
 
 

 

  



 
 

คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ฉบับนี้  จัดทำ
ขึน้ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพ
ของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำ
เสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  และผู้ที ่มีส ่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

 
 
 
        

      โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
       30 เมษายน  2564 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
 ชื่อโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ที่ตั้งหมู่ท่ี 2 บ้านโชคบรันพัฒนา ตำบลสมุดอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
รหัสไปรษณีย์ 32140    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์     โทร 0-4455-8905     e-mail : 
Twk2533@gmail.com  website : http://www.thungmonwit.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 25 คน 
จำนวนนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 315 คน มีเนื้อที่ 60 ไร่  - ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ 2 ตำบล ประกอบด้วย ตำบล
สมุด ตำบลทุ่งมน จำนวนทั้งหมด 19 หมู่บ้าน โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 
16 – 18 กรกฎาคม 2555 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม คะแนนรวม 83.38 ระดับคุณภาพดี 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  สหวิทยาเขต7 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  (1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ) 
     1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 78.73 ดีเลิศ 

     2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

91.43 ยอดเยี่ยม 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 79.68 ดีเลิศ 

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 79.05 ดีเลิศ 

     5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
        5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่ม  
             สาระ 

        5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 
76.83 

 
63.51 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

     6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 84.76 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 79.14 ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี ตามที่สถานศึกษากำหนด  92.70 ยอดเยี่ยม 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 93.02 ยอดเยี่ยม 

     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 93.02 ยอดเยี่ยม 

     4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 95.24 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 93.50 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 1  86.32 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นการประเมิน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2   ดีเลิศ 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 82.61 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 82.61 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 86.96 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

91.30 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 82.61 ยอดเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3  85.22 ยอดเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดย ผู้เรียนมีผล 

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่า  ปี
การศึกษา 2562  ซึ่งคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึน 1.81 คะแนน 
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้น 2.91 คะแนน นักเเรียนที่สำเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา 100 % เป็นโรงเรียนประชารัฐ โดยได้รับ
เงินสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผู้เรียนในด้าน
อาชีพ จนได้รับรางวัลในโครงการ OTOP Junior หัวข้อชมรมรู้รักสามัคคี ประเภทอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ “เบ๊าะ
อังแก๊บ”เป็นตัวแทนเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันมีค่า เช่น การแต่งชุดด้วยผ้าพื้นบ้านในทุกวันศุกร์  การเข้าร่วมกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียน ศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างเพียงพอกับความต้องการจำเป็น โรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนประชารัฐจึงได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื ่อเพื ่อการศึกษา จาก



 
 

หน่วยงานเอกชนหน่วยงานหลักได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นักเรียนมีความนอบน้อม ไปลา 
มาไหว้  
    2.  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ระดมความคิดและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง  ให้การสนับสนุน
การจัดการศึกษาตลอดปี  การบริหารจัดการเน้นการกระจายอำนาจในรูปคณะกรรมการทำงาน  ให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คณะกรรมการสถานศึกษา    ขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน  เป็นคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง  โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์  อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมีความเข้าใจในบริบททั่วไป  ทั้ง
ด้านผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครองและอาคารสถานที่  ทำให้การบริหารโครงการ  กิจกรรมหรืองานที่เกี ่ยวข้องกับ
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน  โรงเรียนมี มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ให้ มีความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความ
สวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก 

3.  ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูมีความตั้งใจ  มุ่งม่ันพัฒนาการสอน
และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างดี  มีอัตรากำลังเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  มีครูผู้สอนทีจ่ัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติได้จริง  จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  
พัฒนาผู้เรียนได้ในทุกกลุ่มสนใจ  กระตุ้นให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  มีการ
ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผู้สอนมีวิธีการและใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้
หลากหลาย  มีสื่อการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่นและครูผู้สอนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีกระบวณการ 
PLC ทั้งระดับคู่บัดดี้ ระดับกลุ่มสาระ และระดับโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้กับผู้เรียนอย่าง
เสมอภาคโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูผู้สอนทุกคน รับการนิเทศการสอนชั้นเรียน เดือนละ 1 
ครั้งครูและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน และตรงตามความต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับหน้าที่และภาระงานการสอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 

จุดควรพัฒนา 
1. ควรดำเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) ในแต่ละสาระวิชา ให้มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นอีกถึงแม้จะมีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา แต่ในแต่ละรายวิชายังมีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น  การลด จำนวน 0 ร มส ของนักเรียน ให้ได้มากที่สุด  โรงเรียนควรนำกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา IS 
มาสอนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักการ
สื่อสารหรือการเขียนตามความคิดของตนเอง รู้จักวิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง และสามารถ
สร้างสรรค์นำเสนอผลงานตนเองได้ด้วยความภาคภูมิใจ 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
มากยิ่งขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบงาน
เทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
ดำเนินการจัดการศึกษา 

3. ควรส่งเสริมให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยใน 



 
 

เรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนำเสนอเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มากขึ้น การจัด
กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แห่งเรียนรู้ใน
การพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น ครูผู้สอนควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่ตนเองสอน และครูควร
ให้จ้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

 

แผนพัฒนาเพ่ือมาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. จัดกิจกกรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพมากขึ้นโดยสอดคล้องกับ

บริบท และธรรมชาติของท้องถิ่น 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้กิจกรรมการติวข้อสอบโอเน็ต

สอดแทรกในรายวิชาที่สอนของครู 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. ครูควรเพิ่มทักษะความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการจัดการเรียนการสอน นำความรู้ที่ได้รับจาก การพัฒนา

ตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร ปัญหา 
และความต้องการของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC อย่างเข้มแข็งมาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5. ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ที่ตั้งหมู่ที่ 2 บ้านโชคบรันพัฒนา ตำบลสมุดอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
รหัสไปรษณีย์ 32140    สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์     โทร 0-4455-8905     e-mail : 
Twk2533@gmail.com  website : http://www.thungmonwit.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 60 ไร่  - ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ 2 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสมุด 
ตำบลทุ่งมน จำนวนทั้งหมด 19 หมู่บ้าน 
 

จำนวนหมู่บ้าน 19  หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  ตำบลสมุด    ตำบลทุ่งมน 
หมู่ที่  1 บ้านทุ่งมนตะวันออก             หมู่ที่  1 บ้านทุ่งมน 
หมู่ที่  2 บ้านโชคบรันพัฒนา    หมู่ที่  2 บ้านทุ่งมน 

หมู่ที่  3 บ้านตาดอก  บ้านทมอ  บ้านโคกปะเดียก  หมู่ที่  3 บ้านตาเจียด 
หมู่ที่  4 บ้านโคกจ๊ะ     หมู่ที่  4 บ้านกำไสจาน 

หมู่ที่  5 บ้านนาครอง     หมู่ที่  5 บ้านตาอี 
หมู่ที่  6 บ้านตาปาง     หมู่ที่  6 บ้านหนองหรี่ 
หมู่ที่  7 บ้านสมุด                                                 หมู่ที่  7 บ้านพลับ 
หมู่ที่  8 บ้านหนองยาว     หมู่ที่  8 บ้านสะพานหัน 

      หมู่ที่  9 บ้านทุ่งมน 

      หมู่ที่ 10 บ้านแสรโอโคกเกรียง 
      หมู่ที่ 11 บ้านลำพุก 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสหศึกษา  เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่บ้านโชคบรันพัฒนา หมู่
ที่ 2 ตำบลสมุด  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  มีพื้นท่ี  60 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่สูง ประกอบด้วยหินและ
ดินลูกรังเป็นส่วนมาก 
 ในปีพุทธศักราช  2533  เดิมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เป็นสาขาของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดย
จัดตั้งเป็นสาขาเมื่อปีการศึกษา 2533 โดยการริเริ่มของสภาตำบลทุ่งมน    ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกที่โรงเรียน
บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 
ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 54 คน   โดยมี นายมานพ  แผลงดี เป็นผู้ดูแลสาขา 
  ในปีพุทธศักราช  2534  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์
นุสรณ์) มาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันมี นายทวนทอง    กล่อมจิต  ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เป็นผู้ดูแลสาขา 

mailto:Twk2533@gmail.com
http://www.thungmonwit.ac.th/
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วันที่  26 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำ
ตำบลชื่อว่า “ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ” มี นายทวนทอง   กล่อมจิต รักษาการครูใหญ่คนแรก   

วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ถึง วันที่  20 มกราคม พ.ศ. 2543   
นายวิเชียร  สุดใสดี ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545    
นายวสันต์  คำเกลี้ยง ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2545 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
นายวสันต์  คำเกลี้ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

วันที่  17 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546     
นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์  อาจารย์ 2 ระดับ 7 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2547   
นายพิเชฐ  ละหุ่งเพ็ชร ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู ้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร              
และ 1 ตุลาคม 2547 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

วันที่ 14  มกราคม พ.ศ. 2552  ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  
นายศรีสุนทร  ส่งเสริม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

วันที่ 25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2554    
นายวสันต์  ปัญญาธานี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
 วันที่  16  สิงหาคม 2559 
นายกิตติชัย  แผ่นจันทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
 วันที่  29 ตุลาคม  2561  
นายธานินท์   ชินวงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จนถึงปัจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

แผนที่โรงเรียน 
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 ข้อมูลผู้บริหาร 
    1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายธานินท์  ชินวงษ์  โทรศัพท์ 090-294-2137  e-mail 
Tanincv1@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (ศษ.ม.)    สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2561  จนถึงปัจจุบัน    เป็นเวลา 2 ป ี5  เดือน 
 
1.2 การบริหารจัดการ แนวทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ผู้เรียนและบุคลากรดี มีคุณธรรม รักษ์ความเป็น
ไทย เทคโนโลยีก้าวไกล ชุมชนร่วมใจพัฒนา สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ(Mission)  
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีสุขภาวะที่ดี รักษ์ความเป็นไทย มีทักษะ ที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2.ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนและในชีวิตประจำวัน  
3. สง่เสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
4. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัด 

การศึกษา  
5. สง่เสริมสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  
6. พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน เป้าประสงค์

(Goals) มุง่พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการ เรียน
การสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน(Identity)  
ไปลา มาไหว้  
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)  
อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
สีประจำโรงเรียน  
ชมพู-ขาว 

 
 
 
 
 
 

mailto:Tanincv1@gmail.com
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1.3  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1. จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2563 1 19 2 1 2 
  
 2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ป.6 - - 
ม.3 - - 
ปวช. - - 
ปวส. - - 
ปริญญาตรี 13 50.00 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  4 16.00 

ปริญญาโท 8 34.00 
ปริญญาเอก - - 
รวม 25  
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50%
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วุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563
ป.6
ม.3
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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 3. สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา 
จำนวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. คณิตศาสตร์ 2 16 
3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 15 
4. ฟิสิกส์ 1 16 
5. เคมี 2 15 
6. ชีววิทยา 1 16 
7. ภาษาไทย 2 17 
8. ภาษาอังกฤษ 3 16 
9 ภาษาจีน 1 2 
10. สังคมศึกษา 2 20 
11. เกษตรศึกษา 1 21 
12. เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช - - 
13. คอมพิวเตอร์ 1 18 
14. วิศวกรรมอุตสาหการ 1 17 
15. ดนตรี 1 20 
16. นาฏศิลป์ 2 18 
17. วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 17 
18. จิตวิทยาและการแนะแนว - - 

รวม 23 244 

 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ............23..........คน คิดเป็นร้อยละ ......100.........  
จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด ..........-.......... คน คิดเป็นรอ้ยละ .......-........ 
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1.4 ข้อมูลนักเรียน 

 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  พฤศจิกายน ของปีการศึกษา2563) 
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น …315…คน 
 2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น …315…คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 3 46 44 90 30 

ม.2 2 18 36 54 27 

ม.3 2 27 34 61 30 

รวม 7 91 114 205 29 

ม.4 2 14 32 46 23 

ม.5 1 7 23 30 30 

ม.6 1 6 28 34 34 

รวม 4 27 83 110 27 

รวมทั้งหมด 11 118 197 315  
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน แยกชาย-หญิง โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6

เพศ ชาย เพศ หญิง
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        3) จำนวนนักเรียนระดับชั้น  ม.1 – ม.6  ปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

ระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ม.1 63 90 
ม.2 65 54 
ม.3 57 61 
ม.4 37 46 
ม.5 34 30 
ม.6 36 34 

รวมทั้งหมด 292 315 

 
การเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  ระดับชั้น ม.1 – 6  ปีการศึกษา  2562 – 2563 
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6
ปีการศึกษา 2562 - 2563

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
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1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา  2563 
 

 
 

 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการเรียน 

รวม ค่าเฉลี่ย SD CV 

จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนท่ี
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2700 787 379 422 361 372 115 103 4 59 98 2543 3.01 0.9 29.8 1588 58.81 1949 72.19 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1526 506 181 227 151 128 99 87 6 49 92 1385 3.04 0.98 32.4 914 59.90 1065 69.79 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1799 741 236 227 180 153 87 92 9 43 31 1725 3.16 0.96 30.5 1204 66.93 1384 76.93 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 1458 532 211 197 151 147 73 57 15 47 28 1383 3.11 0.96 31 940 64.47 1091 74.83 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 960 342 157 122 143 84 43 23 6 7 33 920 3.15 0.89 28.2 621 64.69 764 79.58 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 1035 564 138 110 108 74 20 7 1 3 10 1022 3.45 0.75 21.8 812 78.45 920 88.89 

รวม 9478 3472 1302 1305 1094 958 437 369 41 208 292 8978 3.12 0.93 29.7 6079 64.14 7173 75.68 

ร้อยละ 100 36.63 13.74 13.77 11.54 10.11 4.61 3.89 0.43 2.19 3.08 100  
  

ร้อยละ 0,ร,มส 5.71 

ผลการเรียนรู้ระดบั 2.5 ขึ้นไป(ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด)  คดิเป็นร้อยละ 75.68 

ผลการเรียนรู้ระดบั 3 ขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 64.14 

ผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา (ระดับ 1 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 94.29 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์    

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวน
นักเรียน 

ผลการเรียน 

รวม ค่าเฉลี่ย SD CV 

จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 3 

ข้ึนไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ท่ีระดับ 
3 ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
ได้ระดับ 

2.5 ข้ึนไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียนท่ี
ระดับ 

2.5 ข้ึน
ไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 186 31 38 30 32 46 3 2 2 1 1 184 2.86 0.82 28.76 99 53.23 131 70.43 

คณิตศาสตร์ 372 108 50 70 58 28 19 18 2 2 17 353 3.02 0.92 30.39 228 61.29 286 76.88 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 468 125 74 95 83 64 11 1 0 1 14 453 3.08 0.75 24.30 294 62.82 377 80.56 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 648 207 97 87 97 76 30 20 0 12 22 614 3.07 0.88 28.64 391 60.34 488 75.31 

สุขศึกษาและพลศึกษา 372 170 61 64 24 28 1 2 0 6 16 350 3.44 0.68 19.72 295 79.30 319 85.75 

ศิลปะ 186 50 32 23 13 21 8 6 0 23 10 153 3.09 0.9 29.05 105 56.45 118 63.44 

การงานอาชีพ 186 80 14 33 11 27 7 6 0 5 3 178 3.18 0.91 28.68 127 68.28 138 74.19 

ภาษาต่างประเทศ 282 16 13 20 43 82 36 48 0 9 15 258 2.10 0.83 39.56 49 17.38 92 32.62 

รวม 2700 787 379 422 361 372 115 103 4 59 98 2543 3.01 0.9 29.81 1588 58.81 1949 72.19 

