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ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ 15 ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 41
โทรศัพท์ 0-5573-2163 โทรสาร 0-5573-2164 e-mail thungsai@hotmail.com
Website www. thungsaiwittaya.org เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เนื้อที่ 39 ไร่
376 ตารางวา เขตพื้นทีบ่ ริการ อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 72 บ้านทุ่งทราย
หมู่ที่ 15 ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดนิ
จาก นายเม่งฮุย แซ่ลี้ จานวน 39 ไร่ 376 ตารางวา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520 ได้รับการอนุมัติจัดตัง้ โรงเรียนขึ้นโดยมีนายภิญโญ สาธร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน
ในท้องถิ่นช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จานวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2520 เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก มีนักเรียนจานวน 30 คน
ครู จานวน 3 คนและนักการภารโรงจานวน 1 คน โดยมีนายไสว คาบันลือ เป็นครูใหญ่ จนถึง พ.ศ.2523
กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพิทยา คงศัตรา มาดารงตาแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.2527 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนา
ชนบท 2 รุ่น 2 จากสานักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2528 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จนได้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางและได้เลื่อนระดับผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ โดยนายพิทยา คงศัตรา
เป็นอาจารย์ใหญ่ จนถึง พ.ศ.2531
พ.ศ.2531 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิชิต บุญประดับ มาดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่
จนถึง พ.ศ.2533และในปีเดียวกันโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือก ให้เข้าโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสารัทธ์ สุนทรนันท์ มาดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2535 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้เปิดสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 3
ห้องเรียน แยกเป็นสายสามัญ 2 ห้องเรียนและสายอาชีพ 1 ห้องเรียน
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พ.ศ.2536 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ รพชส. รุ่น 2 และโครงการ
สอร.รุ่น 3 จากสานักโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและมีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและผู้บริหารโรงเรียน ได้รับการเลื่อนระดับ เป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน โดยมีนายสารัทธ์ สุนทรนันท์ เป็นผู้อานวยการจนถึง ปี พ.ศ.2539
พ.ศ.2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเฉลยลาภ ศิริเจริญ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ.2544
พ.ศ.2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
พ.ศ.2549 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาแพงเพชรเขต 2 ได้แต่งตั้ง นายสมชาย โตจีน
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ.2551
พ.ศ.2551 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชรเขต 2 ได้แต่งตั้ง นายชาญศักดิ์ กนกสิงห์
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ. 2552
พ.ศ.2553 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชรเขต 2 ได้แต่งตั้ง นายสอิ้ง กันยะมูล
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา
พ.ศ. 2556 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารมัธยมศึกษา เขต 41 ได้แต่งตั้ง นายไพชยนต์ ศรีม่วง
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา จนถึงปัจจุบนั
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แผนที่โรงเรียน
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2. ข้อมูลผู้บริหาร
2.1 ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายไพชยนต์ ศรีม่วง โทรศัพท์ 08-1962-8942
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขา ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ดารงตาแหน่ง
ที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ 2555 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน (28 ธันวาคม 2555.
2.2 รองผู้อานวยการโรงเรียน 2 คน
2.2.1 ชื่อ-สกุล นายจารัส อรุณวิง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (คม.) สาขา
การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 08-1971-7943 รับผิดชอบกลุม่ บริหารงานงบประมาณ บริหารทั่วไป
บริหารบุคคล
2.2.2 ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ อรัญสาร วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 08-1975-0578 รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. ข้อมูลนักเรียน
3.1 จานวนนักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการทั้งสิน้ 387 คน
3.2 จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,088 คน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557.
จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
เฉลี่ย
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
รวม
ชาย
หญิง
ต่อห้อง
ม.1

