ 40 มีผลการเรียนกลุPมสาระการเรียนรู1ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
ทางการเรียนตาม
2. ผูเ1 รียนร1อยละ 40 มีผลการเรียนกลุPมสาระการเรียนรู1คณิตศาสตรS ระดับ 3 ขึ้นไป
หลักสูตรสถานศึกษา 3. ผูเ1 รียนร1อยละ 50 มีผลการเรียนกลุPมสาระการเรียนรู1วิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี
ระดับ 3 ขึ้นไป
4 ผูเ1 รียนร1อยละ 60 มีผลการเรียนกลุมP สาระการเรียนรูส1 ังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5 ผูเ1 รียนร1อยละ 80 มีผลการเรียนกลุมP สาระการเรียนรู1ศลิ ปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
6 ผูเ1 รียนร1อยละ 80 มีผลการเรียนกลุมP สาระการเรียนรูส1 ุขศึกษาพลศึกษา ระดับ 3
ขึ้นไป
7 ผูเ1 รียนร1อยละ 75 มีผลการเรียนกลุPมสาระการเรียนรู1การงานอาชีพระดับ 3 ขึ้นไป
8 ผูเ1 รียนร1อยละ 50 มีผลการเรียนกลุPมสาระการเรียนรู1ภาษาตPางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
9 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 3 สูงขึ้นจากปKทผี่ Pานมา
ร1อยละ 1.0
10 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ 6 สูงขึ้นจากปKทผี่ Pาน
มา ร1อยละ 1.0
6. มีความรู1 ทักษะ 1. ผูเ1 รียนทุกคนมีความรู1และทักษะพื้นฐานตPองานอาชีพอยPางน1อย 1 อาชีพ ตาม
พื้นฐาน และเจตคติที่ ศักยภาพของผู1เรียน
ดีตPองานอาชีพ
2. ผูเ1 รียนทุกคนเข1ารPวมกิจกรรมด1านอาชีพกับชุมชน/ท1องถิน่ อยPางน1อยปKการศึกษา
ละ 2 ครัง้
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคVของผู%เรียน
ประเด็นพิจารณา
เป6าหมายความสำเร็จ
1. การมีคุณลักษณะและ 1. ผู1เรียนร1อยละ 80 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSของผูเ1 รียน
คPานิยมที่ดีตามที่
อยูPในระดับดีขึ้นไป
สถานศึกษากำหนด
2. ผู1เรียนร1อยละ 90 เข1ารPวมและมีสPวนรPวมในกิจกรรมทีส่ Pงเสริมและสนับสนุน
สถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริยS
2. ความภูมิใจในท1องถิ่น 1. ผูเ1 รียนทุกคนมีสPวนรPวมในกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีของท1องถิ่น
และความเป_นไทย
2. ผูเ1 รียนร1อยละ 80 รPวมโครงการอนุรักษSสงิ่ แวดล1อมของโรงเรียนและชุมชน
อยPางตPอเนื่อง
3. การยอมรับทีจ่ ะอยูP
1. ผูเ1 รียนร1อยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและอยูPรPวมกับคนอื่นอยPางมีความสุข
รPวมกันบนความแตกตPาง เข1าใจผู1อื่น ไมPมีความขัดแย1งกับผู1อื่น
และหลากหลาย
2 นักเรียนทุกคน เข1าใจและยอมรับในความแตกตPางทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ
ศาสนา สามารถอยูรP Pวมกันในสังคมได1อยPางมีความสุข
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เป6าหมายความสำเร็จ
4. สุขภาวะทาง
1. ผูเ1 รียนร1อยละ 70 มีนำ้ หนักสPวนสูงตามเกณฑSมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
รPางกายและจิตสังคม 2. ผูเ1 รียนร1อยละ 70 มีสมรรถนะทางกายผPานเกณฑSที่กำหนดในระดับดีขึ้นไป
3. ผูเ1 รียนร1อยละ 90 เข1ารPวมกิจกรรมตPาง ๆ ทีส่ Pงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
ประเด็นพิจารณา
เป6าหมายความสำเร็จ
1. มีเปZาหมาย
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูPมาตรฐานสากล
วิสัยทัศนS และพันธ 2. เป_นองคSกรแหPงการเรียนรู1 บริหารจัดการแบบมีสPวนรPวมสูPมาตรฐานสากลบน
กิจทีส่ ถานศึกษา
พื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กำหนดชัดเจน
3. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาด1วยระบบการบริหารการจัดการคุณภาพ
4. สPงเสริมให1ผู1เรียนมีคุณภาพตามารฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานสากลตามศักยภาพ
การเป_นพลเมืองที่ดีของชาติและพลโลก
5. จัดหลักสูตรทีห่ ลากหลาย ตอบสนองความต1องการของผู1เรียน
6. พัฒนาครูและบุคลากร ให1มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
7. สPงเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล1อมทัง้ ภายในและภายนอกให1เอื้อตPอการจัดเรียนรู1
8. สPงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารการจัดการ
และการเรียนรู1
2. มีระบบบริหาร
1. สถานศึกษามีการจัดองคSกร โครงสร1าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคSกร
จัดการคุณภาพของ อยPางเป_นระบบโดยใช1รปู แบบ KCP Model
สถานศึกษา
2. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
3. สถานศึกษามีระบบดูแลชPวยเหลือนักเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ
4. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษามีการรPวมมือกันระหวPางบ1าน องคSกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองคSกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู1ในชุมชนและภูมิปญ
j ญาท1องถิ่น
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3. ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน1น
คุณภาพผู1เรียนรอบ
ด1านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุPมเปZาหมาย

