
 

 

 

ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  เลขที่ 89 หมู่ 7  ต าบลทุ่งโพธิ์ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์ 065 - 5903535 
website:  www.tpps.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร , ครู , พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) 
 1) จ านวนบุคลากร (เมื่อ 30 มีนาคม 2563) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/         
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชัว่โมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

 

1  นายธีรวัช  อุดค าม ี 45 21 
ผู้อ านวยการ
ช านาญการ

พิเศษ 

ป. 
บัณฑิต 

 

การบริหาร
การศึกษา - 

 

- 

2 น.ส.เพ็ญจันทร์   อรุณรัตน ์ 55 34 ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม เทคโนโลยีฯ สังคมฯ ม.4,5,6 
วิทยาการค านวณ           

ม.4,5 
การงานฯม.2–ม. 6 

ศิลปะ ม.3 

26 

3 นายวิเชียร       เทพโสภา 50 25 ครูช านาญการ
พิเศษ 

คบ. สังคมศึกษา สังคมฯม.1 – ม.5 
การงาน ม.1 

27 

4 นายสุรศักดิ์    จันทร์ทักษ์ 51 27 ครูช านาญการ
พิเศษ 

คบ. อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

การงาน ม.1-ม.6 
(อุตสาหกรรม) 

23 

5 นายไพศาล ปัญญาอัครธรรม 55 30 ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.1,3,4 และ 5 

24 

6 นางศิริรัตน์   สรณส์ิรินาคะ 55 36 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ           
ม.1-6 

26 

7 นางวาสนา     เอี่ยมราคิน 58 31 ครูช านาญการ
พิเศษ 

วท.บ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์            
ม.4-6 

ศิลปะ ม.5 
สังคมฯ ม.1 

22 

8 นางวันเพ็ญ     เทพโสภา 50 25 ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม ภาษาไทย ภาษาไทย  
ม.1-6 

26 

9 นางศรีไพร     จันทร์ทักษ ์ 49 26 ครูช านาญการ 
พิเศษ 

คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  
ม.2,5,6 

23 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/         
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนชัว่โมงสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

10 นายบดินทร์   สุขแพทย ์ 29 5 ครู คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์              
ม.1-5 

22 

11 นางสาวขวัญชนก ช้างเจริญ 28 1 ครูผู้ช่วย กศ.บ เคมี เคมี ม.4,5,6 
ชีววิทยา ม.5,6 

บรรยากาศ ม.5/1 
พันธุศาสตร์ ม.4/1 

23 

12 นายณัทฐพล  ภูร่ะหงษ ์ 32 6 ครคูลังสมอง วท.บ การประมง พลศึกษา ม.1-6 
ศิลปะ ม.4 

24 

13 นางสาวสิรญิญา ทาพิทักษ์ 23 - ครูธุรการ ศศ.บ ภาษาไทย - - 
14 นายชลอ        สุขส าราญ 48 24 ครูช านาญการ กศ.บ ภาษาอังกฤษ (ไปช่วยราชการ) - 

 

 2) ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

ต าแหน่ง จ านวน 
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
บริหาร

การศึกษา 
คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

สังคม การงานฯ อื่น ๆ 

ผู้บริหาร 1 1 - - 1 - - - - - - - 
คร ู 11 8 3 - - 2 3 1 2 1 2 - 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง 1 1 - - - - 1 - - - - - 

เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 1 1 - - - - - 1 - - - - 
รวม 14 11 3 - 1 2 4 2 2 1 2 - 

 

1.3 ข้อมูลนักเรียน (เม่ือ 30 มีนาคม 2563) 
 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 85 คน   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 10 7 17 17 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 7 5 12 12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 9 6 15 15 

รวม 3 26 18 44 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 10 6 16 16 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 1 3 10 13 13 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 1 11 12 12 

รวม 3 14 27 41  

รวมทั้งหมด 6 40 45 85  



 

 

 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 
 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็น

ร้อยละ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย 17 11 15 14 13 11 95.29 
คณิตศาสตร์ 11 6 8 6 10 10 60.00 
วิทยาศาสตร์ 14 7 9 6 11 - 64.38  
สังคมศึกษา 15 11 14 12 13 8 85.88 
ประวัติศาสตร์ 16 11 14 8 11 - 82.19 
สุขศึกษา และพลศึกษา 17 11 14 14 13 12 95.29 
ศิลปะ ดนตรี 17 11 14 14 13 12 95.29 
การงานอาชีพ 17 10 11 15 13 11 90.59 
ภาษาอังกฤษ 15 7 10 10 11 8 71.76 

รวมจ านวน 139 85 109 99 108 72 82.29 
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1.5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562       
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )ปีการศึกษา 2560-2562 
 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