6

71

83

154

25.66

ม.2

6

72

80

152

25.33

ม.3

6

89

91

180

30

รวม

18

232

254

486

ม.4

5

80

106

186

37.2

ม.5

5

81

121

202

40.4

ม.6

5

89

125

214

42.8

รวม

15

250

352

602

รวมทั้งหมด

33

482

606

1,088

3.3 จานวนนักเรียนที่มสี มรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1,088 คน คิดเป็นร้อย 100
3.4 จานวนนักเรียนที่มนี ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 907 คน คิดเป็นร้อยละ
83.36
3.5 จานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46
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3.6 จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ 0.00
3.7 จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 7.99
3.8 จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็น........คน คิดเป็นร้อยละ...........
3.9 จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบนั ) - คน คิดเป็นร้อยละ 0
3.10 สถิติการขาดเรียน.........คน คิดเป็นร้อยละ..............................
3.11 จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น...-...คน คิดเป็นร้อยละ.........-................
3.12 จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.3 จานวน 156 คน จากนักเรียนทั้งหมด 165 คน คิดเป็นร้อยละ 94.55
ม.6 จานวน 173 คน จากนักเรียนทั้งหมด 177 คน คิดเป็นร้อยละ 97.74
3.13 อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 23
3.14 จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 1,088
คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.15 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 779 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.59
3.16 จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 793 คน คิดเป็น ร้อยละ
72.89
3.17 จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ ในและนอกประเทศ 717 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.90
3.18 จานวนนักเรียนที่มบี ันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่าเสมอ 1,069 คน คิดเป็นร้อยละ 98.25
19. จานวนนักเรียนทีผ่ ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 1,088 คน คิดเป็นร้อยละ 100
20) จานวนนักเรียนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
ตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 1,088 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูประจาการ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง
อายุ
อายุ
/วิทย
วุฒิ
ราชการ
ฐานะ

วิชา เอก

1

น.ส.ภคพร ศรีเดช

53

29

ครู คศ.3 ศศ.ม. สังคมศึกษา

2

นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์

57

30

ครู คศ.2 ศษ.บ. ภาษาไทย

3

50

21

ครู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาไทย

45

20

ครู คศ.3 คบ.

5

นายถวัลย์ จันทร์ตน้
นางแพรวพัฒน์ เหมือน
สุวรรณ์
น.ส.ปรียวัลย์ สูงสันเขตต์

35

7

ครู คศ.1 คบ.

6

น.ส.นัยนา พงษ์ก่อสร้าง

31

6

7

นายเกริกพล มะลิตน้

38

10

ครู คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร์

8

นายสุรชัย เดชอุ้ม

38

13

ครู คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร์

9

นายสมศักดิ์ เกตุมี

36

10

ครู คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร์

10 นางวริศรา จาปาหวาย

32

8

ครู คศ.2 คบ.

คณิตศาสตร์

11 นายธนกฤษ นักพรานบุญ

31

5

ครู คศ.1 คบ.

คณิตศาสตร์

12 นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
13 นายมานัด คาดา

40
42

16
19

ครู คศ.2 คบ. เคมี
ครู คศ.2 กศ.ม. เคมี

14 นางวัสสา ประวะเสนัง

42

19

ครู คศ.2 กศ.ม. เคมี

4

ภาษาไทย

ภาษาไทย
บรรณารักษ์
ครู คศ.1 ศศ.บ.
ศาสตร์

สอนวิชา/ชั้น

สังคมศึกษา
ม.3
ภาษาไทย
ม.5,6
ภาษาไทย ม.3
ภาษาไทย
ม. 4,5,6
ภาษาไทย ม.2
ภาษาไทย ม.3
คณิตศาสตร์
ม.5
คณิตศาสตร์
ม.6
คณิตศาสตร์
ม.2
คณิตศาสตร์
ม.3
คณิตศาสตร์
ม.4
ฟิสิกส์ ม.4
เคมี ม.5
วิทยาศาสตร์
ม.6

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

จานวน
ครั้ง/
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ปี
50
20
54
20
80
20
24
30
64
48
24
24
24
26
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง
อายุ
อายุ
/วิทย
วุฒิ
ราชการ
ฐานะ