เป6าหมายความสำเร็จ
1. มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรทุกปKให1สอดคล1องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปZาหมายของท1องถิ่นจุดเน1นทีส่ อดคล1องกับบริบทของโรงเรียนและการ
พัฒนาโรงเรียนสูมP าตรฐานสากล
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน1นผู1เรียนรอบด1าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุมP เปZาหมายอยPางหลากหลาย ตามความสนใจและความถนัดของ
ผู1เรียน
3. มีแผนการจัดการเรียนรู1ที่ครอบคลุมทุกกลุPมเปZาหมาย
4. จัดการเรียนรู1ด1วยวิธีการทีห่ ลากหลาย เน1นให1ผู1เรียนให1มกี ารปฏิบัตจิ ริง
4. พัฒนาครูและ
1. ครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและได1เข1ารับการพัฒนาตนเอง
บุคลากรให1มีความ 2. ครูทุกคนได1รับการพัฒนา/ฝกอบรมตามความต1องการของตนเองและบทบาท
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ หน1าที่ทรี่ ับผิดชอบอยPางน1อย 20 ชั่วโมงตPอปK
3. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู1ด1วยชุมชนแหPงการเรียนรู1 (PLC) อยPางน1อย 50
ชั่วโมงตPอปK
5.จัดสภาพแวดล1อม 1. สถานศึกษามีอาคารเรียน ห1องเรียน ห1องปฏิบัติการ และห1องสนับสนุน
ทางกายภาพและ
ที่เพียงพอและเอื้อตPอการเรียนรู1
สังคมทีเ่ อื้อตPอการ 2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล1อมทางกายภาพ สวยงาม รPมรื่น สะอาด ปลอดภัย
จัดการเรียนรู1อยPางมี และเอือ้ ตPอการเรียนรู1
คุณภาพ
3. สถานศึกษามีการซPอมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณSตPาง ๆ ให1สามารถใช1งานได1
เป_นปกติ
4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนอยPางเป_นระบบ
5. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล1อมทางกายภาพ
และสังคมทีเ่ อื้อตPอการจัดการจัดการเรียนรู1อยPางมีคุณภาพอยูPในระดับมากขึ้นไป
6. จัดระบบ
1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ นับสนุนการบริหารจัดการและการ
เทคโนโลยี
เรียนรู1อยPางเพียงพอและใช1ประโยชนSเต็มศักยภาพ
สารสนเทศเพื่อ
2. สถานศึกษามีการสPงเสริมการใช1สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู1
สนับสนุนการบริหาร 3. ครู บุคลากรและนักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการและการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู1 อยูPในระดับมากขึ้นไป
จัดการเรียนรู1
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ประเด็นพิจารณา
เป6าหมายความสำเร็จ
1. จัดการเรียนรูผ1 Pาน
1. ครูทุกคนจัดการเรียนรู1ตามมาตรฐานการเรียนรู1 ตัวชี้วัดหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการคิดและ
ที่เน1นผูเ1 รียนเป_นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู1โดยใช1กระบวนการคิด
ปฏิบัติจริงและสามารถ และปฏิบัตจิ ริง สามารถนำความรู1ไปใช1ในชีวิตประจำวันได1
นำไปประยุกตSใช1ในชีวิต 2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด1วยการปฏิบัติจริงผPานกิจกรรม/กรณีศึกษา/
ได1
โครงงาน สรุปองคSความรู1และนำเสนอผลงาน อยPางน1อยปKการศึกษาละ 1 เรื่อง
3. ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู1 (วิจัย/สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ) อยPาง
น1อยภาคเรียนละ 1 ชิ้น และมีการเผยแพรPและแลกเปลี่ยนเรียนรู1ทงั้ ในและนอก
สถานศึกษา
2. ใช1สื่อ เทคโนโลยี
1. ครูร1อยละ 70 ใช1สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยPางมี
สารสนเทศและแหลPง
ประสิทธิภาพและสร1างโอกาสให1ผเู1 รียนแสวงหาความรู1ด1วยตนเองด1วยวิธีการที่
เรียนรู1ที่เอื้อตPอการเรียนรู1 หลากหลาย
2. ครูร1อยละ 60 ใช1แหลPงเรียนรู1ภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปญ
j ญาท1องถิ่นใน
การจัดการเรียนรู1อยPางมีประสิทธิภาพ
3. มีการบริหารจัดการ 1. ครูทุกคนวิเคราะหSผเู1 รียนเป_นรายบุคคล
ชั้นเรียนเชิงบวก
2. ครูให1นักเรียนมีสPวนรPวมในการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนรู1
3. ครูมีปฏิสัมพันธSที่ดีกับนักเรียน
4. ครูทุกคนจัดบรรยากาศในห1องเรียนที่เอือ้ ตPอการเรียนรู1
5. ผู1เรียนมีความพึงพอใจตPอการบริหารชั้นเรียนเชิงบวกอยูPในระดับมากขึ้นไป
4. ตรวจสอบและ
1.ครูทุกคนมีวิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนอยPางเป_นระบบ ด1วยวิธีการที่
ประเมินผู1เรียนอยPางเป_น หลากหลายสอดคล1องกับผู1เรียน
ระบบและนำผลมา
2. ครูและนักเรียนทุกคนรPวมกันกำหนดแนวทางตรวจสอบและประเมินผลทีเ่ หมาะสม
พัฒนาผูเ1 รียน
3. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินผลผู1เรียนอยPางเป_นระบบตามขั้นตอน
โดยใช1เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับผู1เรียนในการจัดการเรียนรู1
4. มีการวิเคราะหSผลการเรียนรู1 และนำผลมาพัฒนาให1นกั เรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรอยPางตPอเนื่อง
5. มีการแลกเปลี่ยน
1. ครูทุกคนเข1ารPวมชุมชนแหPงการเรียนรู1ทางวิชาชีพ (Professional Learning
เรียนรู1 และให1ข1อมูล
Community: PLC) ระหวPางครูและผูเ1 กี่ยวข1อง พร1อมทัง้ แลกเปลี่ยนเรียนรู1และให1
สะท1อนกลับเพือ่ พัฒนา ข1อมูลสะท1อนกลับเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู1ให1มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และปรับปรุงการจัดการ 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู1 แสดงผลงานครู นักเรียนอยPางน1อยปKละ 1 ครั้ง
เรียนรู1
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แหลZงข%อมูล หลักฐานเชิงประจักษV
ข%อมูล/หลักฐานเชิงประจักษV
1. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน

ฝ]ายงานที่
รับผิดชอบ
ฝéายแผนงาน
วิจัย

แหลZงที่อยูZของข%อมูล

https://drive.google.com/file/d/1MtYA77PhZdUndwnfachtxRTy
tMYPxq6I/view?usp=sharing

2. แผนปฏิบัติการประจำปK
พ.ศ. 2563

ฝéายแผนงาน
วิจัย

https://drive.google.com/file/d/1g4t2hPQhPJ0Z
pxtxjLD8TIGtWXQwai3r/view?usp=sharing
3. หลักสูตรสถานศึกษาฉบับ ฝéายวิชาการ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

https://drive.google.com/file/d/1RLKCDivRm2
mGoLc8M4jKdZ-tSzj0WswG/view?usp=sharing
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ข%อมูล/หลักฐานเชิงประจักษV

ฝ]ายงานที่
รับผิดชอบ
4. สารสนเทศของสถานศึกษา ฝéายวิชาการ

แหลZงที่อยูZของข%อมูล

https://drive.google.com/file/d/1phrF_dB6sY7T
l2gw8yI_QEsnwELF0Nmf/view?usp=sharing
5. ผลงานเดPนในรอบปK 2563 ฝéายวิชาการ

https://drive.google.com/file/d/1G__KprUqBL4
za6NV2NkvCrrkZCsPCKOp/view?usp=sharing
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ภาคผนวก

