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โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

อำเภอบา้นตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร 
  



 

 

การให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ครั้งที่ 4 / 2564  
เมื่อวันท่ี 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาแล้ว     
 
          เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

       (ลงช่ือ)  ........................................................ 
                  ( นายธีรศักดิ์ สอนมี ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

      โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ตั้งอยู่ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ห่างจากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นระยะทาง 75 กิโลเมตร เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน 1,012 คน มีครูท้ังหมด 61 คน 
    โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีวิสัยทัศน์ว่า  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
มุ่งสร้างคนดี ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    เป้าหมายที่สำคัญคือ
นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักยภาพเป็นพลโลก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ ่มขึ้น มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถศึกษาต่อตามความสนใจและความ
ถนัด เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปลอดยาเสพติด ดำรงวิถีความเป็นไทย
บนพื ้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเร ียน
มาตรฐานสากล  และตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ครูจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตอบสนองผู้เรียน  สร้างสรรค์นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี มีระบบบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
(OBECQA)  และโรงเรียนผ่านการประเมินระดับคุณภาพโรงเรียน (SCQA) และมีความพร้อมในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมาย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563  ส่งผลให้สามารถนำพาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่จะ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ ตามคุณลักษณะท่ีสำคัญท่ีผู้เรียนต้องมีและยังมีการ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้ผ่านการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือระบบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมีระดับคุณภาพตามแต่ละมาตรฐานดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
สรุปได้ว่าตามท่ีได้มีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละมาตรฐาน โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 
 

 
 
 
  



 

 

คำนำ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื้นฐานเพื ่อการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เร ียน 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื ่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที ่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้รับทราบ  

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ โดยสถานศึกษาจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีกระบวนการ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2563  
เล่มนี้  เป็นเอกสารที่โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ดำเนินการรวบรวม  สรุปหัวข้อที่สำคัญ ที่ควรจัดให้มีใน
เอกสารรายงานการจัดการศึกษาประจำปี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา  
โดยปรับปร ุงให้สอดคล้องก ับแนวทางการพ ัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียน ตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษาทุกท่าน ท่ีมีส่วนสำคัญในความมุ่งมั่นพัฒนาระดับมาตรฐาน และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการจัด
การศึกษา อันจะนำพาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่ชุมชน สร้ างผู้เรียนให้มีองค์
ความรู้ มีคุณธรรม และกล้าแสดงออก ดังเจตนาท่ีต้ังไว้ต่อไป 

                     
                       โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 
 

 ชื่อโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ท่ีต้ัง 65 หมู่ 6 ต.เขาวง  อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี  84230    
 สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์ – โทรสาร 077-397115   
 e-mail : bantakhun_witt@hotmail.com 
 website : www.btv.ac.th   
 เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 เนื้อที่  40 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการ อำเภอบ้านตาขุน 
 แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คำขวัญ/ปรัชญา ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ “ผู้ฝึกตนดีแล้วคือมนุษย์ผู้ประเสริฐ” 
 สีประจำโรงเรียน   

 สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ โปร่งใส ปฏิบัติตนอย่างผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติ 
 สีแดง  หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้ปัญญา รู้รักสามัคคีสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์  
 

2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ ่งสร้างคนดี ดำรงวิถีความเป็นไทย  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ (Mission) 
     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ทันต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ดำรงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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     5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ( OBECQA ) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เป้าประสงค์  (Goal) 
     1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพืน้ฐานมีศกัยภาพเป็นพลโลก 
     2. นักเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้และมผีลการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน 
     3. นักเรียนมคีวามเป็นเลิศทางวิชาการและมีศกัยภาพเปน็พลโลก 
     4. นักเรียนมทีักษะชีวิต ทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถศึกษาต่อตามความสนใจและความถนัด 
     5. นักเรียนเปน็คนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ปลอดยาเสพติด ดำรงวิถีความเปน็ไทย  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
     6. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของผู้เรียน
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
     7. ครูจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
     8. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ( OBECQA ) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 อัตลักษณ์         เอกลักษณ ์
 “ กล้าแสดงออก ”     “เคียงคู่ชุมชน” 

 ค่านิยมองค์กร 
              “อารมณ์ดี มีน้ำใจ    นิสัยดี   มีความรู้    ดูเป็นแบบอย่างได้” 

3. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง  
 อาคารเรียนช่ัวคราว จำนวน 4 หลัง  
 อาคารประกอบ จำนวน 2 หลัง  
 หอประชุม จำนวน 1 หลัง   
 ส้วม จำนวน 2 หลัง  
 สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม  
 สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม  
 สนามเปตอง จำนวน 1 สนาม 
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4. ข้อมูลผู้บริหาร 
4.1 นายบุญเลิศ ทองชล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  

 ต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา 
4.2 นางกัญจนา สมชาติ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  

                ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา 
4.3 นายปริวรรต  ธงธวัช  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  

                ต้ังแต่วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา 

5. ข้อมูลครูและบุคลากร  

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการ
ณ์ทำงาน

เฉลี่ย ชาย 
หญิ
ง 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 47 25 
รองผู้อำนวยการ 1 1 - - 2 42 17 
ครูประจำการ 11 37 - 39 9 37 10 
ครูพนักงานราชการ 1 1 - 2 - 34 5 
ครูอัตราจ้าง 4 4 - 6 2 37 4 
นักการ / ภารโรง 2 - 2 - - 50 19 
พนักงานขับรถ 1 - 1 - - 45 22 
ยาม 1 - 1 - - 52 4 
อื่น ๆ (แม่บ้าน) - 2 2 - - 51 4 

รวม 
22 45 

6 47 14 44 12 
67 

    
 5.1. การพัฒนาด้านบุคลากร 

5.1.1 การเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2563 

ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) 

เข้าร่วมการอบรม
พัฒนาตนเอง(คน) 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

อายุราชการ
เฉลี่ย (ปี) 

จำนวนคร้ัง /ช่ัวโมงที่
ได้รับการพัฒนา/ปี 

ผู้อำนวยการ 1 1 49 25 30 ช่ัวโมง 
รองผู้อำนวยการ 2 2 42 17 57 ช่ัวโมง 
ข้าราชการครู 48 48 34 10 32 ช่ัวโมง 
พนักงานราชการ 2 2 35 7 6 ช่ัวโมง 
ครูอัตราจ้าง 8 6 37 4 11 ช่ัวโมง 
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5.1.2 การเลื่อนวิทยฐานะ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ตำแหนง่ / วิทยฐานะ จำนวน (คน) ตำแหนง่ / วิทยฐานะ จำนวน (คน) 
ครูชำนาญการพเิศษ 5 ครูชำนาญการพเิศษ 5 
ครูชำนาญการ 15 ครูชำนาญการ 17 
คร ู 24 คร ู 16 
ครูผูช้่วย 9 ครูผูช้่วย 10 

 
6. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563)   แผนช้ันเรียนเต็มรูป 6-5-5 / 5-5-5 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 129 110 226 38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 95 97 184 37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 70 98 177 36 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 56 95 152 38 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 4 43 88 132 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 33 98 134 34 

รวม 27 426 586 1,012 36 
 
7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2 ขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

8. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

วิชา 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
ภาษาไทย 54.88 57.93 59.79 