15 นางลาเพย พุ้มห้วยรอบ

39

15

16 น.ส.อัจฉรานันท์ เทียนทองดี

39

18

17 น.ส.วันวิสาข์ วงษ์จ่อน
18 นางธนพรรณ ปรางโท้
19 นางสุภาภรณ์ เกตุมี

38
45
36

16
3
12

20 นางกิติภา โสทะ

58

25

21 นายทองคูณ เพี้ยมูล
22 นางศิวพร สุภาพพูล

26
44

นายจักรพงษ์
23
พิมพาพัฒนโยธิน

32

24
25
26
27

18

วิชา เอก

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
วิทยาศาสตร์
ครู คศ.2 กศ.ม.
ศึกษา
ครู คศ.2 คบ. เคมี
ครู คศ.1 คบ. สังคมศึกษา
ครู คศ.2 คบ. ชีววิทยา
หลักสูตร/การ
ครู คศ.3 กศ.ม.
สอน
ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์
ครู คศ.3 คม. หลักสูตร
ครู คศ.2 คบ.

9

ครู คศ.2 คบ.

สังคมศึกษา

27
38
29
27

8
3

ครูผู้ช่วย
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย

ภาษาไทย
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา

28 นางปภัสนันท์ พึงยา

44

20

ครู คศ.2 กศ.ม.

29 น.ส.สมสวรรค์ เหล่าทรัพย์

47

19

ครู คศ.3 กศ.ม.

30 นางคนึงนิจ ชัยมี

50

17

ครู คศ.3 วท.บ.

31 นางนรินทร์ มิตรสินพันธ์

42

17

ครู คศ.2

นายลิขิต ศิลาเงิน
นายจักรภัทร พูลเขตกิจ
น.ส.ทัศนีย์ ตาทิพย์
นายสุนทร คงศิริ

ศศ.บ.
คบ.
ศศ.บ.
คบ.

วท.บ.

สอนวิชา/ชั้น

จานวน
ครั้ง/
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ปี

วิทยาศาสตร์
ม.3

18

ฟิสิกส์ ม.5,6

24

เคมี ม.4
สังคมศึกษา
ชีววิทยา ม.6
สังคมศึกษา
ม.6
คณิตศาสตร์
สังคม ม.4,6

16
18
32

พระพุทธศาสน
า
ม.3

ภาษาไทย
สุขศึกษา ม.2
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
สุขศึกษา
จิตวิทยา
ม.1,3,4
หลักสูตรและ คอมพิวเตอร์
การสอน
ม.4
การงานอาชีพ
อุตสาหกรรม
ม.2
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ม.1,5

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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20
18
30
18
24
80
25
32
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ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ตาแหน่ง
อายุ
อายุ
/วิทย
วุฒิ
ราชการ
ฐานะ

วิชา เอก

32 น.ส.ปาริชาด พันทอง

37

10

ครู คศ.2

33 น.ส.อัมพวัน ด่วนเดิน
ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลย
34
สุริเยนทร์

35

5

ครู คศ.1

เทคโนโลยี
กศ.ม. สื่อสาร
การศึกษา
วท.บ. เกษตร

52

17

ครู คศ.2

คบ.

ดนตรีศึกษา

วิทยาการ
ศศ.ม. ดนตรีและ
นาฏศิลป์
คบ. ศิลปะ
การสอน
ศษ.ม.
ภาษาอังกฤษ

35 นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต

50

23

ครู คศ.3

36 น.ส.อนงค์นาฏ ทองมี

47

16

ครู คศ.2

37 นายอานาจ สมบัติยานุชิต

46

21

ครู คศ.2

38 นางอรรจน์ชญาณ์ ทิพย์สุข

46

18

ครู คศ.2

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

39 นางจีวรรณ กุลน้อย

42

19

ครู คศ.2

กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

40 นางเพ็ญนภา คาดา

42

19

ครู คศ.2

กศ.ม.

หลักสูตรและ
การสอน

41 นายมานพ นาคชาตรี

50

7

ครู คศ.1

คบ.

ภาษาอังกฤษ

น.ส.นภาพร
อนุสรณ์ประดิษฐ์

35

8

ครู คศ.2

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

43 น.ส.ณัฐธิดา ยิง่ ยวด

36

9

ครู คศ.2

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

44 น.ส.สาวิตรี ศิริเวิน

30

7

ครู คศ.1

คบ.