-คำสั่งแตPงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจำปKการศึกษา 2563
-คำสั่งแตPงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจำปKการศึกษา 2563
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คำสั่งโรงเรียนท1ายเหมืองวิทยา
ที่ ๑๑๔/๒๕๖๓
เรื่อง แตZงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำป_การศึกษา ๒๕๖๓
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตามที่ม ีก ารประกาศใช1ก ฎกระทรวงวP าด1 วยระบบ หลัก เกณฑSและวิธีก ารประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑSและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให1ใช1มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให1สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให1มี
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยPางน1อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้
พร1อมทั้งจัดทำรายงานผล และนำผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช1ประโยชนSในการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษานั้น
เพื่อให1เกิดความพร1อมในการปฏิบัติงานบรรลุผลอยPางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตาม
มาตรฐาน จึ ง อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แหP ง พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก1ไขเพิ่มเติม แตPงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ]ายอำนวยการ มีหน1าที่ อำนวยการให1การดำเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนเป_นไปด1วยความเรียบร1อย และกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในให1บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคPาเปZาหมายที่โรงเรียนกำหนดไว1
ประกอบด1วย
๑.๑ นายมนตรี ยกเชื้อ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางรัตนา ชูจิต
กรรมการ
๑.๓ นางสาววันดี สงPากอง
กรรมการ
๑.๔ นายนันทวิทยS นิ่มจงจิตรS
กรรมการ
๑.๕ นายสันติพงษS นิลรักษS
กรรมการ
๑.๖ นายสงัด จิตสวPาง
กรรมการ
๑.๗ นางวรรณา หมุนขำ
กรรมการ
๑.๘ นายธรรมนูญ บุรพชนก
กรรมการ
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๑.๙ นายสุชาติ ทองเกื้อ
กรรมการ
๑.๑๐ นางเรณู กู1เขียว
กรรมการ
๑.๑๑ นางสาวณฤดี เคนดวงจันทรS
กรรมการ
๑.๑๒ นายอนุทิน หมึกแดง
กรรมการ
๑.๑๓ นางจุไรรัตนS กิจกล1า
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการรับผิดชอบตามมาตรฐาน มีหน1าที่ ติดตาม รวบรวมข1อมูล รPองรอยหลักฐาน
ที่เกี่ยวข1องจัดแสดงผลงานตามมาตรฐานที่ได1รับผิดชอบ ประเมินผลและรายงานผลตามมาตรฐานการศึกษาที่
ได1รับผิดชอบประกอบด1วย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู%เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู%เรียน
ผู%รับผิดชอบหลัก นางเรณู กู1เขียว
๑) ความสามารถในการอPาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑSของแตPละ
ระดับชั้น
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายสุชาติ ทองเกื้อ
๒. นางสาววรกร ชPางสาน
๓. นางสาวจริยา บิลเหล็บ
๔. นายกิตติภณ เกื้อจอก
๕. นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย
๖. นายสันติพงษS นิลรักษS
๗. นางสาวกัญจนะ มิตรวงคS
๘. นางเรณู กู1เขียว
๙. นายณรงคS นาคง
๑๐. นางสาวนิรัตนSดา ยิ่งยวด
๑๑. นางจุไรรัตนS กิจกล1า
๑๒. นางสาวพวงทรัพยS แซPลิ่ม
๒) ความสามารถในการวิเคราะหSและคิดอยPางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก1ปญ
j หา
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายชนินทรS ตันพิพฒ
ั นS
๒. นางสาวจริยา บิลเหล็บ
๓. นางสาวอัญญาณี แก1วหมุน
๔. นางสาวกรกช ฉันทวิชานนทS
๕. นางวรรณนิศา เพชราภรณS
๖. นางสุตินันทS หอมจันทรS
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๗. นางเรณู กู1เขียว
๘. นางพรทิพยS ศุภนาม
๓) ความสามารถในการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายจิรายุ แซPแต1
๒. นางรัตนา ชูจิต
๓. นางสาวกุลธิดา ทวีรัตนS
๔) ความก1าวหน1าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู%รับผิดชอบ
๔.๑ กลุPมสาระการเรียนรู1ภาษาไทย
๔.๑.๑ นายสุชาติ ทองเกือ้
๔.๑.๒. นางสาววรกร ชPางสาน
๔.๑.๓. นางสาวจริยา บิลเหล็บ
๔.๑.๔. นายกิตติภณ เกื้อจอก
๔.๑.๕. นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย
๔.๒ กลุPมสาระการเรียนรู1คณิตศาสตรS
๔.๒.๑ นายสันติพงษS นิลรักษS
๔.๒.๒ นางสาวกัญจนะ มิตรวงคS
๔.๒.๓ นางเรณู กู1เขียว
๔.๒.๔ นายณรงคS นาคง
๔.๒.๕ นางสาวนิรัตนSดา ยิ่งยวด
๔.๒.๖ นางจุไรรัตนS กิจกล1า
๔.๒.๗ นางสาวพวงทรัพยS แซPลมิ่
๔.๓ กลุPมสาระการเรียนรูว1 ิทยาศาสตรS
๔.๓.๑ นางวรรณา หมุนขำ
๔.๓.๒ นายสมจิต หมุนขำ
๔.๓.๓ นางสุตินันทS หอมจันทรS