ภาษาอังกฤษ 26.84 29.23 34.58 
คณิตศาสตร์ 26.76 24.00 28.00 
วิทยาศาสตร์ 36.59 29.77 30.50 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

 วิชา 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ภาษาไทย 41.90 38.69 39.05 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

32.46 33.58 32.98 

ภาษาอังกฤษ 25.15 22.80 22.87 
คณิตศาสตร์ 27.48 20.08 19.08 
วิทยาศาสตร์ 27.99 24.87 28.31 
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9. ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวน
คร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง 

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 816 
2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 588 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 712 
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 954 
5. ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม 185 
6. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 189 
7. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 324 
8. ห้องบริการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต 514 
9. ร้านค้าสวัสดิการ 763 
10. แหล่งเรียนรู้บ้านพอเพียง 138 
11. ห้องสมุด 655 
12. สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 108 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จำนวน
คร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ต้ัง 

1. วัดตาขุน 5 
2. วัดบางสาว 7 
3. ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน 20 
4. เข่ือนรัชชประภา 15 
5. อุทยานแห่งชาติเขาสก 6 
6. สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ 12 
7. กลุ่มปลาเปรี้ยวตำบลพะแสง 3 
8. แหล่งเรียนรู้งานช่าง (งานช่างปูน) 8 
9. สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ 6 
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ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ สาขา/เร่ือง ที่เชี่ยวชาญ 

1. นายธีรศักด์ิ สอนม ี ภาวะผูน้ำ 
2. นายสถาพร กล่อมเจริญ การป้องกันตนเองจากยาเสพติด 
3. เจา้หนา้ที่ตำรวจ สภ.บ้านตาขุน กฎ ระเบียบ วินัยจราจร 
4. เจา้หนา้ที่สาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน การใช้บริการด้านสุขภาพ 
5. เจา้หนา้ที่การไฟฟ้า เข่ือนรชัชประภา พลังงานไฟฟา้ การใช้ไฟฟา้ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6. เจา้หนา้ที่การไฟฟ้า เข่ือนรชัชประภา พลังงานน้ำกับชีวิต 
7. นางจนัทนี ฤทธิกุล ขมิ้นชัน 
8. มูลนิธิกุศลศรทัธา อำเภอบ้านตาขุน วิธีการช่วยชีวิตด้วยการ CPR 
9. นางสาวศรนิดา ปาลคะเชนทร ์ การใชท้ักษะชีวิต 

10. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นเนินเขาเต้ีย ๆ สลับกับพื้นที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพทางการเกษตร   
 อาชีพทางการเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของคนบ้านตาขุนในปัจจุบัน มีการทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน 
มังคุด ลองกอง การปลูกพืชไร่ เช่น ยางพารา การปลูกปาล์มน้ำมัน การขยายพันธุ์พืช  และการทำธุรกิจดา้นการ
ท่องเที่ยว 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีวันลอยกระทง  และเทศกาลทุเรียนคลองแสง 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง และส่วนหนึ่ง
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรโดยเฉลี่ยจำนวน 4 คนต่อครอบครัว 
 แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญได้แก่ เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง 
แหล่งเรียนรู้ขมิ้นชันบ้านวังขุม แหล่งเรียนรู้สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ เช่น การผลิตสินค้า OTOP สมุนไพรไทย การทำปลาส้ม การประมงน้ำจืด  
การทำสวนผลไม้ ตลอดจนการเรียนรู้ศิลปะท้องถ่ิน เช่น ลิเกป่า มโนราห์ หนังตะลุง หรือว่าเพลงบอก 
 ในอดีตที่ผ่านมาผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยส่วนใหญ่มีรายได้ดีสืบเนื่องจากราคา
ผลผลิตของยางพาราและปาล์มน้ำมันค่อนข้างสูง แต่ภาวการณ์แพร่เชื ้อของโรคระบาดไวร ัสโคโรน่า  
(COVID -19) มาตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ประกอบกับ
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเป็นเวลานาน ผู้ปกครองที่มาใช้แรงงานจากภาคอีสานย้ายนักเรียนกลับภูมิลำเนา
เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างทำการเกษตรในพื้นที่ลดลงมาก และนักเรียนในพื้นที่ซึ่งเข้าไปเรียนในโรงเรียน
เอกชนในตัวเมืองย้ายกลับมาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอเนื่องจ ากผู้ปกครองมีรายได้ลดลงมาก   
ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการให้การสนับสนุนเงินบริจาคในการพัฒนาตามแผนงาน นโยบายของโรงเรียน และเป็น
อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาการศึกษา 
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11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
ผลงานดีเด่นท่ีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้มีการดำเนินงานตามนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน / กระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 
ลำดับ รางวัล ผู้รับรางวลั วันที่รับรางวัล 

1 ผ่านการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ระดับ เงิน ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2563 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 10 กรกฎาคม 
2563 

2 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงนิ โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 
2561 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 29 กรกฎาคม 
2563 

3 รางวัลร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเสนอผลงาน ประเภทการ
สอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 งานประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 7-8 กันยายน 
2563 

4 โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย วชิาภาษาไทย สูงกวา่ระดับประเทศ 
จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 8 กันยายน 
2563 

5 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชนะเลศิ ระดับทอง ประเภท
สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11 ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 10 กันยายน 
2563 

6 รางวัลเกียรติบัตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภท
สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตตรวจราชการที ่5 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 10 กันยายน 
2563 

7 รางวัลเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาด
กลาง ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 10 กันยายน 
2563 

8 รางวัลการประเมนิคุณธรรมและและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์ITA ระดับ A คะแนน 88.22 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 9 ตุลาคม 2563 

9 รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ การพจิารณาคัดเลือกเป็น
สถานศึกษาวชิาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 8 ธันวาคม 
2563 

10 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 
ประเภทผู้บริหาร 

นายบุญเลศิ  ทองชล 16 มกราคม
2563 

11 รางวัล เสมาพทิักษ์ จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  
ประจำปีการศึกษา 2563 

นายบุญเลศิ  ทองชล 28 มกราคม 
2564 

12 รางวัลสุวรรณหงสท์องคำ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย 
ประจำปี 2564 

นายปริวรรต ธงธวชั 3 เมษายน 
2564 

13 รางวัล เสมาพทิักษ์ จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  
ประจำปีการศึกษา 2563 

นายประเสริฐ จนัทรท์ัน 28 มกราคม 
2564 
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14 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผูท้ำประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานเปน็ที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2563 

นางจงกล รจนา 
 

7-8 กันยายน 
2563 

15 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผูท้ำประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงานเปน็ที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2563 

นายพีรพงศ ์ฤทธิเพชร ์ 7-8 กันยายน 
2563 

16 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงนิ โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 
2561 

นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์ 29 กรกฎาคม 
2563 

17 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 
ประเภทครูผูส้อน 

ครูที่ได้รับรางวัลมทีั้งหมด  
41 คน 

16 มกราคม
2564 

18 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ กจิกรรมการแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาไทย ระดับ ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวชิาการ 
วชิรวิชาการสุราษฎร์ธาน ี

เด็กหญิงขวัญฤทัย โภคัย 
ผู้ฝึกซ้อม 

นางสาวนันทญา บรรณราช 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 
19 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลศิ 3 กิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพ

ทางสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับ ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะ
ทางวชิาการวชิรวิชาการสุราษฎร์ธาน ี