ภาษาอังกฤษ

45 นายอัศวิน บารุงสรณ์

32

ครูผู้ช่วย

คบ.

พลศึกษา

42

สอนวิชา/ชั้น

จานวน
ครั้ง/
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ปี

คอมพิวเตอร์
ม.1-6

30

เกษตร ม.1

20

ดนตรี ม.1-5

16

ดนตรี ม.1-6

24

ศิลปะ ม.2
ภาษาอังกฤษ
ม.6
ภาษาอังกฤษ
ม.2
ภาษาอังกฤษ
ม.4
ภาษาอังกฤษ
ม.1
ภาษาอังกฤษ
ม.3
ภาษาอังกฤษ
ม.3,6
ภาษาอังกฤษ
ม.5
ภาษาอังกฤษ
ม.4
พลศึกษา

16

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

30
42
26
24
30
36
48
24
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ตาแหน่ง
อายุ
อายุ
/วิทย
วุฒิ
ราชการ
ฐานะ

วิชา เอก

46 นางกฤษณา มาเลิศ

36

10

ครู คศ.2

คณิตศาสตร์

47 นางปิยะพร แสนซื่อ
48 นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ

35
56

4
32

49 นางสาวดารัตน์ กาจร

26

2

50 นายปิยะลักษณ์ ยอดดี

30

ครู คศ. 1 คบ. สังคมศาสตร์
ครู คศ.2 กศ.บ. ภาษาไทย
ดนตรีศึกษาครู คศ.1 กศ.บ.
ดนตรีไทย
ไฟฟูาครูผู้ช่วย วท.บ.
อุตสาหกรรม

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

คบ.

สอนวิชา/ชั้น

คณิตศาสตร์
ม.1
สังคม ม.1
ภาษาไทย ม.5
ดนตรีม.2

จานวน
ครั้ง/
ชั่วโมงที่
รับการ
พัฒนา/ปี
24
20
24
18

งานอาชีพ

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100
พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

1

น.ส.อมรวรรณ ยัญญทิพย์

41

11

วท.บ.

2

นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต

39

11

คบ.

3

นายวิสุตร วงศ์วิลาส

32

6

วท.บ.

4

ว่าที่ ร.ต. บารมีมณีเขียว

30

5

คบ.

5

นายโยคริน ทองคุ้ม

31

5

คบ.

6
7
8

น.ส.ภาวินี คนดี
นายชุมพล เปลีย่ นแฉ่ง
นายปวรวุฒิ แก้วมา

28
28
31

5
3
5

บธ.บ.
ปวส.
บธ.บ.

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

สัตว์ปีก

จ้างด้วยเงิน

การงานอาชีพ ม.1-3 งบประมาณ
การงานอาชีพ
อุตสาหกรรมศิลป์
งบประมาณ
ม.5
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ม.2
งบประมาณ
อาหาร
งบประมาณ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ม.3
(วิกฤต)
งบประมาณ
ดนตรีศึกษา
ดนตรี ม.4,5,6
(วิกฤต)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ม.3
งบประมาณ
ไฟฟูา
ไฟฟูา ม.4
งบประมาณ
การตลาด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งบประมาณ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีเนื้อที่ 39 ไร่ 376 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 4 หลัง
เป็นอาคารเรียน 106 ต. (1 ชั้น) 8 ห้อง (สภาพปรับปรุง) อาคารเรียน C 8 213 A (2 ชั้น) 13 ห้อง
อาคารเรียนแบบ 216 ล ปรับปรุง (3 ชั้น) 16 ห้องและอาคารเรียนแบบ 318 ล (พิเศษ) 4 ชั้น 18
ห้อง อาคารหอประชุมโรงพลศึกษา แบบมาตรฐาน 100/27 โรงฝึกงาน Gen H (งานผ้าและอาหาร)
โรงฝึกงาน Gen I (การงานและอาชีพ) โรงฝึกงาน Gen A (เกษตรกรรม) บ้านพักครู 6 หลัง บ้านพัก
ภารโรง 1 หลัง ห้องน้าห้องส้วม 4 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สระน้า 3 สระ
ถังน้าประปา คสล. แบบ 9/9 1 หลัง ถังน้าสูง 12 เมตร ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 1 ถังและถังน้าฝน
ทรงกระบอกโครงสร้าง คสล. แบบ ฝ.33 จานวน 2 ถัง
จานวนห้องเรียนทั้งหมด จานวน 33 ห้องเรียน แบ่งเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 18 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 15 ห้องเรียน
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ มีทั้งหมด 20 ห้อง ได้แก่ ห้องสมุด ห้องพิพิธภัณฑ์
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง E-learning ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ห้องปฏิบตั ิการ
ทางภาษา ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องเปุาแก้ว ห้องอุตสาหกรรม คหกรรม
เกษตรกรรม ห้องโสตทัศนศึกษาและห้องศูนย์กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล
2 สนาม ลานจามจุรี หอประชุม สนามฟุตซอล 1 สนาม
6. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
เงินงบประมาณ
19,407,828.88
เงินนอกงบประมาณ
3,985,600
เงินอื่นๆ(บารุงการศึกษา)
679,533
รวมรายรับ
24,072,961.88