๔.๓.๔ นายนิพัทธS แซPขิ้ว
๔.๓.๕ นายชนินทรS ตันพิพัฒนS
๔.๓.๖ นางสาวดวงกมล จิตชัย
๔.๓.๗ นายจิรายุ แซPแต1
๔.๓.๘ นางสาวกุลธิดา ทวีรัตนS
๔.๔ กลุPมสาระการเรียนรูส1 ุขศึกษาและพลศึกษา
๔.๔.๑ นายสงัด จิตสวPาง
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๔.๔.๒ นายสกล กิจกล1า
๔.๔.๓ นายสุริยา พลเยี่ยม
๔.๕ กลุPมสาระการเรียนรูส1 งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๕.๑ นายธรรมนูญ บุรพชนก
๔.๕.๒ นางจันทิมา จิตสวPาง
๔.๕.๓ นายมะกอรี อีแต
๔.๕.๔ นางสาวดุษฎี ศรอินทรS
๔.๕.๕ นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา
๔.๕.๖ นางอรอุมา สิริกลุ
๔.๕.๗ นางสาวลดาวัลยS นันทบุตร
๔.๖ กลุPมสาระการเรียนรูศ1 ลิ ปะ
๔.๖.๑ นายนันทวิทยS นิ่มจงจิตรS
๔.๖.๒ นางเสาวนียS ชลธี
๔.๖.๓ นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
๔.๖.๔ นางสาวกรกช ฉันทวิชานนทS
๔.๗ กลุPมสาระการเรียนรูก1 ารงานอาชีพ
๔.๗.๑ นายอนุทิน หมึกแดง
๔.๗.๒ นางสาวศิรินทิพยS บางเมือง
๔.๗.๓ นางวรรณนิศา เพชราภรณS
๔.๘ กลุPมสาระการเรียนรูภ1 าษาตPางประเทศ
๔.๘.๑ นางสาวณฤดี เคนดวงจันทรS
๔.๘.๒ นางสาวสิริพร ลิ่มเหมาะ
๔.๘.๓ นางสาวกัญญาภัค เกตุแก1ว
๔.๘.๔ นางสาวญานิกา ผลงาม
๔.๘.๕ นางกานดา รักษาศักดิ์สกุล
๔.๘.๖ นางสาวอัญญาณี แก1วหมุน
๔.๘.๗ นางสาวมิมปK หลงสัน
๔.๘.๘ นางสาววาสนา สินธพ
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ผู%รับผิดชอบ ๑. นางเรณู กู1เขียว
๒. นายนิพัทธS แซPขิ้ว
๓. นางสาวสิริพร ลิ่มเหมาะ
๔. นางสาวกัญญาภัค เกตุแก1ว
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๕. คณะครูทุกกลุPมสาระการเรียนรู1
๖) ความพร1อมในการศึกษาตPอ การฝกงานหรือการทำงาน
ผู%รับผิดชอบ ๑. นางสาวกัญญาภัค เกตุแก1ว
๒. นางสาวญานิกา ผลงาม
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคVของผู%เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคPานิยมที่ดีตามทีส่ ถานศึกษากำหนดโดยไมPขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคมและมีสPวนรPวมในการอนุรักษSทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อมอยPางเป_นรูปธรรม
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายสกล กิจกล1า
๒. นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย
๓. นางสาวพวงทรัพยS แซPลมิ่
๔. นายกิตติภณ เกื้อจอก
๕. นางสาวดวงกมล จิตชัย
๖. นายสุริยา พลเยี่ยม
๒) ความภูมิใจในท1องถิ่นและความเป_นไทย
ผู%รับผิดชอบ ๑. นางสาวดุษฎี ศรอินทรS
๒. นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา
๓. นางอรอุมา สิรกิ ุล
๔. นายนันทวิทยS นิ่มจงจิตรS
๕. นางเสาวนียS ชลธี
๖. นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
๗. นางสาวศิรินทิพยS บางเมือง
๘. นางสาวกรกช ฉันทวิชานนทS
๓) การยอมรับที่จะอยูPรPวมกันบนความแตกตPางและหลากหลาย
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายธรรมนูญ บุรพชนก
๒. นางจันทิมา จิตสวPาง
๓. นายมะกอรี อีแต
๔. นางสาวดุษฎี ศรอินทรS
๕. นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา
๖. นางอรอุมา สิรกิ ุล
๔) สุขภาวะทางรPางกายและลักษณะจิตสังคม
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายสงัด จิตสวPาง
๒. นายสกล กิจกล1า
๓. นายสุริยา พลเยี่ยม
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู%บริหารสถานศึกษา
ผู%รับผิดชอบหลัก นายสมจิต หมุนขำ
๑) การมีเปZาหมาย วิสัยทัศนS และพันธกิจทีส่ ถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล1องกับ
บริบทของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได1จริง
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายสมจิต หมุนขำ
๒) การบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาทีส่ PงผลตPอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได1กำหนดคPาเปZาหมายความสำเร็จไว1
ผู%รับผิดชอบ ๑. นางเรณู กู1เขียว
๒. นางวรรณา หมุนขำ
๓. นายสันติพงษS นิลรักษS
๔. นายสุชาติ ทองเกื้อ
๕. นายสงัด จิตสวPาง
๖. นายธรรมนูญ บุรพชนก
๗. นายอนุทิน หมึกแดง
๘. นางสาวณฤดี เคนดวงจันทรS
๙. นายนันทวิทยS นิ่มจงจิตรS
๓) การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน1นคุณภาพของผูเ1 รียนรอบด1านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมP เปZาหมาย
ผู%รับผิดชอบ ๑. นางเรณู กู1เขียว
๒. นางวรรณา หมุนขำ
๓. นายสันติพงษS นิลรักษS
๔. นายสุชาติ ทองเกื้อ
๕. นายสงัด จิตสวPาง
๖. นายธรรมนูญ บุรพชนก
๗. นายอนุทิน หมึกแดง
๘. นางสาวณฤดี เคนดวงจันทรS
๙. นายนันทวิทยS นิ่มจงจิตรS
๑๐. นางอรอุมา สิริกลุ
๑๑. นางสาวกัญญาภัค เกตุแก1ว
๑๒. นางสาวญานิกา ผลงาม
๑๓. นายนิพัทธS แซPขิ้ว
๑๔. นางสาวสิริพร ลิม่ เหมาะ
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อยPางมีคุณภาพ