ร้อยละ 100 29.15 14.04 15.63 13.37 13.78 4.26 3.81 0.15 2.19 3.63 100     

ร้อยละ 0,ร,มส 5.96 

ผลการเรียนรู้ระดบั 2.5 ขึ้นไป(ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด)คิดเป็นร้อยละ 72.19 

ผลการเรียนรู้ระดบั 3 ขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 58.81 

ผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา (ระดับ 1 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 94.04 

 

 
 
 
 
 



11 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวน
นักเรียน 

ผลการเรียน 

รวม ค่าเฉลี่ย SD CV 
จำนวนนักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ระดับ 

3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 109 11 12 33 22 10 4 3 4 2 8 99 2.72 0.9 32.96 56 51.38 78 71.56 

คณิตศาสตร์ 109 9 13 15 19 7 15 8 2 7 14 88 2.48 0.98 39.63 37 33.94 56 51.38 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 218 49 27 39 29 24 17 11 0 8 14 196 2.88 0.92 32.08 115 52.75 144 66.06 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 381 119 44 41 25 39 41 38 0 17 17 347 2.86 1.09 38.17 204 53.54 229 60.10 

สุขศึกษาและพลศึกษา 218 116 26 25 14 8 1 8 0 5 15 198 3.49 0.78 22.49 167 76.61 181 83.03 

ศิลปะ 109 34 10 21 10 13 5 4 0 4 8 97 3.06 0.91 29.67 65 59.63 75 68.81 

การงานอาชีพ 164 69 18 30 13 11 4 5 0 7 7 150 3.30 0.83 25.29 117 71.34 130 79.27 

ภาษาต่างประเทศ 109 54 15 8 7 7 1 10 0 3 4 102 3.29 1 30.28 77 70.64 84 77.06 

มาตรฐานสากล 109 45 16 15 12 9 7 0 0 0 5 104 3.26 0.82 25.16 76 69.72 88 80.73 

รวม 1526 506 181 227 151 128 95 87 6 53 92 1381 3.04 0.98 32.27 914 59.90 1065 69.79 

ร้อยละ 100 33.16 11.86 14.88 9.90 8.39 6.23 5.70 0.39 3.47 6.03 100     

ร้อยละ 0,ร,มส 9.90 

ผลการเรียนรู้ระดบั 2.5 ขึ้นไป(ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด)คิดเป็นร้อยละ 69.79 

ผลการเรียนรู้ระดบั 3 ขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 59.90 

ผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา (ระดับ 1 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 90.10 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวน
นักเรียน 

ผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD CV 

จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ระดับ 

2.5 ขึ้นไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 124 46 18 21 14 11 4 2 4 4 0 120 3.13 0.99 31.61 85 68.55 99 79.84 

คณิตศาสตร์ 124 27 11 6 12 23 19 12 6 2 6 116 2.42 1.19 48.97 44 35.48 56 45.16 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 309 93 40 49 45 40 22 15 0 0 5 304 2.96 0.93 31.50 182 58.90 227 73.46 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 435 169 69 51 51 40 20 20 0 6 9 420 3.16 0.92 29.03 289 66.44 340 78.16 

สุขศึกษาและพลศึกษา 248 161 28 20 10 9 3 7 0 6 4 238 3.60 0.74 20.50 209 84.27 219 88.31 

ศิลปะ 124 56 16 14 7 6 5 5 0 11 4 109 3.34 0.89 26.79 86 69.35 93 75.00 

การงานอาชีพ 248 147 28 32 19 8 4 2 0 6 2 240 3.56 0.68 19.03 207 83.47 226 91.13 

ภาษาต่างประเทศ 187 41 26 33 21 12 9 23 0 20 2 165 2.83 1.02 36.21 100 53.48 121 64.71 

รวม 1799 740 236 226 179 149 86 86 10 55 32 1712 3.17 0.96 30.25 1202 66.81 1381 76.76 

ร้อยละ 100 41.13 13.12 12.56 9.95 8.28 4.78 4.78 0.56 3.06 1.78 100     

ร้อยละ 0,ร,มส 5.39 

ผลการเรียนรู้ระดบั 2.5 ขึ้นไป(ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด)คิดเป็นร้อยละ 76.76 

ผลการเรียนรู้ระดบั 3 ขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 66.81 

ผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา (ระดับ 1 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 94.61 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวน
นักเรียน 

ผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD CV 

จำนวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่

ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 94 20 34 17 9 11 1 2 0 0 0 94 3.17 0.73 22.96 71 75.53 80 85.11 

คณิตศาสตร์ 188 49 17 27 24 21 19 16 6 2 7 179 2.70 1.12 41.64 93 49.47 117 62.23 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 424 106 55 56 55 70 38 17 10 7 10 407 2.79 1.03 36.84 217 51.18 272 64.15 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 234 74 40 52 32 14 6 7 0 6 3 225 3.18 0.79 24.85 166 70.94 198 84.62 

สุขศึกษาและพลศึกษา 188 130 16 8 7 5 0 6 0 15 1 172 3.68 0.7 19.08 154 81.91 161 85.64 

ศิลปะ 94 35 16 12 7 7 2 4 0 6 5 83 3.26 0.87 26.83 63 67.02 70 74.47 

การงานอาชีพ 140 77 18 14 7 9 3 2 0 8 2 130 3.50 0.76 21.71 109 77.86 109 77.86 

ภาษาต่างประเทศ 96 37 14 11 10 9 4 2 0 9 0 87 3.23 0.87 26.79 62 64.58 72 75.00 

รวม 1458 528 210 197 151 146 73 56 16 53 28 1377 3.10 0.97 31.10 935 64.13 1086 74.49 

ร้อยละ 100 36.21 14.40 13.51 10.36 10.01 5.01 3.84 1.10 3.64 1.92 100     

ร้อยละ 0,ร,มส 6.65 

ผลการเรียนรู้ระดบั 2.5 ขึ้นไป(ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด)คิดเป็นร้อยละ 74.49 

ผลการเรียนรู้ระดบั 3 ขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 64.13 

ผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา (ระดับ 1 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 93.35 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวน
นักเรียน 

ผลการเรียน 
รวม ค่าเฉลี่ย SD CV 

จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่

ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียนที่ได้

ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่

ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 62 12 13 9 15 6 4 0 0 1 2 59 2.98 0.77 25.66 34 54.84 49 79.03 

คณิตศาสตร์ 124 28 16 19 16 18 11 6 3 2 5 117 2.76 1.03 37.29 63 50.81 79 63.71 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 186 19 27 22 47 33 16 9 3 2 8 176 2.57 0.89 34.44 68 36.56 115 61.83 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 92 35 18 15 18 3 0 0 0 1 2 89 3.36 0.64 18.90 68 73.91 86 93.48 

สุขศึกษาและพลศึกษา 124 97 12 2 3 1 0 1 0 4 4 116 3.85 0.44 11.39 111 89.52 114 91.94 

ศิลปะ 62 37 9 4 5 0 3 1 0 1 2 59 3.55 0.76 21.35 50 80.65 55 88.71 

การงานอาชีพ 94 64 11 12 3 0 0 0 0 0 4 90 3.76 0.43 11.33 87 92.55 90 95.74 

ภาษาต่างประเทศ 154 39 25 21 31 19 6 6 0 3 4 147 2.97 0.87 29.12 85 55.19 116 75.32 

มาตรฐานสากล 62 11 26 16 4 2 0 0 0 1 2 59 3.34 0.49 14.57 53 85.48 57 91.94 

รวม 960 342 157 120 142 82 40 23 6 15 33 912 3.16 0.88 28.00 619 64.48 761 79.27 

ร้อยละ 100 35.63 16.35 12.50 14.79 8.54 4.17 2.40 0.63 1.56 3.44 100     

ร้อยละ 0,ร,มส 5.63 

ผลการเรียนรู้ระดบั 2.5 ขึ้นไป(ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด)คิดเป็นร้อยละ 79.27 

ผลการเรียนรู้ระดบั 3 ขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 64.48 

ผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา (ระดับ 1 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 94.38 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวนนักเรียน 
ผลการเรียน 

รวม ค่าเฉลี่ย SD CV 

จำนวน
นักเรียนที่
ได้ระดับ 
3 ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียนที่ได้
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ระดับ 2.5 

ขึ้นไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 69 17 12 19 13 7 0 0 0 1 0 68 3.14 0.66 20.93 48 69.57 61 88.41 

คณิตศาสตร์ 138 65 15 10 22 17 4 3 1 0 1 137 3.22 0.92 28.59 90 65.22 112 81.16 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 207 60 26 31 39 33 12 4 0 1 1 205 2.97 0.86 29.04 117 56.52 156 75.36 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 207 109 47 34 13 0 1 0 0 0 3 204 3.61 0.5 13.78 190 91.79 203 98.07 

สุขศึกษาและพลศึกษา 138 130 6 0 0 0 0 0 0 0 2 136 3.98 0.1 2.59 136 98.55 136 98.55 

ศิลปะ 69 53 13 1 0 0 1 0 0 1 0 68 3.85 0.37 9.53 67 97.10 67 97.10 

การงานอาชีพ 137 93 11 7 15 8 1 0 0 1 1 135 3.60 0.67 18.65 111 81.02 126 91.97 

ภาษาต่างประเทศ 70 37 8 8 6 8 1 0 0 0 2 68 3.42 0.76 22.26 53 75.71 59 84.29 

รวม 1035 564 138 110 108 73 20 7 1 4 10 1021 3.45 0.75 21.75 812 78.45 920 88.89 

ร้อยละ 100 54.49 13.33 10.63 10.43 7.05 1.93 0.68 0.10 0.39 0.97 100     

ร้อยละ 0,ร,มส 1.45 

ผลการเรียนรู้ระดบั 2.5 ขึ้นไป(ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด)คิดเป็นร้อยละ 88.89 

ผลการเรียนรู้ระดบั 3 ขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 78.45 

ผลการเรียนรู้ตามหลักสตูรสถานศึกษา (ระดับ 1 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 98.55 
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1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน 56.31 23.2 26.39 28.25 33.54

จงัหวัด 55.10 24.47 29.30 32.70 35.39

เขตพ้ืนท่ี 58.19 26.94 30.45 35.73 37.83

สังกัด 55.18 25.82 30.17 34.14 36.33

ประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 36.01

หมายเหตุ สูงกว่าระดับประเทศ ต่่ากว่าระดับประเทศ ต่่ากว่าระดับประเทศ ต่่ากว่าระดับประเทศ ต่่ากว่าระดับประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2563

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ
วิชา

เฉล่ีย

รายวิชา ระดับโรงเรียน ระดับจงัหวัด ระดับสังกัดสพฐ. ระดับประเทศ หมายเหตุ
ภาษาไทย 56.31 55.10 55.18 54.29 สูงกว่าระดับประเทศ

คณิตศาสตร์ 23.20 24.47 25.82 25.46 ต่่ากว่าระดับประเทศ
วิทยาศาสตร์ 26.39 29.30 30.17 29.89 ต่่ากว่าระดับประเทศ
ภาษาอังกฤษ 28.25 32.70 34.14 34.38 ต่่ากว่าระดับประเทศ

เปรียบเทียบคะแนน O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2563 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
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    2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 – 2563 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 51.77 56.31 4.54 เพ่ิมข้ึน
คณิตศาสตร์ 20.21 23.20 2.99 เพ่ิมข้ึน
วิทยาศาสตร์ 26.78 26.39 -0.39 ลดลง
ภาษาอังกฤษ 28.14 28.25 0.11 เพ่ิมข้ึน

เฉล่ีย 31.73 33.54 1.81 เพ่ิมข้ึน

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 2563

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
รายวิชา ปีการศึกษา 2562 เพ่ิม/ลด หมายเหตุปีการศึกษา 2563
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    3) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 – 2563 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 49.12 51.77 56.31

คณิตศาสตร์ 25.85 20.21 23.2

วิทยาศาสตร์ 32.86 26.78 26.39

ภาษาอังกฤษ 24.06 28.14 28.25

เฉล่ีย 32.97 31.73 33.54

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2561 2562 2563

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ 
วิชา 

เฉลี่ย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียน 44.85 25.09 30.06 35.76 24.17 31.99 

จังหวัด 44.23 23.32 31.84 35.85 26.44 32.34 

เขตพ้ืนที่ 44.53 23.48 32.02 35.97 26.59 32.52 

สังกัด 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 34.13 

ประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 33.79 

หมายเหตุ 
สูงกว่า

ระดับประเทศ 
ต่ำกว่า

ระดับประเทศ 
ต่ำกว่า

ระดับประเทศ 
ต่ำกว่า

ระดับประเทศ 
ต่ำกว่า

ระดับประเทศ   

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
ระดับโรงเรียน 44.85 25.09 30.06 35.76 24.17

ระดับจังหวัด 44.23 23.32 31.84 35.85 26.44

ระดับสังกัดสพฐ. 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73

ระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนน O-NET  ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

ระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด
ระดับสังกัดสพฐ.
ระดับประเทศ
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     2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2562 – 2563 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 2563 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เพิ่ม/ลด หมายเหตุ 
 

ภาษาไทย 37.35 44.85 7.5 เพิ่มข้ึน  

คณิตศาสตร ์ 20.9 25.09 4.19 เพิ่มข้ึน  

วิทยาศาสตร์ 29.19 30.06 0.87 เพิ่มข้ึน  

สังคมศึกษา 36.11 35.76 -0.35 ลดลง  

ภาษาอังกฤษ 21.84 24.17 2.33 เพิ่มข้ึน  

เฉลี่ย 29.08 31.99 2.91 เพิ่มข้ึน  

 

 

 

 

 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2562 37.35 20.9 29.19 36.11 21.84

ปีการศึกษา 2563 44.85 25.09 30.06 35.76 24.17
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
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3) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2561 – 2563 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 2562 2563 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
 

ภาษาไทย 41.29 37.35 44.85  

คณิตศาสตร ์ 25.09 20.9 25.09  

วิทยาศาสตร์ 27.16 29.19 30.06  

สังคมศึกษา 33.95 36.11 35.76  

ภาษาอังกฤษ 22.3 21.84 24.17  

เฉลี่ย 29.96 29.08 31.99  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสต
ร์

วิทยาศาสต
ร์

สังคม
ศึกษา

ภาษาอังกฤ
ษ

ปีการศึกษา 2561 41.29 25.09 27.16 33.95 22.3

ปีการศึกษา 2562 37.35 20.9 29.19 36.11 21.84

ปีการศึกษา 2563 44.85 25.09 30.06 35.76 24.17
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 2562 2563

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
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1.7 ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ปีการศึกษา 2563 
งบประมาณท้ังสิ้น  จำนวน  1,064,000 บาท จำแนกตามประเภทของงบประมาณ ดังนี้ 
 

 

 

สรุป การใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 2563 ออกเป็น 4 กลุ่มงาน 

ลำดับ โครงการ งบ 2563 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 90,000 นางปรารถนา  จงกลาง 
        - กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 50,000 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

        - กิจกรรมติวพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

        - กิจกรรมการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรม 40,000 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

          ครั้งที่ 69     

2 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผลนักเรียน 15,000 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

        - กิจกรรมจัดทำ ปพ.5 ปพ.6 3,500 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

        - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวัดผล 3,500 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

        - กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลลงทะเบียน 3,500 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

          นักเรียน GPA / PR     

        - กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนนักเรียน 3,500 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

        - กิจกรรมงานรับนักเรียน 1,000 นางสาวิตรี ชิงชัย 

3 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 133,000 นางสาวจารุวรรณ หมายถูก 

        - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

6,000 นางสาวอรพิน ฉายแก้ว 

        - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 25,000 ว่าที ่ร.ท.สุทธิพงษ์ แฝงบุญ 

        - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ฯ 

7,000 นางสาวธรรมนูยรัตติ พิศลืม 

        - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 

9,000 นางอัจฉราวดี  บุญแสน 

กลุ่มงาน ร้อยละ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1. บริหารงาน
วิชาการ 