เด็กชายภูริภัทร ไชยวัฒน์ 
ผู้ฝึกซ้อม 

นายโยธิน  นวลมุสิก 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 
20 รางวัลเหรียญทอง อนัดับ 3 กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ 

ระดับ ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวชิาการวชิรวิชาการ 
สุราษฎร์ธาน ี

เด็กหญิงปาลิดา  ฤทธิกุล 
ผู้ฝึกซ้อม 

นางสาววิภาวรรณ ขันพระ
แสง 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 

21 รางวัลเหรียญทอง อนัดับ 3 กิจกรรมการแข่งขันเลา่นิทาน 
ระดับ ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวชิาการวชิรวิชาการ 
สุราษฎร์ธาน ี

เด็กหญิงกรกนก  แช่มไล่ 
ผู้ฝึกซ้อม 

นางเรณู  ผดุงฤกษ์ 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 
22 รางวัลเหรียญทอง กจิกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายส ี

ระดับ ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวชิาการวชิรวิชาการ 
สุราษฎร์ธาน ี

นางสาวช่อผกา  ณ นคร 
ผู้ฝึกซ้อม 

นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 
23 รางวัลเหรียญทอง กจิกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายส ี

ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวชิาการวชิรวิชาการ 
สุราษฎร์ธาน ี

นางสาวปริศนาปาลคะเชนทร์ 
ผู้ฝึกซ้อม 

นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 
24 รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความ 

ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวชิาการวชิรวิชาการ 
สุราษฎร์ธาน ี

นางสาวณัฐณิชา สัมพันธ์ 
ผู้ฝึกซ้อม 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง จิราภรณ์   
สีดำ 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 

25 รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันอา่นร้อยกรอง 
ระดับ ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวชิาการวชิรวิชาการ 
สุราษฎร์ธาน ี

นางสาวปณิดา  บุดดี 
ผู้ฝึกซ้อม 

นางสาวอโณทัย  หนักแดง 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 
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26 รางวัลเหรียญทองแดง  กจิกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการวชิ
รวิชาการสุราษฎร์ธาน ี

เด็กหญิงรัชตวรรณ  นามบุตร 
ผู้ฝึกซ้อม 

นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 
27 รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ 

ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการวชิรวิชาการสุราษฎร์ธาน ี
นางสาวกัญญาณัฐ  พัฒนกุล 

ผู้ฝึกซ้อม 
นางสาวนภิสา  เส็นติระ 

นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์ 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 

28 รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1 การแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ
นักเรียน ครั้งที่ 1 ณ ศนูย์การค้าโคลีเซียม สุราษฎรธ์าน ี

นายธรรณะรณ์  พัฒแทน 
นางสาวศุภษรัตน์  เพชรรัตน์ 
เด็กชายศุภสัณห์  รอดเจริญ 

ผู้ฝึกซ้อม 
นายวีรยุทธ  อนุกูล 

 
5 ธันวาคม 

2563 

29 รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 1 การแข่งขันเพ็ญพชิา-ชยวิชญ์ 
สัมพันธค์ัพ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ครั้งที ่2 ณ สนามโรงเรียน
บ่อน้ำผุด 

ผู้ฝึกซ้อม 
นายนราธิป  นาเจริญ 

23-25 
พฤศจิกายน 

2563 
30 รางวัลรองชนะเลิศ อนัดับ 2 การแข่งขันเดิน วิง่ อสม.พนม 63 

รุ่นอายุไม่เกนิ 16 ปี ชาย ครั้งที่ 5 ณ สนามที่การอำเภอพนม   
เด็กชายสุรินทร์  พุฒชุมแสง 

ผู้ฝึกซ้อม 
นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม 

15 พฤศจิกายน 
2563 
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12. งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2563 

ท่ี งาน/โครงการ 
1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น (โครงการทีป่ระสบผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด) 

- การแข่งขันทักษะทางวชิาการ    -  ปรับปรุงหลักสตูรสถานศกึษา         
-   ติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่โอเน็ต 

2 โครงการนิเทศเพื่อการศึกษา 
- นิเทศภายใน   - นิเทศกลุ่มบริหารงาน   - นิเทศกลุม่สาระการเรียนรู้  

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 
-  พัฒนาระบบงาน GPA และ PR     -   พัฒนาระบบการจัดการเรียนฯ 

4 โครงการสง่เสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานที่ 
-  ห้องสมุดมีชีวิต    - กจิกรรมรักการอ่าน   - ทัศนศกึษาแหล่งเรียนรู ้

5 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 
- การรับนักเรียน  - กิจกรรมพัฒนาศนูย์ฝึก น.ศ.ท.   - กิจกรรมลูกเสือ –เนตรนาร ี
- กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ   - กจิกรรมเสริมสรา้งงานแนะแนว   - กจิกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  - กิจกรรมลดเวลาเรียนรเพิ่มเวลารู ้
- กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม   - กจิกรรมจิตอาสา   

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิต์ามกลุม่สาระการเรยีนรู ้( ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้) 
7 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
8 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

- พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
9 โครงการจ้างครูและบุคลากร 
10 โครงการพัฒนาบุคลากร 

- อบรมพัฒนาบุคลากร   -  การพัฒนาการใช้ ICT   - จัดทศันศึกษาดูงาน  
 -   สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร  - พัฒนางานสารสนเทศและงานสารบรรณ 

11 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    - พัฒนาระบบบรหิารจัดการศึกษา  - แผนปฏิบัติการประจำปี    

12 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
- จัดทำวารสาร  แผ่นพับ   - สนับสนุนป้ายประกาศ   -พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

13 โครงการพัฒนาตรวจสอบภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 
- พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน    - สถานศึกษาและรายงานผล 

14 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 
- กำหนดมาตรฐานการศึกษของสถานศึกษา  - จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  - รายงานผลการจัด

การศึกษา ( SAR ) 
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15 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    – ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง   - ศิษย์เก่า   
- จัดงานทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่และทำพิธีเปิด(อาคารสมานคุณ) 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ภายในสถานศึกษา 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย   -  ปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนศึกษา   
- จัดซื้ออุปกรณ์ ICT เพื่องานสารนสเทศ  - เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน

และการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
17 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค    - ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
- ยกระดับและการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี  - ปรับภูมิทัศน์ 

18 โครงการบริหารและจัดการศึกษา 
- ค่าสาธารณูปโภค     - บริหารและจัดการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ 

19 จัดซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
20 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (โครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด) 

- งานตรวจสารเสพติด  -  งานส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด   
- ห้องเรียนสีขาว     -  ผู้ใหญ่ใส่ใจนักเรียน 

21 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (โครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด) 
- งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน   - งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง   - งานระบบดูแล 
- เย่ียมบ้านนักเรียน    -  ประชุมชมรมรถรับ – ส่งนักเรียน    - พัฒนาห้องกิจการ 
- จัดทำสารสนเทศข้อมูลนักเรียน ( คู่มือ , บัตรประจำตัวนักเรียน ) 

22 โครงการคุณธรรมจริยธรรม 
- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 

23 โครงการโรงเรียนสุจริต 
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม   - จิตสาธารณะ 

24 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- การเลือกตั้งสภานักเรียน    - กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

25 งานเวรยามและความปลอดภัย 
26 โครงการควบคุมและแก้ไขความประพฤติ 

- รณรงค์ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย 
27 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School ) 

- กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้และรณรงค์     - จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ 
- คัดแยกขยะภายในโรงเรียน   -  ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   
- ประดิษฐ์ถังขยะรักษ์โลก      -  สร้างจุดคัดแยกขยะในโรงเรียน 

28 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีสู่ความพอเพียง 
- จัดซื้อยา /เวชภัณฑ์     -  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ความพอเพียง   
- อย. น้อยสู่ความพอเพียง  - ทูบีนัมเบอร์วัน 

29 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 
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13. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
  รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) จากสำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานด้าน มัธยมศึกษา ต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจกิายน 2556  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน น้ำหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตวับง่ชี้พื้นฐาน    
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.28 ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 10.00 9.71 ดีมาก 
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.73 ดีมาก 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.56 ดีมาก 
5. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.70 พอใช ้
6. ประสทิธผิลของการจัดการเรียนการสอน 
    ที่เนน้ผูเ้รียนเปน็สำคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

7. ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและ 
   การพัฒนาสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

8. พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายใน 
    โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.35 ดี 

กลุ่มตวับง่ชี้อัตลักษณ ์    
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกิจ  
   และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่น 
     ที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับง่ชี้มาตรการสง่เสรมิ    
11. ผลการดำเนนิงานโครงการพิเศษ 
     เพื่อสง่เสริมบทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับ 
     มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น 
     เลศิ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.34 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป    ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไป 10 ตัวบ่งชี ้จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี้   ใช่  ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรงุเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และ
ภาษาต่างประเทศ ด้วยการเรียนซ่อมเสริมในวันเสาร์ – อาทิตย์ ติวเข้มก่อนสอบ นำข้อสอบเดิมมาให้ผู้เรียน
ทดลองทำหรือทำวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน จัดทำกิจกรรมโครงงานให้มีความ
หลากหลายครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสร่วมในการบริหารจัดการ  
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ควรมีส่วนร่วมเสนอแนวทางในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา โดยร่วมประชุม ปรึกษาหารือ วางแนวทางปฏิบัติของกลุ่มงานต่าง ๆ ให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา และการบริหารงานท้ัง ๔ ฝ่าย 
 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ครูควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและควร
สนับสนุนให้ครูมีการทำวิจัยในช้ันเรียน โดยการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนควรนำปัญหามาจากการบันทึกหลังสอน 
หรือจากส่ือการเรียนการสอนมาจัดทำ เพื่อจะใช้แก้ปัญหาผู้เรียนได้ตรงจุด หรือปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ดีขึ้น 
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาควรจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที ่มีความคล่องตัว การจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นระบบ มีการสร้างระบบการทำงาน ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล โดยนำหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๕๓ ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามาใช้ในสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

แม้ในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาทั่วประเทศต้องประสบปัญหาการแพร่เชื่อระบาดของโรคไวรัส 
โคโรน่า (COVID-19) เป็นผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่เป็นไปตามที่กำหนด แต่กลับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาครูและบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน้น เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการจากเวทีต่าง ๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เช่น การแข่งขันทาง
วิชาการงานวชิรวิชาการ การประกวดความสามารถทางด้านดนตรี การแข่งขันกีฬา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในสถานศึกษาด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง และมุมความรู้ต่าง ๆ ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียน   
มีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการ
คิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักตามโครงการการสอนแบบโครงงาน  สร้างและพัฒนาโครงงานและจัดเปิด
ตลาดนัดโครงงานขึ้น และเน้นเรื่องการอ่าน สรุปประเด็นและบันทึกการอ่าน  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนได้มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นภายใต้
โครงการรักการอ่าน ส่งเสริมกระบวนการคิดให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณในการรับฟัง สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ส่งเสริมครูทุกคนให้มีการนำเทคนคิวิธี
สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ ( ICT) มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีการร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ นอกจากนี ้
สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และรณรงค์ให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย ตามวัฒนธรรมไทย เพื่อให้มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ไม่ขัดกับหลักกฎหมาย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียน
มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีระบบการแนะ
แนวและการดูแลสุขภาวะ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีการเรียนรู้ในโลกกว้างเพื่อที่จะยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สังคม การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษา 
ตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานท่ีเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบแนวทางในการประกอบ
อาชีพที่ตนถนัด ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามที่สนใจในกิจกรรมชุมนุม เช่น ชุมนุมธนาคารโรงเรียน 
ชุมนุมสนุกคิดกับคณิตศาสตร์ ชุมนุมพอเพียง ชุมนุมเพื่อนอาสา ชุมนุมนักประดิษฐ์น้อย เป็นต้น ส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนตามความรู้ความสามารถท้ังทักษาะทางด้านวิชาการและความรู้ความสามารถในด้านอื่น ๆ 
เช่น การเพิ่มห้องเรียนที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดสร้างสนามมวย
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ช่ัวคราวเพื่อรองรับความสามารถของผู้เรียนเฉพาะทาง พัฒนานักเรียนท่ีมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรี  
ดุริยางค์ นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยนำนักเรียนเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม 
การทำอาหารพื ้นบ้านและงานประดิษฐ์ โดยให้ผู ้เร ียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ  
“กล้าแสดงออก” มีความก้าวหน้าทางการเรียนและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพต่อไป 
2. ผลการดำเนินงาน 

คุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์แพร่เชื่อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ด้วย
ระบบออนไลน์ มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิง
ไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษ
และพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ มีความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยจาก
การแพร่เชื่อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือ  
เว้นระยะห่าง (Social Distancing) เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย 
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา  
ของสังคม มีทัศนคติที ่ดีต่ออาชีพสุจริต ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ท้ังนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา  
   โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ ศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบบบริหารจัดการ 
และพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการปร ับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ดำเนินการพัฒนา ตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน และ
สรุปผลการดำเนินงาน  
  ผู้บริหาร บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน และอาศัยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน มีการกระจายอำนาจโดยจัดโครงสร้างบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยใช้รูปแบบการบริหารสู่วิถีคุณภาพด้วยนวัตกรรมการบริหาร SPEED 4Q Model เน้นผลลัพธ์การทำงาน
โดยใช้ระบบเป็นฐาน ผลงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ ส่งผลให้การทำงานบรรลุตามวิสัยทัศน์  
ที่กำหนด มีการทำงานเป็นทีม ผู ้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี เป็นที่รักและศรัทธาของ
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด อุทิศเวลาให้ทางราชการ มีการส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมเข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการระดมความคิดเห็น และการบริจาคทรัพย์ เพื่อพัฒนาโรงเรียน  
การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบแผนงาน โครงการ การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริหารจัดการสถานศึกษาและการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมครูให้เป็นครูท่ีมีคุณภาพ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้ดียิ ่งขึ ้นต่อไป มีการสร้าง สนับสนุน ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการกำกับติดตามและประเมินผล  การดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ผลการดำเนินงาน 
  2.1 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ 
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ การพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
  2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อง
กับสภาวะการแพร่เชื่อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตลอดจนความต้องการอื่น ๆ ในการพัฒนา 
การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดขอบ  