วิชา ปีการศกึษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 44.21 40.50 46.54 
ภาษาอังกฤษ 30.63 25.09 28.31 
คณิตศาสตร์ 22.11 22.55 18.77 
วิทยาศาสตร์ 29.16 28.91 27.23 

 
 

 
 
 



 

 

 

การเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( O-NET ) 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 43.83 41.03 32.88 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30.28 35.81 27.92 
ภาษาอังกฤษ 22.08 23.91 21.77 
คณิตศาสตร์ 14.17 22.19 14.38 
วิทยาศาสตร์ 24.09 26.10 26.79 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

1.6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
( คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จ านวน
นักเรียน

ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละของ
นักเรียน

ระดับดีข้ึน
ไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 17 15 2 0 0 17 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12 10 2 0 0 12 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 9 5 1 0 14 93.33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 16 6 10 0 0 16 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13 13 0 0 0 13 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 12 8 4 0 0 12 100.00 
รวม 85 61 23 1 0 84 98.82 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100.00 71.77 27.05 1.18 0 98.82  
 
 

 



 

 

 

1.7 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
( คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จ านวน
นักเรียน

ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละของ
นักเรียน

ระดับดีข้ึน
ไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 17 11 6 0 0 17 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12 4 8 0 0 12 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15 4 10 1 0 14 93.33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 16 5 11 0 0 16 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 13 7 6 0 0 13 100.00 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 12 5 7 0 0 12 100.00 

รวม 85 36 48 1 0 84 98.82 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100.00 42.35 56.47 1.18 0 98.82  

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

 

มาตรฐานที่  1 
ระดับคุณภาพ ดี 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มี
การวิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน เช่น DLIT โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสืบค้น หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ครู
มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน และมีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาทางด้านวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงงานคุณธรรม นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เพ่ือ
ฝึกทักษะชีวิตให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ  
 
2. ผลการด าเนินการ 
    2.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีดังนี้ 

1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีผลการประเมินในระดับ  ดี 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ 

แก้ปัญหา  มีผลการประเมินในระดับ  ดี 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีผลการประเมินในระดับ  ดี 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีผลการประเมินในระดับ  ดี 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีผลการประเมินในระดับ  ยอดเยี่ยม  

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  มีผลการประเมินในระดับ  ดี 

    2.2  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีดังนี้ 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  มีผลการประเมินในระดับ  ยอดเยี่ยม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  มีผลการประเมินในระดับ  ดี 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มีผลการประเมินในระดับ  ดี 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  มีผลการประเมินในระดับ  ยอดเยี่ยม  



 

 

 

 จากการด าเนินการมีข้อมูล เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการด าเนินการดังนี้ 
 - รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

 - รายงานโครงการห้องสมุด 

 - โครงงานคุณธรรม 

 - กิจกรรมเปิดโลกวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 

 - กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 

 - กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า 

 - กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิต 

 - ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS 

 - ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

 - กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันไหว้ครู วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช  

 - กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ท าบุญวันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  

 - เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับของนักเรียน ครู สถานศึกษา 

 

3. จุดเด่น 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ในระดับยอดเยี่ยม มี 

คุณธรรม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีความสามารถในการท างานเป็นทีม และมีจิตอาสา 

 
4. จุดที่ควรพัฒนา 

4.1 นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ แสวงหา
ความรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนให้มากข้ึน  

4.2 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรซึ่งจะ
ส่งผลให้มีนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ด้วยกระบวนการ SWOT 
โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติที ่มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรของสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง ส่งเสริมการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา โดยการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนและส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
มีการน าครูและบุคลากรไปศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน โดยการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่ ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
 
2. ผลการด าเนินการ 

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มี
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า ปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความต้องการ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 
 



 

 

 

จากการด าเนินการมีข้อมูล เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการด าเนินการดังนี้ 
- รายงานการวิเคราะห์สภาพโรงเรียน (SWOT)และจัดท าวิสัยทศัน์ 
- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา- แผนปฏบิัติการประจ าป ี
- การประชุม สัมมนาเพื่อวางแผนปฏบิัติงาน 

- รายงานโครงการตามแผนปฏบิัติการ 
- ปฏิทินการประชุมสัมมนา  PLC - ปฏิทินการนิเทศติดตามการเรียนการสอน 
- แผนการสอนรายวิชาของครู 
- รายงานผลการนิเทศติดตามการเรียนการสอน(ทุกกลุ่มสาระฯ) 
- การอบรม ศึกษาดูงาน  - การท าวิจัยในชั้นเรียน 
- นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครู   
- ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุง อาคารสถานที่ -การให้บริการอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้  
- ส ารวจความพงึพอใจในการให้บริการแหล่งเรียนรู้และอาคารสถานที่จากผู้เก่ียวข้อง  
- สมุดบันทึกการใช้ห้อง 
- สถิติข้อมูลเชิงเปรียบเทียบรายป ี