70 744,800 
 

2.บริหารทั่วไป 20 212,800 
 

3.สำรองจ่าย  
(สาธารณูปโภค) 

10 106,400 
 

รวม 100 1,064,000 
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        - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ 40,000 นางสาวดวงนภา ระบือนาม 

        - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย 8,000 นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ 
        - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 14,000 นายเฉลย ตาทิพย์ 
          ต่างประเทศ     

        - กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

21,000 นางมะลิวัลย์  บุตรงาม 

        - กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 3,000 นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ 
        - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบพัฒนา

ผู้เรียน 
ว่าที ่ร.ท.สุทธิพงษ์ แฝงบุญ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 47,500 นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ 
        - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  20,000 นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ 
          ม.3,ม.6     

      **กิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศการนำเสนอ 20,000 นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์ 
  ผลงานครูนักเรียน     

        - กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 3,000 นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ 
       - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ 
       - กิจกรรมประกวดมารยาทไทยและส่งเสริม

ค่านิยม 12 ประการ 
4,500 นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม 

5 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 215,800 นางสาวอณานิการ์ บุญเจียม 

        - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัด 200,000   

           การเรียนการสอน     

        - กิจกรรมซ่อมแซมพัสดุ 15,800   

6 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 

           -กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  คร ู 
นักเรียน 

    

           -กิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเย็นวันศุกร์     

7 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 4,000 นางมะลิวัลย์  บุตรงาม 

   ในสถานศึกษา     

8 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 2,000 นางอัจฉราวดี   บุญแสน 

9 โครงการพัฒนางานบริหารงานบุคคล 103,000 นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม 

        - กิจกรรมการพัฒนางานบริหารงานบุคคล 3,000   

        - กิจกรรมการศึกษาดูงานและศึกษาแหล่ง     

          เรียนรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพแก่บุคลากร     
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        - กิจกรรมจ้างบุคลากร ด้านงานอาคารสถานที่       

        - จำนวน 1 คน     

        -กิจกรรมจ้างครูภาษาจีน     

        -กิจกรรมการอบรมสัมมนาบุคลากร 100,000   

10 โครงการบริหารงานงบประมาณ 5,500 นางกชนิภา  การบรรจง 
        -  กิจกรรมพัฒนาการบริหารงานงบประมาณ     

        -  กิจกรรมพัฒนางานการเงิน  การบัญชี 3,000 นางกชนิภา  การบรรจง 
        -  กิจกรรมพัฒนางานแผน 2,500 นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ 

11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ   นายสมยศ  ระคนจันทร์ 
  DMCข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ 

12 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 35,000 ว่าที่ ร.ท.สุทธิพงษ์  แฝงบุญ 

        -  กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 26,000 ว่าที ่ร.ท.สุทธิพงษ์  แฝงบุญ 

        -  กิจกรรมพัฒนางานโสตศึกษา 8,000 นายสมยศ  ระคนจันทร์ 
        -  กิจกรรมพัฒนาเวรยาม 1,000 นายเฉลย  ตาทิพย์ 
        - กิจกรรมการอนุรักษ์สวนสมุนไพร     

        - กิจกรรมพัฒนาห้องสำนักงานบริหารงาน
วิชาการ 

    

        -  กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์   (นางมะลิวัลย์  บุตรงาม) 
13 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000 นางสาวจุไรรัตน์ อินธรรมมา 

        -  กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5,000 นางสาวจุไรรัตน์ อินธรรมมา 

        -  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนใหม่ 5,000 (นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์) 
14 งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน,วันชาติ, ศาสนา 32,000 ว่าที่ ร.ท. สุทธิพงษ์ แฝงบุญ 

   พระมหากษัตริย์     

        -  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10,000 (นางสาวดวงนภา ระบือนาม) 
        -  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, วันชาต ิ 3,000 (ว่าที ่ร.ท. สุทธิพงษ์ แฝงบุญ) 
        -  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 4,000 (ว่าที ่ร.ท. สุทธิพงษ์ แฝงบุญ) 
        -  กิจกรรมวันไหว้ครู 3,000 (นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์) 
        -  กิจกรรมวันปิยมหาราช   (นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม) 
        -  กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ, กิจกรรม

ถวายราชสดุดี 
2,000 (นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์) 

        -  กิจกรรมงานส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้ง
,รณรงค์) 

2,000 (ว่าที ่ร.ท. สุทธิพงษ์ แฝงบุญ) 

   - กิจกรรมวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 3,000   
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   - กิจกรรมวันพระราชสมภพพระราชินีสุทธิดา 3,000   

        -  กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรม (โฎน
ตา) 

2,000 (นาสาวธรรมนูญรัติ  พิศลืม) 

15 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10,000 นายเฉลย  ตาทิพย์ 
        -  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 นายเฉลย  ตาทิพย์ 
        -  กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 2,000 นายเฉลย  ตาทิพย์ 
        -  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 5,000 (นางสาวพัณณิตา ไพรสินธุ์) 
        -  กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม 1,000 (นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญผล) 

16 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 3,000 นางอัจราวดี  บุญแสน 

17 โครงการพัฒนางานสาธารณปูโภค 106,400 นางกชนิภา  การบรรจง 
18 โครงการพัฒนางานห้องสมุด 25,000 นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ 
     -กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต     

     -กิจกรรมรักการอ่าน   (นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์) 
19 โครงการพัฒนางานธุการ 7,000 นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง 
20 โครงการโรงเรียนสีขาว 4,000 นายเฉลย  ตาทิพย์ 
     -กิจกรรมต้านยาเสพติด 2,000 นายเฉลย  ตาทิพย์ 
     -กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER  ONE 2,000 นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ 

21 โครงการพัฒนางานบริหาร 212,800 นายธานินท์ ชินวงษ์ 

22 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,000 นางสาวดวงนภา ระบือนาม 

 
1.8 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
     1 ข้อมูลอาคารสถานที่  

1.  อาคารถาวรมี 5 หลัง จำนวน  35 ห้อง  เป็นห้องเรียนทั่วไป 16 ห้อง  ที่เหลือจัดเป็น  
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
ห้อง   ห้องกลุ่มการงานอาชีพ 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 หอ้ง  ห้องเรยีนนาฏศิลป ์1 ห้อง 
ห้องเรียนพุทธศาสนา 1 ห้อง  ห้องเรียนศิลปะ 1 ห้อง ห้องเรียนภาษาไทย 1 ห้อง และห้องเรียน
คณิตศาสตร์ 3 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องพัสดุ 1 ห้อง หอ้งกิจการนักเรียน 1 ห้อง 
2.  อาคารเรียนชั่วคราว   จำนวน  1 หลัง   
3.  อาคารโรงฝึกงาน   จำนวน  1 หลัง 
4.  โรงอาหาร 300 ที่นั่ง จำนวน  1 หลัง 

     5.  บ้านพักครู    จำนวน  2 หลัง 
6.  บ้านพักภารโรง    จำนวน  2 หลัง 
7.  บ้านพักนักเรียน    จำนวน  1 หลัง 
8.  ระบบประปาโรงเรียน   จำนวน  1 ชุด 
9.  ห้องน้ำ-ห้องส้วม   จำนวน  2 หลัง 
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10. สนามฟุตบอล    จำนวน  1 สนาม 
11. สนามบาสเกตบอล   จำนวน  1  สนาม 
12. สนามวอลเลย์บอล   จำนวน  1 สนาม (งบบริจาค อบต.ทุ่งมน) 
13. อาคารชั่วคราว(ศาลาพระพุทธรูป) จำนวน 1 หลัง (งบบริจาค หลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ) 

  14. โรงจอดรถ  จำนวน  1 หลัง 
      2 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  1) ห้องสมุดมีขนาด 246 ตารางเมตร  
    - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ obec Library  

 2) ห้องปฏิบัติการ 
    - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน 4  ห้อง 
    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จำนวน 1  ห้อง 
    - ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จำนวน 1  ห้อง 
    - ห้องนาฏศิลป์           จำนวน 1  ห้อง 
    - ห้องศิลปะ                           จำนวน 1  ห้อง 
    - ห้องพลศึกษา            จำนวน 1  ห้อง 
    - ห้องสังคมศึกษา           จำนวน 1  ห้อง 
        - ห้องภาษาไทย                      จำนวน 1  ห้อง 
    - ห้องคณิตศาสตร์                   จำนวน 3  ห้อง 
         - ห้องการงานอาชีพ          จำนวน 1  ห้อง 
    - ห้องอุตสาหกรรม                  จำนวน 1  ห้อง 
    - ห้องโสตทัศนศึกษา                จำนวน 1  ห้อง 
  3) คอมพิวเตอร์   จำนวน 50 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 30 เครื่อง  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตามห้องเรียนห้อง
สำนักงานอีก 20 เครื่อง  จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 55 คน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 17.46 ของนักเรียนทั้งหมด   
 

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องปฏิบัติการภาษา 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
5. ห้องโสตทัศนศึกษา 

6. ห้องดนตรี 
7. ห้องศิลปะ 
8. ห้องนาฏศิลป์ 
9. ห้องแนะแนว 

340 
608 
456 

3,840 
80 
20 
228 
228 
0 
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10. ห้องประชาสัมพันธ์ 
11. ห้องบริหารทั่วไป งบประมาณ และบุคคล 

12. ห้องบริหารวิชาการ 
13. ร้านค้าสวัสดิการ 
14. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
15. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
16. โรงอาหาร 
17. สวนสมุนไพร 

18. สวนกล้วยโรงเรียน 

19. สนามกีฬา 
20. ห้องอนามัย 

212 
240 
234 
200 
240 
700 
200 
40 
90 
5 
20 

 
5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดเพชรบุรี(หลวงปู่หงษ์  พรหมปัญโญ ) 
3. วัดศรีลำยอง 
4. วัดอุทุมพร 
5. วัดสุวรรณาราม 

7. วัดป่าตาปางสำราญจิต 

8. องค์การบริหารส่วนตำบลสมุด 
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมุด 
11. โรงเรียนบ้านสมุด 

12. โรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์) 
13. พนมยายจรูก (ป่าอนุรักษ์หลวงปู่ริม  รัตนมุนี) 
14. โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 
15. สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งมน 
16. ร้านซ่อมรถ 

17. กลุ่มแม่บ้านสตรี(ทำขนมจีน) 
18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน 
19. โรงเรียนบ้านหนองยาว 

20. เขาคีรีวงคต(ป่าอนุรักษ์หลวงปู่ริม  รัตนมุนี) 
21. สุสานหลวงปู่หงษ์  พรหมปัญโญ 
22. สำนักสงฆ์ป่าสำรวมจิต 
23. วัดป่าหนองกก 
24. วัดสะเดารัตนาราม 

2 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
7 

1 
1 
1 
2 
3 
0 
0 
3 
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25. สำนักสงฆ์ป่าพรหมคุณสามัคคีธรรม 
26.วัดสุวรรณวิจิตร 
27. โรงเรียนบ้านกำไสจาน 
28. โรงเรียนสะพานหัน 
29. โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 
30. ศูนย์คชศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1.9 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ สภาพดินร่วนปนทราย ดินลูกรัง สภาพ
พื้นดินลึกลงไปเป็นชั้นของหินขนาดใหญ่ มีประชากรเขตพื้นที่ตำบลทุ่งมนประมาณ 7,049 คน แบ่งเป็น ชาย 
3,539 คน หญิง 3,510 คน และประชากรเขตพื้นที่ตำบลสมุดประมาณ 4,018 คนแบ่งเป็น ชาย 1,965 คน 
หญิง 2,053 คน ลักษณะของประชากรในชุมชนเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวสุรินทร์(ชาวเขมร) และชาวจีนมาตั้ง
รกรากเพิ่มเติม  รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของเครือญาติ  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ บ้านทุ่งมน บ้านโชคบรันพัฒนา บ้านตาเจียด  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา 
ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ควาย สุกร ไก่  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู ้จักโดยทั่วไป คือ  ประเพณีแซนโฎนตา (ประเพณีไหว้บรรพบุรุษ
พื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์) ประเพณีเขาคิรีวงคต(รำลึกหลวงปู่ริม รัตนมุนี) ภาษาถิ่นที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมร 
รองลงมาเป็นภาษาลาวอีสาน 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ ทำนา ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี ่ยต่อครอบครัว ต่อปี 24,500 บาท จำนวนคนเฉลี ่ยต่อ
ครอบครัว 5 คน 

3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มอาชีพทำขนมจีน กลุ่ม
อาชีพทอเสื ่อกก โรงผลิตปุ ๋ยอินทรีย์  โรงเพาะเห็ดฟาง สถานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมุด วัดเพชรบุรี  วัดอุทุมพร  สถานีวิทยุชุมชนตำบลทุ่งมน  โรงเรียนบ้านทุ่ง
มน(ริมราษฎร์นุสรณ์)  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นำชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน และองค์การบริหารส่วนตำบลสมุด   
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ บริจาครถยนต์ 1 คัน อาคารศาลาพระพุทธรูป 1 
หลัง และศิษยานุศิษย์หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน 
รถจักรยาน อุปกรณ์การเรียน และได้รับการสนับสนุนการศิษย์เก่าของโรงเรียนมาโดยตลอด  
 ข้อจำกัดของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ลึกลงไปจากชั้นผิวดิน เป็นชั้นของหินขนาด
ใหญ่ สระน้ำกักเก็บน้ำไม่ได้ตลอดทั้งปี 
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1.10  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2555  

มาตรฐาน /    
กลุ่มตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 9.57 ดีมาก 

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

10 9.24 ดีมาก 

3.  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 8.82 ดี 

4.  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10 9.73 ดีมาก 

5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 9.29 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้      
อัตลักษณ์ 

9.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

10.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม 

11.  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

7.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม 

12.  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 4 ดี 

มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

6.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

10 8 ดี 

มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

8.  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5 4.73 ดีมาก 

คะแนนรวม/ผลการประเมิน 100 83.38 ดีมาก 
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ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง   ไม่รับรอง 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ที่อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วนจาก การ
ประเมิน 

คุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) เมื่อวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2555 นั้น 
   บัดนี้ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้รับการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในปีการศึกษา 2556 (เดือนกุมภาพันธ์ 2556) เพิ่มข้ึน ในระดับ 
9.29 อยู่ในระดับ ดี 
 สรุปผลการรับรอง การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม    
    [✓ ] สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

    [   ]   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
กรณีที่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  เนื่องจาก.....ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีน้ำหนักคะแนนคุณภาพ     
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.....อยู่ในระดับ ดี....... จากการประกาศรับรองของ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 

 

1) ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่นจุดที ่ควรพัฒนาและข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (กรณีได้รับ
การประเมินในปีงบประมาณ 2554 และ 2555) 
 จุดเด่น   
  1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขนิสัย สุขภาพจิต สมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วน มีสุขนิสัยที่ดี ร่าเริง 
แจ่มใส กล้าแสดงออก  มีความประพฤติดี  ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง ไม่ติดสารเสพติดทุกชนิด  
สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สนใจเทคโนโลยี  รักการอ่าน  มีทักษะด้านการคิด  
และสามารถทำงานเป็นกลุ่มปรับตัวเข้ากับสังคม  สถานศึกษากำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ไปลา มา
ไหว้”  ซึ่งมีความสอดคล้องพันธกิจ  และเป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษาด้านคุณธรรม  สำนึกรักท้องถิ่น  
กำหนดจุดเน้นและจุดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  
นาฏมวยไทย  จัดให้มีโครงการ เพื่อนที่ปรึกษา (YC- Youth Counselor)  เพื่อแก้ปัญหาที่พบในชุมชนและ
ครอบครัวของผู้เรียน เรื่องผู้เรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและพฤติกรรมเสี่ยงเป็นจำนวนมาก  ด้านชู้สาวและยา
เสพติด  การดื่มเหล้า  สูบบุหรี่ การทะเลาะวิวาท  ผลการเรียนต่ำ 
 2. สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน คือ บริหารวิชาการ  บริหารงบประมาณ 
บริหารบุคลากร  และบริหารทั่วไป ทุกงานมีระบบสารสนเทศท่ีคล่องตัว  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้   
มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  ให้การสนับสนุนร่วมมือในการกำหนดเป้าหมาย  ของแผนพัฒนา
การศึกษา  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ  และรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม มีระบบความปลอดภัยที่ดี 
 3. สถานศึกษาให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรครู มีสวัสดิการ บริการ  ส่งเสริม ร่วมประเมิน
หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนเป็นครูที่มีความมุ่งมั่น  รู้เป้าหมายของ
หลักสูตร  จัดทำแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  จัดบรรยากาศท่ี
เหมาะสม  มีการตกแต่งห้องเรียน และจัดมุมประสบการณ์ตามความเหมาะสมของห้องเรียน 
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 4. สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตาม
กฎกระทรวง ฯ โดยมีผู ้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินงาน  และได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดี   
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย  จัดกิจกรรมการค้นหาคำตอบที่เป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา 1 ป ี

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ควรส่งเสริม
ให้ครูนำผลการประเมินไปใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
การศึกษาค้นคว้า  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  1) สถานศึกษาควรนำข้อมูลจากการส่งครูเข้ารับการอบรม  การประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ และ ประเมินแบบวัดแบบทดสอบไปวางแผนพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
  2) ครูทุกคนควรร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินและนำไปใช้ในการซ่อมแสริมและพัฒนา
ผู้เรียนรวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรจัดการประเมินผลการทดสอบอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 
 
 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        ไม่มี 
 

2) สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     จุดเดน่  

1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำหนักส่วนสูงตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
    ปลอดภัยจากยาเสพติด 
2. นักเรียนมีสุนทรียภาพและกล้าแสดงออกในด้านศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์ / กีฬา / นันทนาการ 

 3. มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการประกวด
มารยาท  
               ไทยโครงงานเพลงคุณธรรมรองรับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

4. ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากนักเรียนเป็นอย่างดี 
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อ 

              ต่างๆ รอบตัว 
6. นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียน ค่อนข้างจะดีมาก 



32 
 

7. นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน 
8. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
9. โรงเรียนจัดทำโครงการติวเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้น 
10. นักเรียนจัดทำชิ้นงานและโครงงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมเรียนการสอน 
11. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

 12. นักเรียนวางแผนการทำงานและดำเนินงานจนสำเร็จ 
 13. นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

14. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันการศึกษา 
15. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
16. ครูมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสนองตามความแตกต่าง 
17. ครูได้จัดทำวิจัยเพ่ือพัฒนาจัดการเรียนการสอน 

 18. ผู้บริหารมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 
 19. ผู้บริหารให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
 20. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำและมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาผู้เรียน 

 21. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                เพ่ือสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ     
                  ชาติ 
 22. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมตอบสนองต่อความต้องการ  ความสามารถตามถนัดและความ 
                สนใจของผู้เรียน 
 23. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

          24. อาคารเรียน ห้องเรียน มั่นคงสะอาดและปลอดภัย  
          25. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  

26. ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
27. มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
28. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
29. ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
30. นักเรียนสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง 

                เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรของ  
                สถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

31. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขนิสัย สุขภาพจิต สมบูรณ์แข็งแรง สมส่วน มีสุขนิสัยที่ดี ร่าเริง แจ่มใส 
                กล้าแสดงออก มีความประพฤติดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง   ไม่ติดสารเสพติดทุ
ชนิด สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สนใจเทคโนโลยี รักการอ่าน มีทักษะด้านการคิด 
และสามารถทำงานเป็นกล ุ ่ม ปรับตัวเข้ากับสังคม สถานศึกษากำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ไปมา ลา
ไหว้” ซึ่งมีความสอดคล้องพันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษาด้านคุณธรรมสำนึกรักท้องถิ่น 
กำหนดจุดเน้นและจุดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  คีตะ
มวยไทย จัดให้มีโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยโครงงาน เพื่อแก้ปัญหาที่พบในโรงเรียนชุมชน
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และครอบครัวของผู้เรียน เรื่อง ผู้เรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและพฤติกรรมเสี่ยงเป็นจำนวนมาก  ด้านชู้สาว
และยาเสพติด การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การทะเลาะวิวาท ผลการเรียนต่ำ 

32. นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารนั้น มีคุณลักษณะในด้านทักษะชีวิตในเกณฑ์ท่ีดีมาก   
สังเกตได้จากเม่ือโรงเรียนจัดโครงการที่เป็นทักษะชีวิต  เช่น กีฬาสีภายในโรงเรียน นักเรียนให้
ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้น  การแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ด้านอาชีพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 

         1. แม้ว่านักเรียนจะมีทักษะและความสามารถท่ีเป็นเลิศ  แต่บางคนขาดโอกาสในการศึกษา หรือ 
             ต่อยอดความสามารถพิเศษ เพราะฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอื ้ออำนวย  โดยตามจุดเน้นและ
เป้าประสงค์     
             คือ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนได้จัดเข้าค่ายอบรม คุณธรรมจริยธรรม และบรรลุตาม  
             เป้าประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้นถ้ามีโครงการที่ส่งเสริมในด้านอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน  
ก็จะทำให้นักเรียนมีต้นทุนหรือทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อได้มากก็น้อย 
 2. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องทางการศึกษา 

3. ควรพัฒนาความรู้ให้นักเรียนให้มากขึ้น 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในบางกลุ่มสาระน้อย 

 5. ควรมีสื่อการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
 6. จัดหาพื้นที่ในการปฏิบัติงานให้นักเรียน 
 7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
 8. โรงเรียนขาดห้องงานตา่งๆ อย่างชัดเจน 
 9. ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของการจัดการเรียนการสอน ทำให้ห้องต่างๆ ของงานบริหารงาน
ด้านต่างๆ เก็บเอกสารไม่ชัดเจน 
            10. งานบางงาน ควรมีคนที่มีความสามารถเฉพาะทาง เชน่ งานการเงิน และพัสดุ 
 11. การนิเทศภายใน กำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรยีนการสอน อย่างสมำ่เสมอ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. เปิดเวทีและสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกมากข้ึน 
2. เพ่ิมเติมในเรื่องของเกียรติบัตรคุณงามความดีของนักเรียนให้เห็นเด่นชัดและมอบเป็นความดีของ  
    นักเรียน 
3. การสรุปโครงการต้องมีบันทึกข้อความเสนอถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ลงลายมือชื่อรับทราบ
ด้วย 

 4. โครงการที่โรงเรียนทำต้องเป็นของปีการศึกษานั้น ๆ 
 5. ภาคผนวก ภาพกิจกรรมต่างๆ ต้องแจ้งวันที่และคำบรรยายภาพด้วย 
 6. ใบปะหน้าโครงการทุกเล่มควรให้ผู้บริหารเซ็นด้วยทุกโครงการ 
 7. โครงการทุกโครงการต้องมีอยู่ในแบบสรุปผลการประเมิน 
 8. เกียรติบัตรของนักเรียน (ผลที่เกิดในปีล่าสุด) หรือทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติในปีนั้นๆ  เช่น เด็กดีในแต่
ละ 
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              ระดับชั้น นักเรียนที่เก็บเงินได้ เป็นต้น 
 9. ต้องแยกแฟ้มแต่ละตัวบ่งชี้ ให้เป็นแฟ้มของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือง่ายต่อการประเมิน 

10. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกให้มากข้ึน 
11. โครงการที่โรงเรียนทำต้องเป็นของปีการศึกษานั้นๆ 

12. ภาพผนวก ภาพกิจกรรมต่างๆ ต้องแจ้งวันที่และคำบรรยายภาพด้วย 
13. โรงเรียนควรมีโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเสริมทักษะทางด้านการคิด เช่น โครงการพัฒนาการ
คิด 
14. ครูทุกท่านควรเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างชัดเจน 
15. ต้องแยกแฟ้มแต่ละตัวบ่งชี้ ให้เป็นแฟ้มของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือจะได้ง่ายต่อการประเมิน 

16. ในการนำเสนองานควรให้นักเรียนเป็นผู้นำเสนอ เพราะจะได้เห็นกระบวนการคิดของนักเรียน
อย่าง 
     ชัดเจน 
17. โครงการที่โรงเรียนทำต้องเป็นของปีการศึกษานั้นๆ 

18. ภาพผนวก ภาพกิจกรรมต่างๆ ต้องแจ้งวันที่และคำบรรยายภาพด้วย 
19. โรงเรียนควรมีโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเสริมทักษะทางด้านการคิด เช่น โครงการพัฒนาการ
คิด 
20. ครูทุกท่านควรเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างชัดเจน 
21. ต้องแยกแฟ้มแต่ละตัวบ่งชี้ ให้เป็นแฟ้มของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือจะได้ง่ายต่อการประเมิน 

22. ในการนำเสนองานควรให้นักเรียนเป็นผู้นำเสนอ เพราะจะได้เห็นกระบวนการคิดของ 
                นักเรียนอย่างชัดเจน 

23. มีการจัดเวทีการประกวด งานวิจัย ระดับโรงเรียน 
24. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับเขต 
25. มีการนำเสนอเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 26. ควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครฐั
และ  
           ภาคเอกชนให้มากกว่านี้ 

 27. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมชุมนุมต่างๆ ให้เอาคำอธิบายกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของทุก 
                  กิจกรรมลงในหลกัสูตรสถานศึกษา 
 28. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรยีนทุ่งมนวิทยาคาร ให้เพ่ิมช่องรวม จำนวนชั่วโมง และจำนวนหนว่ยกิต 
            29. เกณฑ์การวัดและประเมินผลของรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมให้ยึดตามโครงสร้างของโรงเรียนที่
นักเรียนได้เรียนจริง 
 30. ให้โรงเรียนทำประกาศเลื่อนชั้นและซ้ำชั้นให้ผูเ้รียนทราบ 

31. ควรวิเคราะห์และพัฒนาจากข้อมูลที่ปรากฏและเชื่อถือได้ เช่น ข้อนิเทศ ข้อเสนอแนะ จาก 
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายนอกและภายในอย่างสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา ปัจจุบัน 
 32. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูนำผลการประเมินไปใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้ง 
                ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อและกระบวนการ
จัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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1.11  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

                 เป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 

ผลการประเมินภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 

1.12  ผลการติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562) 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3  การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

4.50 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5  การติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6  การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7  การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมผลการติดตามตรวจสอบ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

4.93 5 ดีเยี่ยม 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1  

คุณภาพของผู้เรียน 
 

1. ระดับคุณภาพ : ............ยอดเยี่ยม............... 

2. วิธีการพัฒนา 

ดำเนินการโดยนำโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องมาดำเนินการได้แก่ 
 1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

2. โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      2.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
      2.2 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  2.3 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.4 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.5 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 
  2.6 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
  2.7 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
  2.8 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 3. โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิด 
      - กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

   - กิจกรรมการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน 
          4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
 5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ 

6. โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมการประกวดแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
- กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 

  - กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
      - กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
      - กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
      - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
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9. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
10. โครงการสถานศึกษาพอเพียง          
11. กิจกรรมการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  

 12. กิจกรรมแนะแนว 
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
- กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

- กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 
- กิจกรรมเวรพื้นที่ 

14. โครงการส่งเสริมวันสำคัญของชาติ และศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
15. สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 16. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
17. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

- กิจกรรมแต่งกายชุดพื้นบ้าน/ชุดไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ 
  - กิจกรรมฝึกและประกวดมารยาทไทย 
  - กิจกรรมร่วมงานประเพณีท้องถิ่น 
 - กิจกรรมส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะพ้ืนบ้าน เช่น นาฏศิลป์ และดนตรีไทย เป็นต้น 

18. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
- กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม 

19. กิจกรรมสภานักเรียน 
 20. กิจกรรมแนะแนว 
 21. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา 
  - กิจกรรมการจัดทำโครงงานการเสริมสร้างสุขภาพวะในสถานศึกษา 
  - กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมรับน้องใหม่ 
  - กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
 22. โครงการโรงเรียนสีขาว 
  - กิจกรรมต้านยาเสพติด 
  - กิจกรรมชมรม TO BE NUBER ONE 
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- โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ด้านการอ่าน ฟัง พูด เขียน และ
การสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผล การรู้เรื่อง
การอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ประจำปี  

- มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน 

- มีโครงการส่งเสริมความสามารถในการคิด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน กิจกรรม
การแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษา  ค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน ครูผู้สอนการประเมินและสรุปผลการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกวิชา  

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษา  ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู ้ รวบรวบรวมความรู ้ได้ทั ้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ออกแบบ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต จากท้องถิ่น และโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนเป็นโรงเรียนประชารัฐ โดยได้รับการสนับสนุนสื่อ
และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เพื่อศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จากบริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

- โรงเรียนมีโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่มีกิจกรรม
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะ
การติว O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ใน 1-2 เดือนสุดท้ายก่อนสอบ กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันทักษะต่างๆ ที ่สนับสนุนความสามารถด้านต่างๆของผู ้เรียนมีกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ ศักยภาพของตนเอง 

- มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่สามารถให้ผู ้เรียน สืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง มีการจัดบรรยากาศ ในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้ 

- ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความตระหนักถึงวัฒนธรรมท้องถิ ่นอันมีค่า เช่น การแต่งชุดด้วยผ้า
พื ้นบ้านในทุกวันศุกร์ การเข้าร่วมกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น 
อนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- ครูผู้สอนมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องกล้วยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมที่ได้จากกล้วย, 
โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 
10 สู่การปฏิบัติสร้างนวัตกรรม “กล้วยมหัศจรรย์  ฉันรักษ์เธอ” ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐและได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอร์
เรจ จำกัด มหาชน เพ่ือบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมด้านงานอาชีพต่างๆให้กับนักเรียน
โดยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการอบรมอาชีพหลักสูตร
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ระยะสั้นให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย จนได้รับรางวัลในโครงการ OTOP Junior หัวข้อ
ชมรมรู้รักสามัคคี ประเภทอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ “เบ๊าะอังแก๊บ”เป็นตัวแทนเข้ารอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี 

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรีกับนักเรียนโดยการ
ส่งเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการต่างๆ งานวันวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  

- โรงเรียนจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของชาติ ศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้ภูมิใจ และตระหนัก ถึง
ความเป็นไทย และพุทธศาสนิกชนที่ดี และร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามโอกาส 

- มีกิจกรรมแต่งกายชุดพื้นบ้าน/ชุดไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์ส่งเสริมการนุ่งผ้าไทย รัก
ความเป็นไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรม
การรับน้อง และกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกัน 
ส่งเสริมการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

- มีกิจกรรมการออกกำลังหน้าเสาธงทุกวันพฤหัสบดีทำให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน  กิจกรรม
การจัดทำโครงงานการเสริมสร้างสุขภาพวะในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคมโดยผู้เรียนมีวิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง มีอารมณ์และ
สุขภาพจิตที่ดี เรียนรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อ
การกระทำสิ่งไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 

3. ผลการพัฒนา 
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

จากการที่โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ      
ทุกด้านของผู้เรียนดังนี้ 

- ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1- ม.6 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และสื่อความหมายได้
เหมาะสมตามระดับชั้น ภาพรวมในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 78.67 ซึ่งเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งสถานศึกษากำหนดไว้ที่ ร้อยละ 78.00 และอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 

- ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1- ม.6 มีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้เหมาะสมตามระดับ
ชั้นในระดับระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.41 ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด ซึ่งสถานศึกษากำหนดไว้ที่ ร้อยละ 78.00 และอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

- ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  จำแนกแยกแยะ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้มีคุณภาพดีเลิศ โดยมีจำนวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 91.43 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งสถานศึกษากำหนดไว้ที่ ร้อย
ละ 78.00 และอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

- ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นงาน 
นวัตกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย และมีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ในรายวิชา 
IS ซึ่งจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ 
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ในระดับดีขึ้นไปนั้นคิดเป็นร้อยละ 79.68 ซ่ึงสูงกว่ามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ซึ่ง
สถานศึกษากำหนดไว้ที่ ร้อยละ 78.00 และอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

- มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียน ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่าง
เพียงพอกับความต้องการจำเป็น โรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจึงได้รับ
การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อเพ่ือการศึกษา จากหน่วยงาน
เอกชนหน่วยงานหลักได้แก่ บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

- ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการ
เรียนรู้ของตนเองได้ โดยมีจำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
79.05ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งสถานศึกษา
กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 78.00 และอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

- จากการที่โรงเรียนได้มีโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่
มีกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
โดยเฉพาะการติว O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ส่งผลให้ นักเรียนมีผลการเรียน
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทั้งโรงเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 
ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 76.83 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด อยู่ร้อยละ 4.63 
โดยค่าเป้าหมายตั้งไว้ที่ ร้อยละ 72 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ และในจำนวนนี้นักเรียนที่มีผล
การเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 63.51 ในส่วนของคะแนน
เฉลี่ยของผลการทดสอบ O-Net นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2563 คะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.3 ระดับโรงเรียน อยู่ที่ 33.54 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ อยู่ร้อยละ 2.29 คะแนนเฉลี่ย สูงกว่าปีการศึกษา 2562 อยู่ร้อยละ 
1.81 คะแนน คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น ม.6 ระดับโรงเรียน อยู่ที่ 
31.99 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ อยู่ร้อยละ 3.39 และคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปี
การศึกษา 2562 อยู่ร้อยละ 2.91 โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

- ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถทำงานอย่างเป็นระบบและ
สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมได้  
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีก
ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขมีผลการประเมินระดับคุณภาพดี
เลิศ มีจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพดีขึ ้นไปคิดเป็นร้อยละ 84.76 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่ง
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งสถานศึกษากำหนดไว้ที่ ร้อยละ 80.00 อยู่
ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

- จากการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมสำคัญต่างๆ ของชาติ ศาสนา กิจกรรม
อบรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมสาธารณะต่างๆ การทำ
เวรเขตพื้นที่รับผิดชอบ ส่งผลให้นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีกิจกรรมน้อง
ไหว้พ่ี ไหว้คุณครูทุกเช้าหน้าเสาธงเพ่ือส่งเสริมการมีสัมมาคารวะ นอบน้อม มีความรักเคารพ  
กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ พี่น้อง ครูอาจารย์ สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็น
ลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที ่ดีของสังคมและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีค่านิยมอันดีงาม ผลการประเมินอยู่ใน
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ระดับยอดยี่ยม โดยนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 92.70 ซึ่งสูงค่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด ซึ่งสถานศึกษากำหนดไว้ที่ ร้อยละ 82.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

- จากกิจกรรมแต่งกายชุดพื้นบ้าน/ชุดไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์ส่งเสริมการนุ่งผ้าไทย 
ผู้เรียนรักความเป็นไทยภูมิใจในความเป็นไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่น
ประเพณีขึ้นเขาคีรีวงคต กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ โดยร่วมแห่เทียน จัดขบวน เช่น
วันเข้าพรรษา ร่วมกับคนในชุมชนชุมชนตาม หลัก บ ว ร  ส่งผลให้ผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่นของ
ตนเอง กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมการรับน้อง 
และกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกัน ส่งเสริมการ
ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี ผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียน อยู่
ในระดับยอดยี่ยม โดยนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 93.02 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งสถานศึกษากำหนดไว้ที่ ร้อยละ 82.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

- กิจกรรมการออกกำลังหน้าเสาธงทุกวันพฤหัสบดีทำให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน  กิจกรรม
การจัดทำโครงงานการเสริมสร้างสุขภาพวะในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคมโดยผู้เรียนมีวิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง มีอารมณ์และ
สุขภาพจิตที่ดี เรียนรู้และมีวิธีป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อ
การกระทำสิ่งไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม ผลการประเมิน
ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อยู่ในระดับยอดยี่ยม โดยนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ 95.24 ซึ่งสูงค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งสถานศึกษากำหนดไว้ที่ ร้อยละ 
82.00 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

- จากการพัฒนาผู้เรียนในหลายด้าน ด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ส่งผลให้นักเรียน ได้รางวัล
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1) การแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในงานกีฬานักเรียน – นักศึกษา 
จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองของจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับ
ภาค 

2) รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น (เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ) ประจำปี 
2564 ได้แก่ นางสาวอาทิตยา แน่นหนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

3) โครงการ OTOP Junior หัวข้อชมรมรู ้รักสามัคคี ประเภทอาหาร ชื ่อผลิตภัณฑ์  
“เบ๊าะอังแก๊บ”เป็นตัวแทนเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี  
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ประเด็นพิจารณา 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (คน) ระดับดี 
(3) 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

        ดีเลิศ 

1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียนการ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

315 173 55 20 49 18 248 78.73 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

315 206 44 38 13 14 288 91.43 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

315 177 54 20 46 18 251 79.68 ดีเลิศ 

4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

315 177 54 18 48 18 249 79.05 ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 
กลุ่มสาระ 

5.2 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

 
 
 

315 
 
 
 

74 

 
 
 

79 
 
 
 
0 

 
 
 

87 
 
 
 

13 

 
 
 

76 
 
 
 

34 

 
 
 

72 
 
 
 

27 

 
 
 
1 
 
 
 
0 

 
 
 

242 
 
 
 

47 

 
 
 

76.83 
 
 
 

63.51 

 
 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

ดีเลิศ 

6) ความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

315 168 63 36 30 18 267 84.76 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

        ยอดเยี่ยม 
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ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การ
เขียนและการสื่อสาร 

ในระดับดีขึ้นไป (ม.1-ม.6) 

การอ่าน การเขียน การสื่อสาร

ประเด็นพิจารณา 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (คน) ระดับดี 
(3) 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

5 4 3 2 1 

1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

315 271 21 0 5 18 271 92.70 ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

315 238 54 1 22 0 293 93.02 ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

315 227 50 16 22 0 293 93.02 ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

315 226 67 7 15 0 300 95.24 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ภาพรวม มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ ....5.... แปลผล ....ยอดเยี่ยม....... 
 
 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 

ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
และการสื่อสาร 

(ม.1-ม.6) 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

71.11 72.22 73.77 78.26

96.67 100.00

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด
ค านวนในระดับดีขึ้นไป (ม.1-ม.6) 

ความสามารถใน
การคิดคำนวณ (ม.

1-ม.6) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  

คิดอย่างมี
วิจารณญาณและ

แก้ปัญหาได้ 
(ม.1 – ม.6) 

 
 
 

 
 

มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

(ม.1 – ม.6) 
 

 

 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

91.11

81.48

93.44
89.13

100.00 100.00

ร้อยละของนักเรียนที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณและแก้ปัญหาได้ ในระดับดีขึ้นไป (ม.1 - ม.6)

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

75.56
72.22 73.77

78.26

96.67
100.00

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีขึ้นไป (ม.1-ม.6)
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

74.44 70.37 73.77 78.26

96.67 100.00

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ระดับขึ้นไป (ม.1-ม.6)

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

(ม.1 – ม.6) 
 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ 
และค่านิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

(ม.1 – ม.6) 
 

 

 

 

 

ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ

เป็นไทย 
(ม.1 – ม.6) 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

92.22

88.89

93.44

89.13

96.67

100.00

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ระดับดีขึ้นไป (ม.1-ม.6)

92.22

88.89

93.44

89.13

100.00 100.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยระดับดีขึ้นไป (ม.1-ม.6)



46 
 

92.22

88.89

93.44

89.13

100.00 100.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมิน การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายในระดับดีขึ้นไป (ม.1-ม.6)

 
4. จุดเด่น 

1. เป็นโรงเรียนประชารัฐรัฐ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ที่
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผู้เรียนในด้านอาชีพ จนได้รับรางวัลในโครงการ OTOP Junior 

หัวข้อชมรมรู้รักสามัคคี ประเภทอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ “เบ๊าะอังแก๊บ”เป็นตัวแทนเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ณ เมอืงทองธานี 

2. มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่า เช่น การแต่งชุดด้วยผ้าพื้นบ้านในทุก

วันศุกร์ การเข้าร่วมกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

4. มีเกียรติบัตรของนักเรียน ทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติในปีนั้นๆ เช่น เด็กเรียนดี กิจกรรมด ีเก็บเข้าแฟ้มเป็น
ผลงานเชิงประจักษ์ 

การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ

แตกต่างและ
หลากหลาย 
(ม.1 – ม.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต

สังคม  
(ม.1-ม.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.22 92.59 93.44

100.00 100.00 100.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

1 2 3 4 5 6

ร้อยละจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม อยู้ในระดับดีขึ้นไป (ม.1-ม.6)
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5. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียน ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) อย่างเพียงพอกับ
ความต้องการจำเป็น โรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจึงได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อเพ่ือการศึกษา จากหน่วยงานเอกชนหน่วยงานหลักได้แก่ บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

6. นักเรียนมีความนอบน้อม ไปลา มาไหว้ มีกิจกรรมน้องไหว้พ่ีทุกวันหน้าเสาธง 
 

5. จุดควรพัฒนา 
1. โรงเรียนควรนำกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา IS มาสอนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งเน้นให้

นักเรียนได้มีทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักการสื่อสารหรือการเขียนตาม
ความคิดของตนเอง รู้จักวิธีการแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง และสามารถสร้างสรรค์
นำเสนอผลงานตนเองได้ด้วยความภาคภูมิใจ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 

3. พัฒนาคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้เพ่ิมข้ึน เพราะยังมีหลายวิชาที่คะแนนเฉลี่ย
ต่ำ  

4. การลด จำนวน 0 ร มส ของนักเรียน 
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มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. ระดับคุณภาพ : ............ดีเลศิ............... 

2. วิธีการพัฒนา 

ดำเนินการโดยนำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ โดยผ่านกระบวนการ PDCA ได้แก่ 
 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  
       1.1 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       1.2 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
       1.3 กิจกรรมจัดทำแผนและดำเนินงานวิชาการ 
       1.4 กิจกรรมจัดทำแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร 
       1.5 กิจกรรมจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

      1.6 กิจกรรมจัดทำแผนและดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      1.7 กิจกรรมการพัฒนางานธุรการ 

      1.8 กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องต่อการจัดการศึกษา 

 2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 

4. โครงการพัฒนางานงบประมาณ 
 5. โครงการพัฒนางานวัดผลประเมิน 
 6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประกอบการจัดการเรียนการสอน 
 8. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

 9. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 10. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยมีวิธีการพัฒนาดังนี้ 

- โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรอื่นที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนด เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

- มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการของสถานศึกษา ทั ้งผู ้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 

- โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนางานทุกกลุ่มงานอย่างมีระบบ 
- โรงเรียนจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- โรงเรียนจัดทำแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 
- โรงเรียนดำเนินการนิเทศของกลุ่มบริหารต่างๆในการประชุมประจำเดือนของโรงเรียน กลุ่ม

บริหารวิชาการมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เดือนละ 1 
ครั้งตามปฏิทินการนิเทศ 

- สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับ
หน้าที่และภาระงานการสอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

- มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ให้ มีความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ 
ความร่มรื่น ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก 

- ผู ้บริหาร คณะครู บุคลากร และชุมชน มีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื ่อจัดสร้างต่อเติม 
ซ ่อมแซม ปร ับปร ุง อาคารเรียน และห้องเร ียนให ้เพ ียงพอต ่อการใช ้งาน และจัด
สภาพแวดล้อมให้สวยงาม 

- มีการจัดระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศเหมาะสมกับโรงเรียน ภาระงาน ความจำเป็นของ
สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการ
การสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน 
 

3. ผลการพัฒนา 
- โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
- โรงเรียนมโีครงสร้างการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน 

- โรงเรียนได้มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อง 
กับสภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนาของสถานศึกษาและนโยบายปฏิรูปการศึกษา 

-  ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
-  จัดทำแผนปฏิบัติติการประจำปี และรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

 - มีการดำเนินการตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และจัดทำรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- มีการนิเทศในการประชุมประจำเดือนของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนและ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 - โรงเรียนได้จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้จัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน
และได้รายงานผลการจัดกิจกรรม 
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 - โรงเรียนดำเนินการนิเทศของกลุ่มบริหารต่างๆในการประชุมประจำเดือนของโรงเรียน กลุ่มบริหาร
วิชาการมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เดือนละ 1 ครั้งตามปฏิทินการ
นิเทศ 
  - สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้องกับหน้าที่
และภาระงานการสอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 - สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้อง
ประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ให้ มีความชุ่มชื่น การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม 
ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก 
 - ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และชุมชน มีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างต่อเติม ซ่อมแซม 
ปรับปรุง อาคารเรียน และห้องเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 - ระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศเหมาะสมกับโรงเรียน ภาระงาน ความจำเป็นของสถานศึกษา และ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ครูผู้สอน คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
และมีความพึงพอใจในการบริการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90 
 - มีงบประมาณจากการจัดทำผ้าป่าสามัคคี จากศิษย์เก่า และชุมชน เพื่อระดมทุนสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

 
 
 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับคุณภาพ ระดับ 

ที่ได้ 
ความ 
หมาย 5 4 3 2 1 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ        

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

     4 ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      4 ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      4 ดีเลิศ 

2.5 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     4 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

     4 ดีเลิศ 

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ.....4.........แปลความหมาย....ดีเลิศ............ 
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การพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

 
 

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
วางแผน การ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

0%8%4%

88%

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งที่ครูเข้ารับการอบรมพัฒนา
ทางวิชาชีพ (ครูและบุคลากร 25 คน)

ยังไม่เคยรับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาค
เรียน

0%
15%

31%

54%

แผนภูมิแสดงจ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ยังไมเ่คยมสีว่นรว่ม

1 ครัง้ตอ่ภาคเรยีน

2 ครัง้ตอ่ภาคเรยีน

มากกวา่ 2 ครัง้ตอ่ภาค
เรยีน
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4. จุดเด่น 

1. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้รับรางวัล การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 
2563 ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับ ภูมิภาค 

2. รางวัลโรงเรียที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การ
ปฏิบัติสร้างนวัตกรรม “กล้วยมหัศจรรย์  ฉันรักษ์เธอ” ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. รางวัลการบริหารจัดการเรียนรวม โดยใช้ TIME MODEL ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. เป็นโรงเรียนประชารัฐ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ใน
การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา 

5. มีงบประมาณจากการจัดทำผ้าป่าสามัคคี จากศิษย์เก่า และชุมชน เพื่อระดมทุนสนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษา 

 
5. จุดควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบงานเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  เพื่อ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการจัดการศึกษา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

การนิเทศติดตาม 
กำกับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

0%4%
8%

88%

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งครูที่รับการนิเทศก ากับติดตามและ
ประเมินผล (ครูและบุคลากร 25 คน)

ยังไมเ่คยรับการนเิทศ

1 ครัง้ตอ่ภาคเรยีน

2 ครัง้ตอ่ภาคเรยีน

มากกวา่ 2 ครัง้ตอ่ภาคเรยีน
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มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

1. ระดับคุณภาพ : ............ยอดเยี่ยม............... 