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชมรมเครือข่ายรถรับส่ง เครือข่ายผู้ปกครอง เขื่อนรัชชประภา โรงพยาบาลบ้านตาขุน สาธารณสุขอำเภอ 
บ้านตาขุน วิทยากรจากอำเภอบ้านตาขุน วัดตาขุน วัดบางสาว ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ มีส่วนร่วม 
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง รูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ สามารถตรวจสอบ
ได้ 

2.5 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมืองได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี ส่ือ อุปกรณ์ และด้านงบประมาณ  

2.6 นายธีรศักดิ์ สอนมี ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้รับรางวัล
ประธานและกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 
            แม้ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาและสถานศึกษาทั่วประเทศต้องประสบกับปญัหา
การแพร่เชื่อของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คุณครูได้พัฒนาตนเองให้มีทักษะทางด้าน ICT เพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ โดย
ใช ้แอพพล ิ เคช ั ่นช ่ วยสอน เช ่น  การใช ้  Line, Line Meeting, Google site, Google form, Google 
Classroom, Google Meet, Youtube เป็นต้น ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงระยะแรกของการแพร่เช่ือ 
และการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณะสุข และเมื่อเข้าสู่สภาวะปกติโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมใหค้รู
จัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เน้นการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดและการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะแสดงออก พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะของ
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล กล่าวคือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมและโลก โดยจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS1,IS2 และIS3) และกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาและโค้ดดิ้ง โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการพัฒนาบุคลากร ในการดำเนินงานพัฒนาครูและกระบวนการเรียนรู้  ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ (ICT) รวมทั้งมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาของนักเรียน มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการ
อาเซียนและเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายว ิชา หน่วยการเรียนรู ้ ลดเวลาเรียน เพิ ่มเวลารู้   
ปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลเน้นการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย  กำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
คนดีผ่านรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง โครงการพัฒนาทักษะชีวิตมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นคุณค่าของ
การศึกษาต่อ   
2. ผลการดำเนินงาน 
  จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่เช่ือ
ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เช่น กิจกรรมปรับพื้นฐาน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมโรงเรยีน
สวยด้วยมือเรา นอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น การนิเทศ 
ชั้นเรียนออนไลน์จากฝ่ายบริหารของโรงเรียนผ่านกระบวนการ PLC ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระ และ PLC บุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบต่าง 
ๆ ตลอดจนการแลกเปล่ียนนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาผู้เรียนท้ังทางด้านวิชาการและ
ทางด้านพฤติกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการนิเทศติดตามจากต้นสังกัด เช่น จากสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2  
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จากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธาน ี ชุมพร และได้ร ับการนิเทศติดตามจาก
คณะกรรมการติดตามการเก็บข้อมูลวิจัยโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณและ Coding ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) สูงขึ้น นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนได้รับ
การยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ผลจากการดำเนินงานดังกล่าวโรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยาได้มีการวางแผนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษ M-Sci และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนด้านการท่องเที ่ยวโดยจัดโครงการห้ องเร ียนพิเศษ CEL (Chinese English 
Language) เน้นทักษะการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ปีการศึกษา 2564  
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุภาพของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  
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ตารางแสดงการสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ตารางแสดงผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

 
เชิง

คุณภาพ 

เชิงปริมาณ  
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ   ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดีเลิศ   ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณ  

80 ดีเลิศ 92.88 16.10 ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

80 ดีเลิศ 93.65 
17.06 

 
ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 75 ดีเลิศ 81.32 8.43 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
80 ดีเลิศ 97.61 22.01 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

72.40 
(2 ข้ึนไป) 

ดีเลิศ 76.58 5.77 ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

80 ดีเลิศ 91.86 14.83 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ดีเลิศ   ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
85 ดีเลิศ 93.01 9.42 ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 ดีเลิศ 92.39 2.66 ดีเลิศ 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
85 ดีเลิศ 93.87 10.44 ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90 ดีเลิศ 96 6.67 ดีเลิศ 
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 ตารางแสดงผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (ต่อ) 
 
 

มาตรฐาน/ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ 
เชิง

ปรมิาณ 
(ร้อยละ) 

 
เชิง

คุณภาพ 

เชิงปรมิาณ  
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละที่ได ้ ร้อยละ

เปรียบเทยีบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ยอดเยี่ยม   ยอดเยี่ยม 

    1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 
ยอดเยี่ยม   ยอดเย่ียม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ  
   สถานศึกษา 

 
ยอดเยี่ยม   ยอดเย่ียม 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ 
   ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ดีเลิศ   ยอดเย่ียม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

90.00 ยอดเยี่ยม  96.72 ยอดเย่ียม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 
ดีเลิศ   ยอดเย่ียม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ยอดเยี่ยม   ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

 
ดีเลิศ   ดีเลิศ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

80 ดีเลิศ 88.14 10.18 ดีเลิศ 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 84.32 5.40 ดีเลิศ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85 ดีเลิศ 89.83 5.68 ดีเลิศ 

   4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 ดีเลิศ 87.85 9.81 ดีเลิศ 

   5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 ยอดเย่ียม 94.24 4.71 ยอดเย่ียม 
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หลักฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
 

 หลักฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา  
 

มาตรฐาน/ประเดน็พิจารณา หลักฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณ  

- ปพ.1 
- แบบสรุปการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ 
- แบบสรุปรายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
- ร่องรอยการจัดกิจกรรม 
- เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้
- ช้ินงานหรือผลงานของผู้เรียน 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบบันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ 

- สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
- สัมภาษณ์ และใช้แบบ
ประเมินนักเรียน และครู 
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 
- ตรวจช้ินงานและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้อง 
- แบบบันทึกต่าง ๆ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ

งานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี - ร่องรอยการจัดกิจกรรม 
- ช้ินงานหรือผลงานของผู้เรียน 
- แฟ้มสะสมงาน 
- แบบบันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ 

- สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน 
- สัมภาษณ์ และใช้แบบ
ประเมินนักเรียน และครู 
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 
- ตรวจช้ินงานและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้อง 
- แบบบันทึกต่าง ๆ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
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 หลักฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาของสถานศึกษา (ต่อ)  
 

มาตรฐาน/ประเดน็พิจารณา หลักฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
   ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนประจำปี 
- แผนพัฒนาวิชาการ 
- แผนพัฒนาครู บุคคลากร 
- การนิเทศติดตาม 
- แผนจัดสภาพแวดล้อม 

- สังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถาม และใช้แบบ
ประเมินนักเรียน และครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ศึกษาเอกสารหลักฐาน
ร่องรอยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ    
      ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ   
      ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง 
       วิชาชีพ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกผลหลังการจัดการ
เรียนรู ้
- เอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผล 
- เครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู ้
- ช้ินงานหรือผลงานของผู้เรียน 
- แฟ้มสะสมงาน 
- ส่ือการเรียนการสอน 
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 