- วางแผน ออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
- การส ารวจความพงึพอใจในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความ

ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการท างาน มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  

 
4. จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ระดับคุณภาพ     ดี 
 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ ผู้เรียนทุกคนมี

ส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  

ประจ าวันได้ โดยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ มีนิเทศการ

จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูน าสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมมาจัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ หากพบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาโดยการ

ท าวิจัยในชั้นเรียน  ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  

คิดเป็น ท าเป็น ได้แก่ การจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ การแข่งขันทักษะวิชาการในงาน

ศิลปหัตถกรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะทางวิชาการที่หลากหลาย และได้แสดงออกซึ่งความรู้ 

ความสามารถในด้านวิชาการตามศักยภาพ  ครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดท ากิจกรรมรักการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆและสื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ

อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดูแลเขตพ้ืนที่ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ

ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้ คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่า 

 นอกจากนี้ โรงเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว มีจิตส านึกท่ีดีและรักษ์ชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว มีจิตส านึกท่ีดีและรักษ์ชุมชนของตนเอง และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและองค์กรที่เกีย่วข้อง อีกท้ังครูผู้สอนมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซึ่ง
เน้นการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงมีการประเมินที่เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีการ
ส ารวจความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าผลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 



 

 

 

2. ผลการด าเนินการ 
 ครูด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่าง

บุคคลในการเรียนรู้ มีนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูน าสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมมาจัดกิจกรรมให้เกิดการ

เรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูผู้สอนแก้ปัญหาโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน  ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น โดยจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชา

การบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ การแข่งขันทักษะวิชาการ ครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน โดยจัดท ากิจกรรมรักการ

อ่าน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ได้แก่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดูแลเขตพ้ืนที่ ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้

รอบตัว มีจิตส านึกที่ดีและรักษ์ชุมชน ครูผู้สอนมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา มี

การส ารวจความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จากการด าเนินการครูผู้สอนมีข้อมูล เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการด าเนินการดังนี้ 

-  แผนการจัดการเรียนรู้ 

-  สื่อการสอน  

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 -  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน หรือท้องถิ่น 

     -  ผลงานนักเรียน 
 -  กิจกรรมการเรียนการสอน 

     -  รายงานการนิเทศ 
     -  แบบประเมินความพึงพอใจ 
     -  ห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     -  การวิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด การท าผังการออกข้อสอบ  

     -  โครงการ หรือกิจกรรมที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     -  วิจัยหน้าเดียว 
     -  รายงานการเข้าร่วมประชุม PLC  

 -  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 

     -  การอบรมพัฒนาตนเองในรายวิชาที่สอน 
 
 



 

 

 

3. จุดเด่น 
3.1 ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ 
3.2 ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่าง 

หลากหลาย 
 3.3 ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3.4 ครูผู้สอนได้มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซึ่งเน้นการประเมินผู้เรียน
จากสภาพจริงที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
 
4. จุดทีค่วรพัฒนา 

ส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 จากการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ในปีการศึกษา 2562 
ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  มี
ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ ดี เนื่องจาก ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 และ มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ 
ดี และ มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ 
ความสามารถ ความต้องการ และความสนใจ นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถใน
การอ่านและการเขียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้ มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะตามที่โรงเรียนก าหนด ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนใช้การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการพัฒนา การด าเนินงาน ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขงานอย่างต่อเนื่อง ในด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนาและแก้ปัญหาผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านคุณธรรมและความรู้  
มีทักษะการคิดและการแก้ปัญหา มีจิตอาสา เป็นคนดีของสังคม ส่งผลให้การด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        จุดเด่น 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
3. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตอาสา  

  จุดที่ควรพัฒนา  
   1.   ควรพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

2. ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 

 

     จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการท างาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

บุคลากรในโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา

โรงเรียน 
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
  จุดที่ควรพัฒนา       

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียน     
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        จุดเด่น 

1. ครูพัฒนาตนเองและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

  จุดที่ควรพัฒนา  
1. การน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม
ตามความสนใจและความถนัดได้ 
 3) พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
  1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
  2) โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

- ครูในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ศิลปะ พลศึกษา 
- นักการภารโรง 

  3) การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที ่4   

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