๑๕.. นางสาวมิมปK หลงสัน
๔) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให1มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผู%รับผิดชอบ ๑. นางสาววันดี สงPากอง
๒. นางจันทิมา จิตสวPาง
๓. นางสาวกุลธิดา ทวีรัตนS
๔. นางสาวดุษฎี ศรอินทรS
๕) การวางแผนและจัดสภาพแวดล1อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ตPอการจัดการเรียนรู1
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายสันติพงษS นิลรักษS
๒. นายมะกอรี อีแต
๓. นายอนุทิน หมึกแดง
๔. นักการภารโรงทุกทPาน
๖) การวางแผนการบริหารและการจัดการข1อมูลสารสนเทศอยPางเป_นระบบ
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายสมจิต หมุนขำ
๒. นายจิรายุ แซPแต1
๓. นางรัตนา ชูจิต

ชีวิตได1

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน%นผู%เรียนเปXนสำคัญ
ผู%รับผิดชอบหลัก นางเรณู กู1เขียว
๑) การจัดการเรียนรู1ผPานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตSใช1ใน
ผู%รับผิดชอบ ๑. นางวรรณา หมุนขำ
๒. นายสันติพงษS นิลรักษS
๓. นายสุชาติ ทองเกื้อ
๔. นายสงัด จิตสวPาง
๕. นายธรรมนูญ บุรพชนก
๖. นายอนุทิน หมึกแดง
๗. นางสาวณฤดี เคนดวงจันทรS
๘. นายนันทวิทยS นิ่มจงจิตรS
๙. นางจุไรรัตนS กิจกล1า
๑๐. คณะครูทุกกลุPมสาระการเรียนรู1
๒) การใช1สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลPงเรียนรู1ทเี่ อื้อตPอการเรียนรู1
ผู%รับผิดชอบ ๑. นายจิรายุ แซPแต1
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๒. นายอนุทิน หมึกแดง
๓. นางสาวกุลธิดา ทวีรัตนS
๔. นางเรณู กู1เขียว
๓) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ผู%รับผิดชอบ ๑. นางอรอุมา สิรกิ ลุ
๒. นางสาวกัญญาภัค เกตุแก1ว
๓. คณะครูทุกคน
๔) การตรวจสอบและประเมินผู1เรียนอยPางเป_นระบบและนำผลมาพัฒนาผู1เรียน
ผู%รับผิดชอบ ๑. นางเรณู กู1เขียว
๒. คณะครูทุกกลุPมสาระการเรียนรู1
๕) การแลกเปลี่ยนเรียนรู1และให1ข1อมูลสะท1อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู1