- สังเกตกระบวนการเรียน
การสอน พฤติกรรมการ
เรียนของผู้เรียน การมีปฎิ
สัมพันธ์ของครูกับผู้เรียน 
- สัมภาษณ์ และใช้แบบ
ประเมิน นักเรียน และครู 
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน 
- ดูเกณฑ์การประเมินผล
งาน/ช้ินงานต่างๆ 
- ตรวจช้ินงานและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
      และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
      กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเด่น ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับที่มีการพัฒนาสูงข้ึน 
สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ และระดับอุดมศึกษาที ่ตั ้งใจ นักเรียนมีคุณลักษณะกล้าแสดงออก  
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีบุคลิก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ ทั้งทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชพี 
และความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ  เช่น การเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันวชิรวิชาการ 
การแข่งขันมวยไทย การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันประกวดร้องเพลง การประกวดการวาดภาพ  
   2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการบูรณาการองค์ความรู้ นำเสนอ
ในรูปแบบผลงานที่หลากหลาย มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
   3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยอย่างดีภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายสาธารณสุข โดยเฉพาะ
ในมาตรการป้องกันการแพร่เช้ือของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย ห่างไกลยา เสพติด จนผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และได้รับรางวัลเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลางระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

จุดควรพัฒนา  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

    1. ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ยังต้องเร่งพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และทักษะ
ด้านภาษาและอาชีพ ตลอดจนทัศนคติในการใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์  
    2. ผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายยังต้องเร่งพฒันาในด้านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถด้านการใช้ภาษาเพื่อใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต ด้านคุณภาพผู้เรียน 

   1. สำรวจสภาพ ความต้องการ/ปัญหาของผู้เรียน 

   2. ใช้กระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการ และแนวทางการ
แก้ปัญหา 
   3. กำหนดค่าเป้าหมาย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
   4. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ ในรูปแบบกิจกรรมค่ายหรือลักษณะอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม 
   5. ติดตามประเมินผลและรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
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ความต้องการการช่วยเหลือ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับครูผู ้สอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับครูและนักเรียนให้มีความเพียงพอต่อการใช้งาน มีการนิเทศติดตามใน
ลักษณะกัลยาณมิตรนิเทศ และมีการรายงานผลเป็นระยะต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดเด่น  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

   1. ผู้บริหารและฝ่ายบริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารท่ีเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม และ
มีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
จากคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตั้งใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทโดยใช้ระบบเป็นฐาน 
   2. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียน โดยปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็น
ปัจจุบันและเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ใช้กระบวนการนิเทศติดตามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัยและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้รับการ
ส่งเสริมในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ 
    3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการบริหารสู่วิถีคุณภาพด้วยนวัตกรรมการ
บริหาร SPEED 4Q Model เน้นผลลัพธ์การทำงานโดยใช้ระบบเป็นฐาน ส่งผลให้การบริหารงานทั้ง 4 กลุ่ม
งาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิงประจักษ์ 

จุดควรพัฒนา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

    1. ควรพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐานมีศักยภาพเป็นพลโลก 
    2. ควรปรับปรุงพัฒนาแผนการนิเทศ  และมีการนิเทศติดตามท้ัง 4 กลุ่มบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

    1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ควบคู่การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
    2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    3. ส่งเสริมการบริหารด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
    4. จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 

ความต้องการการช่วยเหลือ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

     1. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนมีสื่อและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเพียงพอ 
ต่อความต้องการ 
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     2. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานท่ี และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเด่น  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   1. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ  
   2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้นักเรียนบูรณาการองค์ความรู้ และรู้จัก
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
   4. ครูจัดกิจกรรม ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านค่ายกิจกรรมด้วยวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
   5. ครูมีการพัฒนาผลงานวิจัยในช้ันเรียน 
 
จุดควรพัฒนา ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
   2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 
และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
   3. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
   4. ครูควรพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ตลอดจนการเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
มากขึ้น 
   5. ครูควรให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบผลการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเรียนและด้าน
พฤติกรรม  
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  1. มีรูปแบบการนิเทศติดตามการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลท่ีชัดเจนขึ้น 
  2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  3. จัดให้มีการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมด้วยโครงการ 1 คุณครู 1 นวัตกรรม 

ความต้องการการช่วยเหลือ ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ส่งเสริมให้ครูมีส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และเอื้อตามความต้องการ
ของนักเรียน 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจึง
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นจากการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เพื่อใหก้ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียน
จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษาขั้น
พื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  

 ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
  
 ( นายบุญเลิศ ทองชล ) 
                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดคำนวณ  

90 ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

90 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
90 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

73.00 
(2 ข้ึนไป) 

ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

90 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
90 ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 ดีเลิศ 
3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
90 ดีเลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเดน็พิจารณา 

ค่าเป้าหมาย  

เชิงปรมิาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ยอดเยี่ยม 

    1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 
ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ  
   สถานศึกษา 

 
ยอดเยี่ยม 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ 
   ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

90.00 ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 
ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

 
ดีเลิศ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

85 ดีเลิศ 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

80 ดีเลิศ 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85 ดีเลิศ 
   4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

85 ดีเลิศ 

   5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 ยอดเย่ียม 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ท่ี 224/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
................................................. 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2546 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระด ับ ประกอบด้วยระบบการประก ันค ุณภาพภายใน และระบบการประก ันค ุณภาพภายนอก  
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
จัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  รวมท้ัง
ความพร้อมรองรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินภายนอก เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป ดังต่อไปนี้  
  1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา วินิจฉัย สั ่งการ อำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย 
   1.1 นายบุญเลิศ ทองชล    ผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 

 1.2 นางกัญจนา สมชาติ   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ   
 1.3 นายปริวรรต  ธงธวัช   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ           
 1.4 นายสุนทร  เพชรชู      ครู คศ.3   กรรมการ 
 1.5 นายสัญญา เจริญ   ครู คศ.2   กรรมการ 

   1.6 นางจงกล  รจนา   ครู คศ.3   กรรมการ 
 1.7 นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม  ครู คศ.2   กรรมการ 