2. วิธีการพัฒนา 

ดำเนินการโดยนำโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องมาดำเนินการได้แก่ 
1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.1 กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 
   1.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  1.3 กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
   1.4 กิจกรรมการนิเทศภายใน 

   1.5 กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
   1.6 กิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน 
   1.7 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดี 

 โรงเรียนให้ครูครูผู้สอนทุกคน จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือวางแผนการพัฒนางานของตนเองในทุกด้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มี
การวิเคราะห์หลักสูตร มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  มีการกำหนดเป้าหมายที่จะให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 
ในด้านทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รหัสวิชา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สอดคล้องกับบริบทชุมชนและท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีการวัดผลประเมินผล  ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของผู้เรียนและตรวจสอบเครื่องมือการวัดผล จนได้มาตรฐาน มีการจัดชั่วโมงติว สำหรับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  โรงเรียนมีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และตอบสนองความ
ต้องการ ความสนใจของผู้เรียน  ด้านการบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีมาช่วยสอน มีโปรเจก
เตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องวีซีดี  โทรทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเน้นหลักประชาธิปไตย มีการวางแผนในการจัดการศึกษา การดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ทุ่มเทเวลาให้ราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด อาคาร สะอาดปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรยีน
เชิงบวก  โดยสร้างบรรยากาศให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  และทุกคนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถสูงให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนผู้เรียน
ที่มีปัญหาในการเรียน ครูจะใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริงและหาแนวทางแก้ไขผู้เรียนให้เหมาะสมและตรงจุดมากที่สุด  โดยมีชั่วโมง PLC อย่างน้อย
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สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และมีการนิเทศการสอนในกลุ่ม PLC อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  ครูทุกคนจัดทำวิจัยชั้น
เรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างน้อย   ปีการศึกษาละ  1  เรื่อง  มีการสะท้อนการจัดการเรียนการ
สอนของครผูู้สอน  และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
และหลังสิ้นสุดปีการศึกษาครูผู้สอนจะต้องจัดทำรายงานผลการประเมินและปฏิบัติงาน ของตนเอง เพื่อจะได้
นำไปใช้ในการพัฒนาตนเองในปีการศึกษาถัดไป 
 
3. ผลการพัฒนา 

1. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการจัดทำแผนอย่างน้อยคนละ 1 
รหัสวิชา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เป็นการเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอ
ผลงาน ครมูีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่นำไปสู่
นวัตกรรมของโรงเรียนได้แก่ นวัตกรรม กล้วยมหัศจรรย์ ฉันรักษ์เธอ 3 ปีต่อเนื่อง 

2. ครูผู้สอนสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริบทของ
ท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ และนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้
สื่ออย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาที่สอน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อโดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยครูผู้สอน 

3. มีการจัดห้องเรียนที่ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม มีการโยกย้ายโต๊ะ เก้าอี้ จัดรูปแบบต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์ในการเรียนการสอน และเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมความรู้ทุก
ด้าน จัดอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้า ห้องเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ครูมีการจัดห้องเรียน เพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตยโดย จัดให้นักเรียนเข้า
กลุ่มทำงาน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียนมีความสุข รักที่จะ
เรียนรู้ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4. ครมูีการวัดผลประเมินผล  ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบ
เครื่องมือการวัดผล จนได้มาตรฐาน ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  ครูผู ้สอนมีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีประเมินศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน หลังเรียน และใช้เทคนิคการประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

5. ครูผู้สอนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร PLC ระดับโรงเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง/ 
2 สัปดาห์ ครูผู้สอนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร PLC ระดับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 1 สัปดาห์ ครูผู้สอนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากร 
PLC ระดับคู่บัดดี้อย่างน้อย 5 ครั้ง/ 1 เดือน ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตน และมีการจัดทำวิจัยชั้นเรียนในการ
แก้ปัญหาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
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ประเด็นพิจารณา จำนวนครู

ทั้งหมด 

ระดับคุณภาพ (คน) ระดับดี 
(3)ขึ้นไป 

(คน) 

ร้อยละ ผล
ประเมิน 5 4 3 2 1 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

23 0 5 14 4 0 19 82.61 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

23 0 17 2 4 0 19 82.61 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

23 0 17 3 3 0 20 86.96 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

23 0 15 6 2 0 21 91.30 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

23 0 11 8 4 0 19 82.61 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ภาพรวม มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ ....5.... แปลผล ....ยอดเยี่ยม....... 
 

การพัฒนา ผลการพัฒนา 
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ร้อยละของจ านวนครูผู้สอนที่มีผลการประเมินด้านการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีขึ้นไป (ครู 23 

คน)

 
4. จุดเด่น 

1. มีกระบวณการ PLC ทั้งระดับคู่บัดดี้ ระดับกลุ่มสาระ และระดับโรงเรียน 

2. มีการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้กับผู้เรียนอย่างเสมอภาคโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล  
 3. ครูผู้สอนมีความรักเมตตา กรุณา ต่อนักเรียน และมีความรักสามัคคีกันในหมู่คณะเพ่ือนร่วมงาน 
และรักหน่วยงาน 
 4. ครูผู้สอนทุกคน รับการนิเทศการสอนชั้นเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 

5. ครูและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน และตรงตามความต้องการ
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับหน้าที่และภาระงานการสอนอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
  

5. จุดควรพัฒนา 
1. ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. มีการนำเสนอเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

 3. ครูผู้สอนควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่ตนเองสอน 
 4. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 

 
 

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ.....5........ความหมาย...ยอดเยี่ยม..... 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  4 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

5 ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 ดีเลิศ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  5 ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 4 ดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 
2.5 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 5 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร โดยภาพรวม ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ยอดเยี่ยม 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหาร
และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา ความต้องการและการช่วยเหลอื 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 

สรุปผล 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. เป็นโรงเรียนประชารัฐรัฐ โดยได้รับเงิน

สนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จำกัด มหาชน ที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาผู้เรียนในด้านอาชีพ  

2. มีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติติอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้เรียนมีความตระหนักถึงวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันมีค่า เช่น การแต่งชุดด้วยผ้า
พ้ืนบ้านในทุกวันศุกร ์การเข้าร่วม
กิจกรรมและวันสำคัญต่างๆร่วมกับ
ชุมชนในท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็น
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

4. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับนักเรียน 
ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) อย่างเพียงพอกับความต้องการ
จำเป็น โรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนประชารัฐจึงได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สื่อเพ่ือการศึกษา จากหน่วยงานเอกชน
หน่วยงานหลักได้แก่ บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. โรงเรียนควรนำกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา 

IS มาสอนนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้มีทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ รู้จักการสื่อสารหรือการเขียน
ตามความคิดของตนเอง รู้จักวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง และสามารถ
สร้างสรรค์นำเสนอผลงานตนเองได้ด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ำควร
พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนเช่นในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

3. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคคล และระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 

4. พัฒนาคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) ให้เพ่ิมขึ้น เพราะยังมีหลายวิชาที่คะแนน
เฉลี่ยต่ำ  

5. การลด จำนวน 0 ร มส ของนักเรียน 
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5. นักเรียนมีความนอบน้อม ไปลา มาไหว้ 
มีกิจกรรมน้องไหว้พ่ีทุกวันหน้าเสาธง 

6. นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ร่วมกัน 

7. แหล่งเรียนรู้ สามารถส่งเสริมให้นักเรียน
มุ่งสู่อาชีพได้ 

8. นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส 
สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 

9. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ

อย่างเป็นระบบโรงเรียนได้ใช้เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 

2. เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล 
3. โรงเรียนได้รับรางวัลการคัดสรรผลงาน

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 
2563 ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับ 
ภูมิภาค 

4. รางวัลโรงเรียนที่น้อมนำพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที ่10 สู่การปฏิบัติสร้างนวัตกรรม 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มากยิ่งขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 

3. โรงเรียนควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และระบบงานเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
งาน  เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการจัด
การศึกษา 
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“กล้วยมหัศจรรย์  ฉันรักษ์เธอ” ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5. รางวัลการบริหารจัดการเรียนรวม โดย
ใช้ TIME MODEL ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นโรงเรียน
ประชารัฐ โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน 
ในการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ
ทางการศึกษา 

6. โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

7. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่มมั่น มี
หลักการบริหาร สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติตามหน้าที่ ตาม
บทบาท 

8. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และ
การจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการ
วางแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

9. เป็นโรงเรียนประชารัฐ โดยได้รับเงิน
สนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จำกัด มหาชน ในการส่งเสริมด้านการ
บริหารจัดการทางการศึกษา 

10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการอบรมตรงตามหรือสอดคล้อง
กับหน้าที่และภาระงานการสอนอย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. บุคลากรทุกคน มีการตั้งค่าเป้าหมายผล
การเรียนเฉลี่ยของแต่ละวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ รวมทั้งค่าเป้าหมายของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

2. ครูผู้สอนควรมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคล คัดแยกเด็ก เก่ง ปานกลาง 
อ่อน จัดทำเป็นหลักฐานให้ชัดเจนให้
ครบ 100% 

3. จัดทำแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล และ
บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ละเอียดในกระบวนการสอนของผู้เรียน
ที่แตกต่าง 

4. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ 
มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา
และความสามารถ 

5. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด 
ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย 

7. มีกระบวณการ PLC ทั้งระดับคู่บัดดี้ 
ระดับกลุ่มสาระ และระดับโรงเรียน 

8. มีการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้กับ
ผู้เรียนอย่างเสมอภาคโดยไม่คำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

9. ครูผู้สอนมีความรักเมตตา กรุณา ต่อ
นักเรียน และมีความรักสามัคคีกันในหมู่
คณะเพ่ือนร่วมงาน และรักหน่วยงาน 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

1. ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยใน
เรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2. มีการนำเสนอเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

3. ควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จัก
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหา
ความรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้
มากขึ้น 

4. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์อย่างหลากหลายและใช้แห่งเรียนรู้
ในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 

5. ครูผู้สอนควรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชาที่ตนเองสอน 

6. ครูควรให้จ้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
6. จัดกิจกกรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพมากข้ึนโดยสอดคล้องกับ

บริบท และธรรมชาติของท้องถิ่น 
7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้กิจกรรมการติวข้อสอบโอเน็ต

สอดแทรกในรายวิชาที่สอนของครู 
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
9. ครูควรเพิ่มทักษะความมุ่งมั่นตั้งใจเพ่ือการจัดการเรียนการสอน นำความรู้ที่ได้รับจาก การพัฒนา

ตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร ปัญหา 
และความต้องการของผู ้เรียน โดยใช้กระบวนการ PLC อย่างเข้มแข็งมาใช้ในการพัฒนาตน 
พัฒนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

10. ควรให้คณะครูทุกคนได้ร ับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยในเรื ่อง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. งานบางงาน ควรมีคนที่มีความสามารถเฉพาะทาง เช่น งานการเงิน และพัสดุ เพ่ือให้ครูผู้สอน
เต็มที่กับนักเรียน 

2. ต้องการบุคลากรและอัตราเพิ่มในสาขาวิชาที่ขาดแคลน    
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
รางวัลความสำเร็จ  สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 
เกียรติบัตรรางวัลต่างๆ 
รูปภาพกิจกรรม 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุรินทร์ 

.......................................... 
 
 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษามีการ
จัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี  

ดังนั้นโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตามสาระ 
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปี
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
       ลงชื่อ 
         (นายจำลอง  จะมัวดี) 
           ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ประกาศโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
นโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่   ๗   เดือนกันยายน    พ.ศ.  ๒๕๖๑      
                   
                       
                                                            
                                                                               (นายกิตติชัย  แผ่นจันทร์) 
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
 
    
 
     
                                                                                        (นายจำลอง  จะมัวดี) 
                                                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                                               โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 7 กันยายน 2561 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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คำสั่งโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

ที่ ๘๗ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ . ๒๕๕๔ 
ระบุให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จะดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วม
ประชุม ปรึกษาหารือ และดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 

 
นายธานินท์    ชินวงษ ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
นายจำลอง  จะมัวดี  กรรมการสถานศึกษา   รองประธานกรรมการ 

นางยุพิน  ธรรมเที่ยง  ปลัด อบต.ทุ่งมน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ทุ่งมน กรรมการ 

นายอุทัย  หวังทางมี  กำนันตำบลสมุด    กรรมการ 
นายเฮีย หวังทางมี  กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
นางณัฐกานต์  หวังทางมี  กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
นายนพดล   ครบอุดม  กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
นางเนตรทิพย์  สินประโคน กรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
นายอดิศักดิ์  บุญสวัสดิ์  ผู้ปกครองนักเรียน   กรรมการ 
นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  กรรมการ        
นายเฉลย  ตาทิพย์  ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  กรรมการ 
นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร       กรรมการ 
นางอัจฉราวดี  บุญแสน  ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  กรรมการ 
นายธีระพงษ์  ล้อมนาค  ประธานสภานักเรียน   กรรมการ 
นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร         กรรมการและเลขานุการ 
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นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม ครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ขอให้คณะกรรมการที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมาย ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
        

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๒   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป                  
  สั่ง   ณ   ๒๒   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 
    
                                                                                  
                                                                               (นายธานินท์   ชินวงษ์) 
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ประกาศโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

เรื่อง    กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-------------------------------------- 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

                   ประกาศ ณ วันที่   ๒๒   เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

              
                
 
    
                                                                                  
                                                                               (นายธานินท์   ชินวงษ์) 
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน / 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
ร้อยละ 

 
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่1 ด้านคุณภาพผู้เรียน    

1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดีเลิศ 

  1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
   
   
 

    

1.1.1 ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป ที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน ได้
เหมาะสมตามระดับชั้น  

1.1.2 ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป ที่มีความสามารถในด้านการสื่อสาร 
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น  

1.1.3    ร้อยละของนักเรียน ระดับดีข้ึนไป ที่มีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้
เหมาะสมตามระดับชั้น  

78 
 

78 
 

78 

ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
ร้อยละ 

 
ระดับคุณภาพ 

  1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

1.2.ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

78 ดีเลิศ 

  1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 1.3 ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป ที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการ
นำไปใช้และเผยแพร่  

78 ดีเลิศ 

  1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.4 ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณะรรม  

78 ดีเลิศ 

  1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.5.1 ร้อยละของผู้เรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
1.5.2 ร้อยละของผู้เรียน ที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มี
พัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

72 
 

42 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 

  1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

1.6 ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป ที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่
จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการทำงานหรืองานอาชีพ  

80 ยอดเยี่ยม 

2.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   ยอดเยี่ยม 

  2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

2.1 ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป ที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

82 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
ร้อยละ 

 
ระดับคุณภาพ 

  2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

2.2 ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป ที่มคีวามภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  

82 ยอดเยี่ยม 

  2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

2.3 ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นข้ึนไป มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย แสดงออกถึงการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

82 ยอดเยี่ยม 

  2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 2.4 ร้อยละของผู้เรียน ระดับดีขึ้นไป มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมโดยผู้เรียน
มีวิธีรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง มีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี เรียนรู้และมีวิธี
ป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก และไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม  

82 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

  ดีเลิศ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

 ดีเลิศ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
ร้อยละ 

 
ระดับคุณภาพ 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3. สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับชีวิต 