ผู%รับผิดชอบ คณะครูกลุPมสาระการเรียนรู1
โรงเรียนท1ายเหมืองวิทยาจึงขอมอบหมายคณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปKการศึกษา ๒๕๖๓ ให1ปฏิบัติหน1าที่ตามที่ได1รับมอบหมายอยPางเต็มที่และเต็มความสามารถ
เพื่อให1เกิดประโยชนSสูงสุดแกPทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแตPบัดนีเ้ ป_นต1นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายมนตรี ยกเชื้อ)
ผู1อำนวยการโรงเรียนท1ายเหมืองวิทยา
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คำสั่งโรงเรียนท1ายเหมืองวิทยา
ที่ ๔๑ /๒๕๖๔
เรื่อง แตPงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assesment Report : SAR) ประจำปKการศึกษา ๒๕๖๓
……………………………………………..
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๖๑ ให1สถานศึกษาจัดให1มีระบบการประกัน
คุณภาพการสึกษาภายในสถานศึก ษา เพื่อให1เกิดการพัฒนา และเพื่อเป_นกลไกในการควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานสึกษาให1เกิดการพัฒนาและสร1างความเชื่อมั่นให1กับสังคม ชุมขน และผู1มีสPวน
เกี่ยวข1องและเพื่อให1การดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assesment
Report : SAR) ประจำปKก ารศึก ษา ๒๕๖๓ เป_นไปด1วยความเรียบร1อย มีป ระสิ ท ธิ ภาพยิ ่ งขึ ้ น และเกิด
ประโยชนSสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแตPงตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assesment Report : SAR) ประจำปKการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนท1ายเหมืองวิทยาดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ]ายอำนวยการ มีหน1าที่อำนวยการให1การดำเนินการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assesment Report : SAR) ประจำปKการศึกษา ๒๕๖๓ เป_นไปด1วยความ
เรียบร1อย ประกอบด1วย
๑.๑ นายมนตรี ยกเชื้อ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางรัตนา ชูจิต
กรรมการ
๑.๓ นางสาววันดี สงPากอง
กรรมการ
๑.๔ นางเรณู กู1เขียว
กรรมการ
๑.๕ นายสันติพงษS นิลรักษS
กรรมการ
๑.๖ นายอนุทิน หมึกแดง
กรรมการ
๑.๗ นายธรรมนูญ บุรพชนก
กรรมการ
๑.๘ นายสุชาติ ทองเกื้อ
กรรมการ
๑.๙ นางสาวณฤดี เคนดวงจันทรS
กรรมการ
๑.๑๐ นายนันทวิทยS นิ่มจงจิตรS
กรรมการ
๑.๑๑ นายสงัด จิตสวPาง
กรรมการ
๑.๑๒ นางวรรณา หมุนขำ
กรรมการ
๑.๑๓ นางสาวศุลีพร ขันภักดี
กรรมการและผู1ชPวยเลขานุการ
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๑.๑๔ นางจุไรรัตนS กิจกล1า
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดรวบรวมข%อมูลตามมาตรฐานตZาง ๆ มีหน1าที่ศึกษาตัวบPงชี้ รวบรวม
ข1อมูล ศึกษา วิเคราะหS ประเมินผล สรุปผลและรายงาน ประกอบด1วยมาตรฐานที่ ๑-มาตรฐานที่ ๓ ดังนี้
สPวนที่ ๑ ข1อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา หัวข1อข1อมูลทั่วไปและข1อมูลครูและบุคลากร รับผิดชอบโดย
๑. นางสาววันดี สงPากอง
ประธานกรรมการ
๒. นางดุษฎี ศรอินทรS
กรรมการ
๓.นางจันทิมา จิตสวPาง
กรรมการ
๔. นางสาวกุลธิดา ทวีรัตนS
กรรมการและเลขานุการ
สPวนที่ ๑ ข1อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา หัวข1อข1อมูลนักเรียน สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติของผูเ1 รียน รับผิดชอบโดย
๑. นางเรณู กู1เขียว
ประธานกรรมการ
๒. นายกัญญาภัค เกตุแก1ว
กรรมการ
๓. นางอรอุมา สิริกลุ
กรรมการ
๔. นางสาวญานิกา ผลงาม
กรรมการ
๕. นางสาวสุชัญญา อุดมลาภ
กรรมการและเลขานุการ
สPวนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู%เรียน รับผิดชอบโดย
๑. นางเรณู กู1เขียว
ประธานกรรมการ
๒. นางอรอุมา สิริกลุ
กรรมการ
๓. นางสาวกัญญาภัค เกตุแก1ว
กรรมการ
๔. นางสาวญานิกา ผลงาม
กรรมการ
๕. นางสาวสุชัญญา อุดมลาภ
กรรมการและเลขานุการ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู%บริหารสถานศึกษา รับผิดชอบโดย
๑. นางรัตนา ชูจิต
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววันดี สงPากอง
กรรมการ
๓. นายสกล กิจกล1า
กรรมการ
๔. นางเรณู กู1เขียว
กรรมการ
๕. นายณรงคS นาคง
กรรมการ
๖. นายอนุทิน หมึกแดง
กรรมการ
๗. นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย
กรรมการ
๘. นายสมจิต หมุนขำ
กรรมการและเลขานุการ
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน%นผู%เรียนเปXนสำคัญ รับผิดชอบโดย
๑ กลุPมสาระการเรียนรู1ภาษาไทย
๑.๑ นายสุชาติ ทองเกื้อ
๑.๒. นางสาววรกร ชPางสาน
๑.๓. นางสาวจริยา บิลเหล็บ
๑.๔. นายกิตติภณ เกื้อจอก
๑.๕. นางสาวเพ็ญศรี หนูลอย
๑.๖. นางสาวปรียา ทองมา
๒. กลุPมสาระการเรียนรู1คณิตศาสตรS
๒.๑ นายสันติพงษS นิลรักษS
๒.๒ นางสาวกัญจนะ มิตรวงคS
๒.๓ นางเรณู กู1เขียว
๒.๔ นายณรงคS นาคง
๒.๕ นางสาวนิรัตนSดา ยิ่งยวด
๒.๖ นางจุไรรัตนS กิจกล1า
๒.๗ นางสาวพวงทรัพยS แซPลิ่ม
๓. กลุPมสาระการเรียนรูว1 ิทยาศาสตรS
๓.๑ นางวรรณา หมุนขำ
๓.๒ นายสมจิต หมุนขำ
๓.๓ นางสุตินันทS หอมจันทรS
๓.๔ นายนิพัทธS แซPขิ้ว
๓.๕ นายชนินทรS ตันพิพัฒนS
๓.๖ นางสาวดวงกมล จิตชัย
๓.๗ นายจิรายุ แซPแต1
๓.๘ นางสาวกุลธิดา ทวีรัตนS
๓.๙ นางสาวปทุมพร บัวแก1ว
๓.๑๐ นางสาวศุลีพร ขันภักดี
๓.๑๑ นางสาวสุชัญญา อุดมลาภ
๔. กลุPมสาระการเรียนรูส1 ุขศึกษาและพลศึกษา
๔.๑ นายสงัด จิตสวPาง
๔.๒ นายสกล กิจกล1า
๔.๓ นายสุริยา พลเยี่ยม
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๕. กลุPมสาระการเรียนรูส1 งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.๑ นายธรรมนูญ บุรพชนก
๕.๒ นางจันทิมา จิตสวPาง
๕.๓ นายมะกอรี อีแต
๕.๔ นางสาวดุษฎี ศรอินทรS
๕.๕ นางสาวกัลนิกา เกลี้ยงเกลา
๕.๖ นางอรอุมา สิริกลุ
๕.๗ นางสาวลดาวัลยS นันทบุตร
๖. กลุPมสาระการเรียนรูศ1 ิลปะ
๖.๑ นายนันทวิทยS นิ่มจงจิตรS
๖.๒ นางเสาวนียS ชลธี
๖.๓ นางสาวขนิษฐา ศรีสวัสดิ์
๖.๔ นางสาวกรกช ฉันทวิชานนทS
๗. กลุPมสาระการเรียนรูก1 ารงานอาชีพ
๗.๑ นายอนุทิน หมึกแดง
๗.๒ นางสาวศิรินทิพยS บางเมือง
๗.๓ นางวรรณนิศา เพชราภรณS
๗.๔ นายอโนชา ปาลคะเชนทรS
๘. กลุPมสาระการเรียนรูภ1 าษาตPางประเทศ
๘.๑ นางสาวณฤดี เคนดวงจันทรS
๘.๒ นางสาวสิริพร ลิม่ เหมาะ
๘.๓ นางสาวกัญญาภัค เกตุแก1ว
๘.๔ นางสาวญานิกา ผลงาม
๘.๕ นางกานดา รักษาศักดิ์สกุล
๘.๖ นางสาวอัญญาณี แก1วหมุน
๘.๗ นางสาวมิมปK หลงสัน
๘.๘ นางสาววาสนา สินธพ
๘.๙ นางสาวป.สลิล พรหมนิล
๙. กลุPมกิจกรรมแนะแนว
๙.๑ นางสาวเครือมาศ ชุมอินทรS
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สZวนที่ ๓ สรุปผล และแนวทางการพัฒนา และสZวนที่ ๔ ภาคผนวก รับผิดชอบโดย
๑ นางจุไรรัตนS กิจกล1า
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศุลีพร ขันภักดี
กรรมการและเลขานุการ
ให1ผู1ที่ได1รบั การแตPงตั้งปฏิบัตหิ น1าที่อยPางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนSสูงสุดแกPทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนตรี ยกเชื้อ)
ผู1อำนวยการโรงเรียนท1ายเหมืองวิทยา
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