  1.8 นายสมศักดิ์ บัวหนุน   ครู คศ.1             กรรมการและเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่วางแผน จัดทำเครื่องมือ เก็บข้อมูล กำหนดกรอบการประเมิน  กำหนดระดับ
มาตรฐานการศึกษา วางแผนในการพัฒนามาตรฐานและงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา  และรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 
 2.1  คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  1) นายปริวรรต ธงธวัช   รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
  2) นางเรณู ผดุงฤกษ์   ครู คศ.3  กรรมการ 
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  3) นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
  4) นายธีรเทพ มุกดา         ครู คศ.2  กรรมการ 
  5) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ครู คศ.2  กรรมการ 
  6) นายวีรยุทธ อนุกูล   ครู คศ.2  กรรมการ 
  7) นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.2  กรรมการ 
  8) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1  กรรมการ 
   9) นางนริศา บุระชัด   ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
  2.1.1  คณะทำงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดังนี ้
     1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ประกอบด้วย 
   1) นางเรณู ผดุงฤกษ์  ครู คศ.3  หัวหน้า 
   2) นางสุภาพร พัฒนรักษา ครู คศ.2  กรรมการ 
   3) นางกัญญาภรณ์  การะเกตุ ครู คศ.1  กรรมการ 
   4) นางสาวนันทญา บรรณราช ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
     2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ประกอบด้วย 
   1) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ ครู คศ.2  หัวหน้า 
   2) นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์ ครู คศ.1  กรรมการ 
   3) นางสาวพิไลวรรณ ธารายศ ครู อัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
       3. มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ประกอบด้วย 
   1) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร ์  ครู คศ.1  หัวหน้า 
   2) นางสาวนนัทญา บรรณราช ครู คศ.2  กรรมการ 
   3) นางสาวณิชาภัทร หนูพรหม ครู ผูช้่วย กรรมการ 
   4) นายปุณณมา ทองดีเพ็ง  คร ูผูช้่วย กรรมการ 
       4. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 
   1) นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ ครู คศ.2  หัวหน้า 
   2) นางสาวนวนาท กลิ่นเมฆ ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
   3) นางศศิพิมพ ์กองสุข  คร ูคศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
       5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   1) นางนริศา บุระชัด  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
   2) นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสด์ิ  ครู คศ.2  กรรมการ 
   3) นายปุณณมา ทองดีเพ็ง ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
   4) นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
       6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ประกอบด้วย 
   1) นายประเสริฐ จันทร์ทัน ครู คศ.2  หัวหน้า 
   2) นางกมลรัตน์ คะตะโต  ครู คศ.3  กรรมการ 
   3) นางธิดารัตน์ แซ่เล้ียว  ครู คศ.2  กรรมการ 
   4) นางจุฬาลักษณ์  หนูหวาน ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
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  2.1.2 คณะทำงานด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนี ้
       1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ประกอบด้วย 
   1) นายสุนทร เพชรชู  ครู คศ.3  หัวหน้า 
   2) นางสุภาพร  พัฒนรักษา ครู คศ.2  กรรมการ 
   3) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ ครู คศ.2  กรรมการ 
   4) นางอรณ์สิริ แก้วปลอด  ครู คศ.2  กรรมการ 
   5) นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์ ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
       2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ประกอบด้วย 
   1) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ ครู คศ.2  หัวหน้า 
   2) นางสาวนุชนาฏ พรมทอง ครู คศ.2  กรรมการ 
   3) นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย ครู คศ.1  กรรมการ 
   4) นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
       3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประกอบด้วย 
   1) นายธีรเทพ มุกดา  ครู คศ.2  หัวหน้า 
   2) นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร ครู คศ.2  กรรมการ 
   3) นางสาวนภิสา เส็นติระ  ครู คศ.2  กรรมการ 
   4) นายธีรพล เกิดเนตร  ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
   5) นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
       4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ประกอบด้วย 
   1) นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์ ครู คศ.3  หัวหน้า 
   2) นายโยธิน นวลมุสิก      ครู คศ.1  กรรมการ 
    3) นายนราธิป นาเจริญ  ครู ผู้ช่วย กรรมการ  
   4) นายนพดล ทองนา  พนักงานราชการ กรรมการ 
   5) นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
   6) นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
 2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย 
  1) นางกัญจนา สมชาติ   รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
  2) นายสุนทร เพชรชู   ครู คศ.3  กรรมการ 
   3) นายสัญญา เจริญ   ครู คศ.2  กรรมการ 

4) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม  ครู คศ.2  กรรมการ 
   5) นางจงกล รจนา   ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
      2.2.1  คณะทำงานด้านการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
ประกอบด้วย 
  1) นางจงกล รจนา   ครู คศ.3  หัวหน้า 
  2) นายสัญญา เจริญ   ครู คศ.2  กรรมการ 

3) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม  ครู คศ.2  กรรมการ 
  4) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว        ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
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  2.2.2 คณะทำงานด้านการมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
      1) นางกัญจนา สมชาติ            รองผู้อำนวยการ หัวหน้า 
      2) นายสุนทร เพชรชู    ครู คศ.3  กรรมการ  
      3) นายสัญญา เจริญ   ครู คศ.2  กรรมการ 

4) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม  ครู คศ.2  กรรมการ 
            5) นายสมศักดิ์  บัวหนุน   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
      2.2.3 คณะทำงานด้านการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 
  1) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม   ครู คศ.2  หัวหน้า 
  2) นางเรณู ผดุงฤกษ์    ครู คศ.3  กรรมการ 
  3) นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
  4) นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ.2  กรรมการ 

5) นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสด์ิ    ครู คศ.2  กรรมการ 
  6) นางนริศา บุระชัด    ครู คศ.2  กรรมการ 
  7) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ครู คศ.2  กรรมการ 
  8) นายวีรยุทธ อนุกูล   ครู คศ.2  กรรมการ 
       9) นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย  ครู คศ.1  กรรมการ 
  10) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ.1  กรรมการ 
      11) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการ 
  12) นายโยธิน นวลมุสิก   ครู คศ.1  กรรมการ 
  13) นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง  ครู คศ.1  กรรมการ 
  14) นายปุณณมา ทองดีเพ็ง  ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
  15) นางสาวอโณทัย หนักแดง  ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
  16) นางสาวนวนาท กล่ินเมฆ  ครู อัตรจ้าง กรรมการ   
  17) นายนพดล ศรีสุข   ครู คศ. 1 กรรมการและเลขานุการ 
         2.2.4 คณะทำงานด้านการพัฒนาครูและบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ประกอบด้วย 
   1) นางจงกล รจนา   ครู คศ.3  หัวหน้า 
   2) นางสุดา เอ้งฉ้วน   ครู คศ.2  กรรมการ 
   3) นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.2  กรรมการ 
   4) นางสาวสมฤดี กลับรินทร์  ครู คศ.1  กรรมการ 
   5) ว่าท่ี ร.ต.หญิงจิราภรณ์ สีดำ  พนักงานราชการ กรรมการ 
   6) นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์  ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
   7) นางสาวศรีสุดา แก้วสุข  ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
   8) นางสาวขวัญธิดา อภิโมทย์  ธุรการ  กรรมการ 
   9) นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
      2.2.5  คณะทำงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 
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   1) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1  หัวหน้า 
   2) นายธีรเทพ มุกดา   ครู คศ.2  กรรมการ  
   3) นางสาวธีรนันท์ ปานเพชร  ครู คศ.2  กรรมการ  
   4) นายวีรยุทธ อนุกูล   ครู คศ.2  กรรมการ  
   5) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ครู คศ.2  กรรมการ   
   6) นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร  ครู คศ.1  กรรมการ 
   7) นางสาวพิไลวรรณ ธารายศ   ครู อัตราจ้าง กรรมการ  
   8) นายธีรพล เกิดเนตร    ครู อัตราจ้าง กรรมการ  
   9) นายเกรียงศักดิ์ นิลนิยม   ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
   10) นางพรพณา ฤทธิ์ชู   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  
         2.2.6  คณะทำงานด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
    1) นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.2  หัวหน้า      
    2) นางศศิพิมพ์ กองสุข   ครู คศ.1  กรรมการ  
   3) นางสาวณิชาภัทร หนูพรม   ครู ผู้ช่วย กรรมการ  
   4) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  
 2.3  คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ  ประกอบด้วย 
 1) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม    ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
 2) นายประเสริฐ จันทร์ทัน   ครู คศ.2  กรรมการ  
 3) นายนพดล ศรีสุข    ครู คศ.1  กรรมการ  
 4)  นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  
        2.3.1 คณะทำงานด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประกอบด้วย 
        1) นายประเสริฐ จันทร์ทัน   ครู คศ.2  หัวหน้า  
        2) นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย   ครู คศ.1  กรรมการ 
        3) นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  ครู คศ.1  กรรมการ 
              4) นายปุณณมา  ทองดีเพ็ง  ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
        5) นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  
        2.3.2 คณะทำงานด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
        1) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1  หัวหน้า  
       2) นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.2  กรรมการ 
       3) นายนพดล ศรีสุข   ครู คศ.1  กรรมการ 
       4) นางศศิพิมพ์ กองสุข   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  
         2.3.3  คณะทำงานด้านการมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ประกอบด้วย 
            1) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม   ครู คศ.2  หัวหน้า  
                     2) นางสุภาภรณ์ ศรีสวัสด์ิ   ครู คศ.2  กรรมการ 
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   3) นางสาวอโณทัย  หนักแดง  ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
            4) นางสาวนภิสา เส็นติระ  ครู ผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
      2.3.4  คณะทำงานด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ประกอบด้วย 
      1) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม   ครู คศ.2  หัวหน้า   