 ดีเลิศ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา 

 ดีเลิศ 

5.การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

5. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

 ดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ 

 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ยอดเยี่ยม 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

1. ร้อยละของครู ระดับดีขึ้นไป ที่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่  

80 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน / 
ประเด็นการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 

 
ร้อยละ 

 
ระดับคุณภาพ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของครู ระดับดีขึ้นไป ที่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  

80 ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3. . ร้อยละของครู ระดับดีขึ้นไป ที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

80 ยอดเยี่ยม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

4. ร้อยละของครู ระดับดีขึ้นไป ที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

80 ยอดเยี่ยม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

5. ร้อยละของครู ระดับดีขึ้นไป มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนยเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและประบปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

80 ยอดเยี่ยม 
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ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณิตศาสตร์ 2 2 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2.5 2.5 

ภาษาต่างประเทศ 2 2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 

ภาษาไทย 2.5 2.5 
สุขศึกษา พลศึกษา 3 3 

ศิลปะ ดนตรี 3 3 
การงานพ้ืนฐานอาชีพ 3 3 

เฉลี่ย 2.50 2.50 
 
 
 

ค่าเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียน 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

 
รายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ภาษาไทย 51 37 

คณิตศาสตร์ 20 20 
วิทยาศาสตร์ 26 29 
สังคมศึกษา - 36 
ภาษาอังกฤษ 28 21 

เฉลี่ย 31.25 28.60 
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     คำสั่งโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
ที่  ๘๘ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายธานินท์ ชินวงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ ์ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายจำลอง   จะมัวดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางกชนิภา     การบรรจง ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายเฉลย    ตาทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางมะลิวัลย์ บุตรงาม  ครู ค.ศ.1         กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
  

     ประกาศ ณ วันที่    ๒๕    เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

              
                   
                                                                                  
                                                                                   (นายธานินท์   ชินวงษ์) 
                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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คำสั่งโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
ที ่๘๙ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

………………………………….............................................................………………………………… 

ด้วยโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ดำเนินการ
โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โรงเรียน
ทุ่งมนวิทยาคาร จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ   
    ๑.๑ นายธานินท์   ชินวงษ ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ประธานกรรมการ 

    ๑.๒ นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

    ๑.๓ นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ  
    ๑.๔ นายเฉลย  ตาทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

    ๑.๕ นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม       ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
    ๑.๖ นางมะลิวัลย์   บุตรงาม  ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ 
        
    มีหน้าที ่ให้คำแนะนำปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพภายในสถานศึกษา 
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๒. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการ ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ   
  ๑.  นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 

๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒   ผู้ช่วย 
๓. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑.  นางอัจฉราวดี   บุญแสน  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางมะลิวัลย์   บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๑. นางมะลิวัลย์   บุตรงาม  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.  นายสมยศ   ระคนจันทร์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางมะลิวัลย์   บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพนิดา  ใจกล้า  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครู คศ.๑      หัวหน้า 
๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางปรารถนา  จงกลาง  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๕. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒   ผู้ช่วย 
๖. นางอัจฉราวดี   บุญแสน  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๑. นางอัจฉราวดี  บุญแสน  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๓. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒   ผู้ช่วย 
๔. นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

๑. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ พนักงานราชการ  หัวหน้า 
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๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ช่วย 
๓. นายเฉลย ตาทิพย์   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๕. ว่าที่ รท. สุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑.  นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ช่วย 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑.  นายเฉลย ตาทิพย์   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู ค.ศ.๑  ผู้ช่วย 
๓. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒   ผู้ช่วย 
๔. ว่าที่ รท. สุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๑. นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นายเฉลย ตาทิพย์   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

           ๑.  นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครูชำนาษการ  ผู้ช่วย 
๖. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม      ครู คศ.๑  ผู้ช่วย   
๗. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๘. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๙. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๖. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
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๗. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๘. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๙. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๕. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
๖. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๘. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๙. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
๑. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๕. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
๖. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๘. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๙. นายสมยศ   ระคนจันทร์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๒.๕ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

๑. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๖. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
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๗. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๙. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
๑. นายสมยศ   ระคนจันทร์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๕. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๖. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
๗. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๙. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ๑.  นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๑. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  หัวหน้า 
๒.   นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๑. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
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๖. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.  นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  หัวหน้า 

๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๑. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

 
ให้คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย มีหน้าที่   

๑) ศึกษามาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด และเกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ เพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมาตรฐานที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินภายใน
สถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารร่องรอยการปฏิบัติงานกิจกรรมที่
โรงเรียนดำเนินการในมาตรฐานที่รับผิดชอบทุกรายการ ทุกประเด็นพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๒) วางแผน ประสานงาน รวบรวมข้อมูล/เอกสารให้เป็นระบบ จัดเตรียมเพื่อพร้อมรับการประเมิน
ภายใน และจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๓) ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย ตาม
รายละเอียดข้างต้น ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ โดย
วิธีการสัมภาษณ์ /การสอบถาม การสังเกต การตรวจเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ตัวชี้วัด
ใดมีข้อมูลไม่เพียงพออาจสร้างเครื่องมือเพ่ือรวบรวมเพ่ิมเติม รายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยจัดแฟ้มพัฒนางานเสนอต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมน
วิทยาคาร             

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๒๕   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   ๒๕   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
           
                                  (นายธานินท์  ชินวงษ์) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทาน ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกัน
คุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ไดด้ำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทาน (peer review) ผลประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน้าที่ในการตรวจทานตรวจสอบ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นายธานินท์ ชินวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร     ประธานกรรมการ 
๒. นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นายบุญเกิด กองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา กรรมการ 

๔. นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ ์ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายเฉลย    ตาทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางมะลิวัลย์ บุตรงาม  ครู ค.ศ.1         กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะและเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
  

     ประกาศ ณ วันที่   ๘  เดือนเมษายน    พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

              
                   
                                                                                  
                                                                                   (นายธานินท์   ชินวงษ์) 
                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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คำสั่งโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

ที่  ๘๙ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเตรียมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

………………………………….............................................................………………………………… 

ด้วยโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้ดำเนินการ
โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โรงเรียน
ทุ่งมนวิทยาคาร จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ   
    ๑.๑ นายธานินท์   ชินวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ประธานกรรมการ 

    ๑.๒ นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

    ๑.๓ นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ  
    ๑.๔ นายเฉลย  ตาทิพย์  ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 

    ๑.๕ นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม       ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
    ๑.๖ นางมะลิวัลย์   บุตรงาม  ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ 
        
    มีหน้าที ่ให้คำแนะนำปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพภายในสถานศึกษา 
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๒. คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   ๒. คณะกรรมการดำเนินงานจำแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐาน 
   มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ   
  ๑.  นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 

๕. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒   ผู้ช่วย 
๖. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครู คศ.๓  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑.  นางอัจฉราวดี   บุญแสน  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๕. นางมะลิวัลย์   บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๖. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๑. นางมะลิวัลย์   บุตรงาม  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.  นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๔. นางมะลิวัลย์   บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวพนิดา  ใจกล้า  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๘. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครู คศ.๑      หัวหน้า 
๙. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๐. นางปรารถนา  จงกลาง  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒   ผู้ช่วย 
๑๓. นางอัจฉราวดี   บุญแสน  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
๕. นางอัจฉราวดี  บุญแสน  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๖. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๗. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒   ผู้ช่วย 
๘. นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
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๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
๖. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ พนักงานราชการ  หัวหน้า 
๗. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ช่วย 
๘. นายเฉลย ตาทิพย์   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๙. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๑๐. ว่าที่ รท. สุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๑.  นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ     ผู้ช่วย 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑.  นายเฉลย ตาทิพย์   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
๕. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู ค.ศ.๑  ผู้ช่วย 
๖. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒   ผู้ช่วย 
๗. ว่าที่ รท. สุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๖. นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๗. นายเฉลย ตาทิพย์   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๘. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย 
๙. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

           ๑.  นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  หัวหน้า 
๑๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๓. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๕. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครูชำนาษการ  ผู้ช่วย 
๑๖. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม      ครู คศ.๑  ผู้ช่วย   
๑๗. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๘. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑๒. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๑๓. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
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๑๔. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๖. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๑๗. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
๑๘. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๙. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
๑๒. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๔. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๑๕. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
๑๖. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๘. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
๑๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
๑๓. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๔. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๕. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๑๖. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
๑๗. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๘. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๙. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๒.๕ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

๑๒. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๑๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
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๑๔. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๕. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๖. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๑๗. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
๑๘. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๐. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
๑๒. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๑๓. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๔. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๕. นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๖. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๑๗. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย   
๑๘. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๙. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๐. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๑. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๒๒. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  ๑.  นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้า 
๗. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๘. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๙. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  หัวหน้า 
๒.   นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๖. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๗. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๙. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๗. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  หัวหน้า 
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๘. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๙. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๐. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.  นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครู คศ.๑  หัวหน้า 

๘. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๙. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๐. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๗. นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๘. นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๙. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๑๐. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๒. นางสาวิตรี   ชิงชัย   พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 

 
ให้คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย มีหน้าที่   

๔) ศึกษามาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด และเกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ เพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในมาตรฐานที่รับผิดชอบดำเนินการประเมินภายใน
สถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารร่องรอยการปฏิบัติงานกิจกรรมที่
โรงเรียนดำเนินการในมาตรฐานที่รับผิดชอบทุกรายการ ทุกตัวชี้วัดตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๕) วางแผน ประสานงาน รวบรวมข้อมูล/เอกสารให้เป็นระบบ จัดเตรียมเพื่อพร้อมรับการประเมิน
ภายใน และจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๖) ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย ตาม
รายละเอียดข้างต้น ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานให้มีคุณภาพตามตัวชี้วัด ที่รับผิดชอบ โดย
วิธีการสัมภาษณ์ /การสอบถาม การสังเกต การตรวจเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ตัวชี้วัด
ใดมีข้อมูลไม่เพียงพออาจสร้างเครื่องมือเพ่ือรวบรวมเพ่ิมเติม รายงานผลความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยจัดแฟ้มพัฒนางานเสนอต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมน
วิทยาคาร             

๓. คณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่  
ผู้รับผิดชอบ ๑.  ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  หัวหน้า 

๒. นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
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๓. นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
๔. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ ์  ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๕. นางอณานิการ์  เมธากุลนิธิพงศ์ ครู คศ.๒  ผู้ช่วย 
๖. นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๗. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๘. นางสาวกัญจนาภรณ์  เจริญผล   ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๙. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๐. นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว    ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๑. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๒. นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๓. นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๑๔. นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง  ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
๑๕. นางสาวิตรี  ชิงชัย   พนักงานราชการ  ผู้ช่วภย 
๑๖. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศีรษะ  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๑๗. นางสาวพนิดา  ใจกล้า  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๑๘. นางนุชจิรา   หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
๑๙. นายวีรยุทธ   ล้อมนาค  นักการภารโรง  ผู้ช่วย  

 
มีหน้าที ่ จัดสถานที่เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เรียบร้อย 
เหมาะสมกับเนื้อหาของงาน อาทิ ป้ายการประเมิน โต๊ะจัดวางแฟ้มมาตรฐาน ที่นั่งรับรองแขก เครื่องเสียง 
จอภาพ วีดิทัศน์นำเสนอผลงาน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
 
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ว่าที่ร้อยโทสุทธิพงษ์  แฝงบุญ  ครู คศ.๑  หัวหน้า 
๒. นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่เป็นพิธีกรการดำเนินการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตฯและบันทึกภาพ  
ผู้รับผิดชอบ ๑.  นางสาวดวงนภา  ระบือนาม  ครู คศ.๑  หัวหน้า 

๒. นางสาวอัจฉริยา  นุราฤทธิ์  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก  ครู คศ.๑  ผู้ช่วย 

 
มีหน้าที ่ติดตั้งเครื่องเสียง ถ่ายภาพ จัดเก็บรูปภาพ ทั้งภาพนิ่ง และวีดิทัศน์ ในการรับการประเมินติดตาม 
ตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลหลักฐานการ
ได้รับการประเมินฯ และเพ่ือการรายงานหน่วยงานบังคับบัญชาในโอกาสต่อไป  
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๗. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม  
ผู้รับผิดชอบ ๑.  นางอัจฉราวดี   บุญแสน  ครู คศ.๑  หัวหน้า 

๒. นางปรารถนา  จงกลาง  ครูชำนาญการ  ผู้ช่วย 
๓. นางสาวพนิดา  ใจกล้า  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
๕. นางนุชจิรา  หลอดทอง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่ให้การต้อนรับ เสิร์ฟอาหารว่าง แก่คณะกรรมการประเมินฯและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมการประเมิน  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    ๘   เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   ๘    เดือนเมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
           
                                  (นายธานินท์  ชินวงษ์) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
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      คำสั่งโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

  ที ่ ๕๕   / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา(SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

    โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกของ
ทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพรอบต่อไปจำเป็นที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง
กัน จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัด
ให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำ
รายงานผลและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการจัด
การศึกษาประจำปี ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา   
    ๑.๑ นายจำลอง  จะมัวดี    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
    ๑.๒ นายธานินท์  ชินวงษ ์  ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

    ๑.๓ นายสิงห์ชัย  พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ   
    ๑.๔ นางกชนิภา  การบรรจง  ครูชำนาญการพิเศษ   
    ๑.๕ นายเฉลย  ตาทิพย์   ครูชำนาญการพิเศษ   
     
 คณะทำงาน  

๑.๑ นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

    ๑.๒  นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ ครูชำนาญการ  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 

    ๑.๓ นางอัจฉราวดี  บุญแสน   ครู คศ.๑ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร    

    ๑.๔  นางสาวสุนันทา   เชือ่มทอง ครู คศ.๑ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร   
๑.๕ นางมะลิวัลย์  บุตรงาม  ครู คศ.๑ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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คณะกรรมการที ่ได้รับการแต่งตั ้ง มีหน้าที ่ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่   ๑๖  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

 
 
 

                                                                                   (นายธานินท์   ชินวงษ์) 
                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  ตำบลสมุด  อำเภอปราสาท  จังหวดัสุรินทร์ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบ 
1 นางสาวอาทิตยา   แน่นหนา รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น (เด็กและ

เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ) 
ประจำปี 2564 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2 นายณัฐพงษ ์  ลออเอ่ียม โครงการ OTOP Junior หัวข้อชมรมรู้
รักสามัคคี ประเภทอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ 
“เบ๊าะอังแก๊บ”เป็นตัวแทนเข้ารอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี 

 

3 นางสาวธิราพร ชื่นชมยิ่ง โครงการ OTOP Junior หัวข้อชมรมรู้
รักสามัคคี ประเภทอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ 
“เบ๊าะอังแก๊บ”เป็นตัวแทนเข้ารอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี 

 

4 นางสาวศศิธร ใจเอ่ียม โครงการ OTOP Junior หัวข้อชมรมรู้
รักสามัคคี ประเภทอาหาร ชื่อผลิตภัณฑ์ 
“เบ๊าะอังแก๊บ”เป็นตัวแทนเข้ารอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี 

 

5 นายธีระพงศ์  ล้อมนาค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬาเปตองประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 
18 ปีการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

6 นางสาววรรณิภา  พรหมนุช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
กีฬาเปตองประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 
18 ปีการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

7 นางสาวสุพัตรา  ระบายศรี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

8 เด็กหญิงจารุวรรณ  จารึกกลาง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

9 นางสาวพัชรวรรณ  ทองเกล็ด รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ

จังหวัดสุรินทร์ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงานที่มอบ 
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

10 นางสาววิยะดา  สอนกล้า รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

11 นางสาวณัฐรส  บุตรเทศ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

12 เด็กหญิงนิรันรัตน์  กลางประพันธ์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