          2) นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
           3) นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ.2  กรรมการ  
           4) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ครู คศ.2  กรรมการ 

          5) นายวีรยุทธ อนุกูล   ครู คศ.2  กรรมการ 
           6) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1  กรรมการ 

          7) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการ 
           8) นายโยธิน นวลมุสิก   ครู คศ.1  กรรมการ 
      9) นางนริศา บุระชัด   ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ  
      2.3.5  คณะทำงานด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพือ่พัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
     1) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม   ครู คศ.2  หัวหน้า   

         2) นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
          3) นางนริศา  บุระชัด   ครู คศ.2  กรรมการ 
          4) นางสุภาพร  พัฒนรักษา   ครู คศ.2  กรรมการ  
          5) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ   ครู คศ.2  กรรมการ 

         6) นายวีรยุทธ อนุกูล   ครู คศ.2  กรรมการ 
          7) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์   ครู คศ.1  กรรมการ 

         8) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการ 
          9) นายโยธิน นวลมุสิก   ครู คศ.1  กรรมการ 
    10) นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  
   3. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและต้ังค่าเป้าหมาย มีหน้าท่ี วางแผน กำหนดการประชุมผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานและจัดต้ังค่าเป้าหมาย แล้วนำผลท่ีได้ไปประกาศใช้สำหรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย   
  1) นายบุญเลิศ ทองชล      ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ  
  2) นางกัญจนา  สมชาติ   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 

 3) นายปริวรรต ธงธวัช   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
  4) นายสุนทร เพชรชู   ครู คศ.3   กรรมการ 
  5) นางจงกล รจนา   ครู คศ.3   กรรมการ 
  6) นายสัญญา เจริญ   ครู คศ.2   กรรมการ       
  7) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม   ครู คศ.2   กรรมการ 

 8) นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  ครู คศ.3   กรรมการ 
  9) นางนริศา  บุระชัด   ครู คศ.2   กรรมการ 

10) นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ.2   กรรมการ  
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 11) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ครู คศ.2   กรรมการ 
12) นายวีรยุทธ อนุกูล   ครู คศ.2   กรรมการ 

 13) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ.1   กรรมการ 
14) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู คศ.1   กรรมการ 

 15) นายโยธิน นวลมุสิก   ครู คศ.1   กรรมการ 
 16) นางสาวคณาทิพ เบ่าล่าย  ครู คศ.1   กรรมการได้ 
 17) นายสมศักดิ์  บัวหนุน   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
 4. คณะกรรมการจัดสร้างเคร่ืองมือ มีหน้าท่ี ออกแบบ สร้างเครื่องมือ และสร้างเกณฑ์การใช้และการ
ให้คะแนนของเครื่องมือ ประกอบด้วย 
   4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบสร้างเครื่องมือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) นางเรณู ผดุงฤกษ์   ครู คศ.3   หัวหน้า 

  2) นางนริศา บุระชัด   ครู คศ.2   กรรมการ 
       3) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ  ครู คศ.2   กรรมการ 

      4) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ.1   กรรมการ 
  5) นางสาวขวัญชนก สังข์เทพ  ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์  ครู คศ.3   หัวหน้า 
  2) นายวีรยุทธ อนุกูล  ครู คศ.2   กรรมการ 
  3) นายธีรเทพ มุกดา   ครู คศ.2   กรรมการ 
                 4) นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ     ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 
   4.2 คณะกรรมการรับผิดชอบสร้างเครื่องมือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประกอบด้วย 
      1) นางจงกล รจนา   ครู คศ.3   หัวหน้า 
      2) นายสุนทร เพชรชู   ครู คศ.3   กรรมการ 
       3) นายสัญญา เจริญ   ครู คศ.2   กรรมการ 

     4) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม  ครู คศ.2   กรรมการ 
      5) นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
  4.3 คณะกรรมการรับผิดชอบสร้างเครื่องมือ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้
ผู้เรียนเปน็สำคัญ  ประกอบด้วย 
 1) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม   ครู คศ.2   หัวหน้า 
 2) นายประเสริฐ จันทร์ทัน  ครู คศ.2   กรรมการ  
 3) นางนริศา บุระชัด   ครู คศ.2   กรรมการ   
 4) นายนพดล ศรีสุข   ครู คศ.1   กรรมการ 
 5) นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง ครู คศ.1   กรรมการ 
 6) นายปุณณมา ทองดีเพ็ง  ครู ผู้ช่วย  กรรมการ 
                7) นางสาวอโณทัย หนักแดง  ครู ผู้ช่วย  กรรมการ 
                8) นางสาวนวนาท กล่ินเมฆ  ครู อัตราจ้าง  กรรมการ  
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      9) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
 5. คณะกรรมการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าท่ี ตรวจสอบ สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 5.1 คณะกรรมการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 
      1) นางนริศา บุระชัด   ครู คศ.2   กรรมการ 
    2) นางสาวสาวิตรี รักษาพราหมณ์ ครู คศ.2   กรรมการ  
     3) นางศศิพิมพ์ กองสุข   ครู คศ.1   กรรมการ 
     4) นางสาววิภาวรรณ ขันพระแสง ครู คศ.1   กรรมการ 
    5) นางสาวพิไลวรรณ ธารายศ  ครู อัตราจ้าง  กรรมการ   
    6) ) นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์  ครู คศ.1             กรรมการและเลขานุการ 
 5.2 คณะกรรมการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประกอบด้วย 
     1) นางจงกล รจนา   ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
     2) นางสุดา เอ้งฉ้วน   ครู คศ.2   กรรมการ 
     3) นายสมศักดิ์ บัวหนุน   ครู คศ.1   กรรมการ 
       4) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ.1   กรรมการ 
     5) นางสาวสมฤดี กลับรินทร์  ครู คศ.1   กรรมการ 
             6) นายนพดล ศรีสุข   ครู คศ.1            กรรมการ 
    7) นางสาวศันสนีย์ สว่างจันทร์  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ  
 5.3 คณะกรรมการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ  ประกอบด้วย 
        1) นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ  
    2) นางสาวนันทญา บรรณราช  ครู คศ.2   กรรมการ 
    3) นางสาวศศิพิมพ์ กองสุข  ครู คศ.1   กรรมการ 
     4) นางสาวนภิสา เส็นติระ  ครู ผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
 6.  คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน มีหน้าท่ีจัดพิมพ์ ทำรูปเล่ม รายงานผลการประเมิน
ประจำปีให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสาธารณชน ประกอบด้วย 
             1) นายนพดล ศรีสุข   ครู คศ.1            ประธานกรรมการ 
             2) นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ.1   กรรมการ 
             3) นางสาวอาทิตยา เกตุแก้ว  ครู คศ.1   กรรมการ  
             4) นายสมศักดิ์ บัวหนุน   ครู คศ.1                   กรรมการและเลขานุการ 
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 ขอให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
       (นายบุญเลิศ ทองชล) 
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
  