13 เด็กหญิงนิชา  มูลวัน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

14 เด็กหญิงวรวีร์  ลีตน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

15 เด็กหญิงม่ิงกมล  ล้อมนาค รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

16 เด็กหญิงศิริยา  หวังทางมี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภทกีฬา
ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง การ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 
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ผลงานของโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
สหวิทยาเขต 7 ปราสาทเชิงพนม 

 
ลำดับ ชื่อผลงาน หน่วยงานที่มอบ 

1 เกียรติบัตรรางวัลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโยใช้ T.W.K. Model ในการคัดสรร
ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปีการศึกษา 2563 เหรียญเงินระดับ
ภูมิภาค 

สำนักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

2 โล่รางวัลโรงเรียที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
สู่การปฏิบัติสร้างนวัตกรรม “กล้วยมหัศจรรย์  ฉันรักษ์เธอ” ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง ชนะเลิศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สพม.33 

3 รางวัลการการประกวดคัดเลือกรวัตกรรม/วิธีการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
โดยใช้ TIME MODEL ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับดีเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สพม.33 

4 รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดสุรินทร์ 

คณะอนุกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมระดับจังหวัด 

5 เกียรติบัตรหน่วยงานที่ดำเนินงานสืบสาน ส่งเสริม เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้า
ไทย ประจำปี 2563 

จังหวัดสุรินทร์ 
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ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  
 

ลำดับ  ชื่อผลงาน หน่วยงานที่มอบ 

1 นายธานินท์  ชินวงษ์ ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา ปีที่ 10 ปีการศึกษา 2563 

คุรุสภา 

2 นายสมยศ  ระคนจันทร์ ครูดีศรีปราสาท” ประจำปี 2564
ประเภทครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 

3 นางอัจฉราวดี  บุญแสน ครูดีศรีปราสาท” ประจำปี 2564
ประเภทครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการรู้
การงานอาชีพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 

4 นายเฉลย  ตาทิพย์ ครูดีศรีสหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิง
พนม )กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

สหวิทยาเขต 7 
(ปราสาท-เชิงพนม) 

5 นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ ครูดีศรีสหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิง
พนม )กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

สหวิทยาเขต 7 
(ปราสาท-เชิงพนม) 

6 นางสาวิตรี  ชิงชัย ครูดีศรีสหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิง
พนม )กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สหวิทยาเขต 7 
(ปราสาท-เชิงพนม) 

7 นางสาวกัญจนภรณ์  เจริญผล ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเปตอง
ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

8 นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเปตอง
ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีการ

จังหวัดสุรินทร์ 
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แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สุรินทร์ ประจำปี 2563   

9 นางอัจฉราวดี  บุญแสน ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันประเภทฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 
18 ปี หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 
2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

10 ว่าที่ รท. สุทธิพงษ์  แฝงบุญ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันประเภทฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 
18 ปี หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 
2563   

จังหวัดสุรินทร์ 

11 นางสาวดวงนภา  ระบือนาม ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันประเภทฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 
18 ปี หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 
2563   

จังหวัดสุรินทร์ 
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สรุปการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง จำนวนครั้ง จำนวนชั่วโมง 
1 นายธานินท์  ชินวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 14 200 
2 นายสิงห์ชัย พัฒนพิเชษฐพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ 5 27 
3 นายเฉลย  ตาทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ 2 16 
4 นางกชนิภา  การบรรจง ครูชำนาญการพิเศษ 2 16 
5 นางสาวธรรมนูญรัตติ  พิศลืม ครูชำนาญการพิเศษ 5 68 
6 นางปรารถนา  จงกลาง ครูชำนาญการ 2 16 
7 นางวัลย์ลิกา  สุรินทราบูรณ์ ครูชำนาญการ 8 48 
8 นางมะลิวัลย์  บุตรงาม ครู คศ.1 6 36 
9 นางอณานิการ์ เมธากุลนิธิพงศ์ ครูชำนาญการ 3 62 
10 นางอัจฉราวดี  บุญแสน ครู คศ.1 5 72 
11 นายสมยศ  ระคนจันทร์ ครู คศ.1 2 12 
12 นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก ครู คศ.1 4 32 
13 นางสาวอรพิน  ฉายแก้ว ครู คศ.1 9 62 
14 นางสาวกัญจนาภรณ์   เจริญผล ครู คศ.1 2 16 
15 นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์ ครู คศ.1 8 48 
16 ว่าที่ รท. สุทธิพงษ์  แฝงบุญ ครู คศ.1 2 16 
17 นางสาวดวงนภา  ระบือนาม ครู คศ.1 2 16 
18 นางจุไรรัตน์  กิตติธรวัฒน์ ครู คศ.1 7 66 
19 นางสาวพัณณิตา  ไพรสินธุ์ ครู คศ.1 4 44 
20 นางสาวสุนันทา  เชื่อมทอง ครู คศ.1 7 199 
21 นางสาวิตรี  ชิงชัย พนักงานราชการ 2 16 
22 นางสาวสุภาลักษณ์  ไชยศรีษะ พนักงานราชการ 3 16 
23 นางสาวพนิดา ใจกล้า ครูอัตราจ้าง 3 27 

รวม 95 945 
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โล่รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาในโครงการ

โรงเรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
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นางสาวอาทิตยา  แนน่หนา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเด็กและ
เยาวชนดีเด่น (เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ) ประจำปี 2564 
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ภาพกิจกรรม โครงการ OTOP Junior หัวข้อชมรมรู้รักสามัคคี ประเภทอาหาร 
ชื่อผลิตภัณฑ ์ “เบ๊าะองัแก๊บ”เป็นตัวแทนเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

ระดับประเทศ ณ เมืองทองธาน ี
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ภาพกิจกรรม การเข้าคา่ยลูกเสือ-เดินทางไกล ณ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  
วันที่ 19 มีนาคม 2564 
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ภาพกิจกรรม ทัศนศึกษาของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  
ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ 
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ภาพกิจกรรม ลงนามถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10  
ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ภาพกิจกรรม เลอืกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563  
ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ภาพกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  
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ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2563  
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ภาพกิจกรรม ทำบุญตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันวันข้ึนปีใหม่  
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ภาพกิจกรรม ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 26 มกราคม 2563 

 ณ หอประชมุโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ภาพกิจกรรม ประชุมผูป้กครองนักเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 ณ หอประชมุโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ภาพกิจกรรม วันคริสตม์าสประจำปีการศึกษา 2563 

 ณ หอประชมุโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ภาพกิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 

 ณ หอประชมุโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ภาพกิจกรรม สอบนักธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563 

 ณ หอประชมุโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา 

เฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมาย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

1 ชยพล ดวงจิต 70.00 32.00 45.20 32.50 44.9 เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 สิทธิชัย ดีตลอด 66.25 24.00 27.60 15.00 33.2 เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 อนุสรณ์ เอ็นมาก 66.25 36.00 27.60 37.50 41.8 เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 รังสิต เสร็จประสงค์ 61.25 28.00 27.60 25.00 35.5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 สุนิษา พูนยิ่งยงค์ 50.00 24.00 32.00 27.50 33.4 เป็นไปตามเป้าหมาย 

6 อรพรรณ เดิมประโคน 60.00 24.00 25.00 30.00 34.8 เป็นไปตามเป้าหมาย 

7 ธิราพร ชื่นชมยิ่ง 70.00 28.00 20.20 37.50 38.9 เป็นไปตามเป้าหมาย 

8 มาริษา ทองเกลี้ยง 55.00 16.00 18.00 25.00 28.5 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

9 ดวงรัตน์ บานบัว 57.50 12.00 25.40 27.50 30.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

10 สาธิตา ชาวเมืองดี 63.75 12.00 11.40 22.50 27.4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

11 พุทิตา รักสมดี 58.75 24.00 22.40 22.50 31.9 เป็นไปตามเป้าหมาย 

12 รุลิยา ดังถวิล 46.25 28.00 27.60 22.50 31.1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

13 ศุภกานต์ พร้อมพูน 63.75 4.00 18.00 20.00 26.4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

14 ศศิธร ใจเอ่ียม 77.50 36.00 44.80 37.50 49.0 เป็นไปตามเป้าหมาย 

15 ธนิษพงษ์ สังมะณี 51.25 4.00 25.00 30.00 27.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

16 จิตรลดา อินแปลง 33.75 28.00 24.60 20.00 26.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

17 ฐานันท์ พระพรหม 38.75 20.00 32.40 12.50 25.9 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา 

เฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมาย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

18 อรรถพล สันทัยพร 28.75 28.00 28.00 27.50 28.1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

19 สุกัญญา บุญเบ้า 28.75 12.00 30.80 32.50 26.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

20 ณัฐพงษ์ ลออเอ่ียม 66.25 40.00 38.60 17.50 40.6 เป็นไปตามเป้าหมาย 

21 เย็นฤดี โฉลกดี 65.00 24.00 27.20 32.50 37.2 เป็นไปตามเป้าหมาย 

22 ณัฐนันท์ มาตรี 58.75 20.00 43.40 47.50 42.4 เป็นไปตามเป้าหมาย 

23 ผกามาศ ตัดประโคน 53.75 16.00 15.80 42.50 32.0 เป็นไปตามเป้าหมาย 

24 รัชภูม ิสุดใสดี 46.25 20.00 18.40 20.00 26.2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

25 นวลอนงค ์จงบริบูรณ์ 36.25 28.00 38.60 22.50 31.3 เป็นไปตามเป้าหมาย 

26 พิพัฒน์ เงินเก่า 71.25 28.00 21.00 22.50 35.7 เป็นไปตามเป้าหมาย 

27 รณวีร์ แซ่ลิ้ม 58.75 40.00 25.00 20.00 35.9 เป็นไปตามเป้าหมาย 

28 นิรันรัตน์ กลางประพันธ์ 52.50 20.00 22.00 32.50 31.8 เป็นไปตามเป้าหมาย 

29 สิรินำพร เงินเก่า 63.75 28.00 20.20 47.50 39.9 เป็นไปตามเป้าหมาย 

30 สุธิดา สิทธิ์สังข์ 85.00 20.00 27.60 42.50 43.8 เป็นไปตามเป้าหมาย 

31 อรจิรา แสนทวีสุข 60.00 28.00 13.60 32.50 33.5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

32 เสกสรร อรรคศรีวร 45.00 24.00 22.80 27.50 29.8 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

33 สมฤทัย ทนงตน 25.00 16.00 25.00 22.50 22.1 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

34 มนฤทัย ทรงเพ็ง 55.00 28.00 20.60 27.50 32.8 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา 

เฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมาย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

35 กชกร เดชคำภา 78.75 28.00 31.60 35.00 43.3 เป็นไปตามเป้าหมาย 

36 ปวีณา สุดเสียงสั่ง 73.75 24.00 40.80 32.50 42.8 เป็นไปตามเป้าหมาย 

37 จินตวีร์ พิมพ์เถื่อน 61.25 28.00 18.00 35.00 35.6 เป็นไปตามเป้าหมาย 

38 ฤทัยทิพย์ ฟุ้งขจร 41.25 20.00 30.20 17.50 27.2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

39 เกตุกุญชร โพธิ์สุข 55.00 8.00 15.80 22.50 25.3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

40 บุญไทย ยงยิ่งพูน 52.50 20.00 25.80 25.00 30.8 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา 

เฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

1 ธิดารัตน์ สินธ ู 47.00 21.88 28.30 39.00 26.25 32.5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 สุภักภรณ์ ลาโสเล 51.50 18.75 28.45 40.00 26.25 33.0 เป็นไปตามเป้าหมาย 

3 จุฬาลักษณ์ มูลวัน 24.50 15.63 14.95 35.00 25.00 23.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 อารีรัตน์ รักชื่อดี 27.50 31.25 13.05 30.00 25.00 25.4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

5 สุพัตตรา ระบายศรี 35.50 28.13 34.75 40.00 42.50 36.2 เป็นไปตามเป้าหมาย 

6 จันทร์เพ็ญ เดิมประโคน 61.50 15.63 25.95 33.00 16.25 30.5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

7 เหมือนฝัน ยุงประโคน 30.50 12.50 15.25 30.00 22.50 22.2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

8 สวิช มองศิริ 42.50 15.63 30.35 35.00 18.75 28.4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

9 ศุภกร นิดหนู 46.00 15.63 23.75 20.00 27.50 26.6 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

10 อาทิตยา แน่นหนา 57.50 46.88 47.80 38.00 22.50 42.5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

11 ธนพล ชื่นชมยิ่ง 12.00 15.63 23.75 30.00 30.00 22.3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

12 เขมมิกา สืบนาค 30.00 12.50 28.30 32.00 21.25 24.8 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

13 สุภาพร มีงามดี 49.50 31.25 30.50 41.00 23.75 35.2 เป็นไปตามเป้าหมาย 

14 บุษบา เสร็จประสงค์ 33.00 18.75 35.05 37.00 26.25 30.0 เป็นไปตามเป้าหมาย 

15 นลธวัช ฤทธิ์โพธิ ์ 51.50 34.38 24.05 37.00 21.25 33.6 เป็นไปตามเป้าหมาย 

16 รัตนศิริ สวายประโคน 60.00 53.13 43.70 43.00 27.50 45.5 เป็นไปตามเป้าหมาย 

17 สุวัจนีย์ สวนพฤกษา 53.00 18.75 19.80 37.00 28.75 31.5 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา 

เฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเป้าหมาย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

18 ชาญชัย ประกายแก้ว 22.00 25.00 26.10 33.00 26.25 26.5 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

19 สุรศักดิ์ สุวรรณวงค์ 64.50 31.25 41.50 42.00 27.50 41.4 เป็นไปตามเป้าหมาย 

20 นิศารัตน์ ดีตลอด 58.50 34.38 30.35 43.00 23.75 38.0 เป็นไปตามเป้าหมาย 

21 ขวัญจิต ศรีนิลแท้ 40.00 12.50 14.95 41.00 18.75 25.4 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

22 สุภาพร ชาวเมืองดี 46.00 28.13 35.05 30.00 22.50 32.3 เป็นไปตามเป้าหมาย 

23 ศิรินทรา พระพรหม 39.50 18.75 21.70 35.00 12.50 25.5 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

24 พัชรวรรณ ทองเกร็ด 39.00 15.63 32.40 34.00 17.50 27.7 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

25 พิมพ์วิภา สมนึกตน 50.00 43.75 36.80 29.00 23.75 36.7 เป็นไปตามเป้าหมาย 

26 เยาวเรศ กระจายแก้ว 57.00 34.38 41.80 36.00 21.25 38.1 เป็นไปตามเป้าหมาย 

27 ฐิตินันท์ กิจเจริญ 68.00 43.75 67.60 38.00 26.25 48.7 เป็นไปตามเป้าหมาย 

28 ปนัดดา สุดเสียงสั่ง 63.00 25.00 50.15 50.00 28.75 43.4 เป็นไปตามเป้าหมาย 

29 ลัดดาวัลย์ เชื้อมาก 32.50 18.75 21.55 33.00 23.75 25.9 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

30 รวิสรา อย่านอนใจ 63.50 25.00 30.35 34.00 15.00 33.6 เป็นไปตามเป้าหมาย 

31 ทักษยา สายสู่ 51.00 31.25 32.70 34.00 30.00 35.8 เป็นไปตามเป้าหมาย 

32 วชิราภรณ์ เสริมทรง 39.00 18.75 15.10 36.00 28.75 27.5 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

33 สุวรรณีย์ เอ็นมาก 33.50 15.63 26.10 35.00 20.00 26.0 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

34 สุดารัตน์ สุระสร 49.50 25.00 30.65 44.00 22.50 34.3 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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