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่นๆ(บารุงการศึกษา)
รวมรายจ่าย

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายรับ

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

จานวน/บาท
19,407,828.88
3,985,600
679,533
24,072,961.88
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
ดินร่วนปนทราย มีประชากรประมาณ 26,500 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ที่ทาการอาเภอ
ทรายทองวัฒนา สถานีตารวจ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อาเภอทรายทองวัฒนา สานักงานเกษตรอาเภอ
ทรายทองวัฒนา อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ทานาข้าว ทาไร่อ้อย ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานบุญบั้งไฟ งานแข่งเรือ งานทาบุญกลางบ้าน
งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานวันสงกรานต์
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ทานา ทาไร่อ้อย
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
3. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อยู่ใกล้สถานที่ราชการ เช่น ที่วา่ การอาเภอทรายทองวัฒนา สถานีตารวจ
และมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย เช่น เปุาแก้วบ้านโนนจัน่ ผ้าไหม ตาบลถาวรวัฒนา
ข้าวหอมมะลิ หมู่ 12 ตาบลทุ่งทราย นวดแผนไทยตาบลทุ่งทอง เป็นต้น
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียน 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ม.1
ม.2
ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
คณิตศาสตร์
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
วิทยาศาสตร์
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
สังคมศึกษา
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
ประวัติศาสตร์
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
พุทธศาสนา
40 (1นก)
40 (1นก)
40 (1นก)
สุขศึกษา
40 (1นก)
40 (1นก)
40 (1นก)
พลศึกษา
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
ศิลปะ
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
ภาษาต่างประเทศ
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
880 (22นก.)
880 (22นก.) 880 (22นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาไทย
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
160 (4 นก.)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาฯ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ (บังคับเลือก) 40 (1นก.)จีน
40 (1นก.)จีน
40 (1นก.)
หน้าที่พลเมือง (บังคับเลือก)
40 (1นก.)จีน
40 (1นก.)จีน
40 (1นก.)

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

รวม 3 ปี
360 (9 นก.)
360 (9 นก.)
360 (9 นก.)
240 (6นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120(3นก.)
120 (3นก.)
240 (6นก.)
240 (6นก.)
360 (9นก.)
2,640 (66นก.)
480 (12 นก.)

120 (3นก.)
120 (3นก.)
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โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียน 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ IS
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.1

เวลาเรียน
ม.2

รวม 3 ปี
ม.3

240 (6นก.)

240 (6นก.)

240 (6นก.)

720 (18นก.)

40 ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

120 ชั่วโมง

45 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง

45 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง

45 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
15 ชั่วโมง

135 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
45 ชั่วโมง

120 ชั่วโมง
1,240ชั่วโมง

120 ชั่วโมง
1,240ชั่วโมง

120 ชั่วโมง
1,240ชั่วโมง

360 ชั่วโมง
3,720 ชั่วโมง

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างเวลาเรียน (2557.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1/1,1/2 1/3,1/4,1/5
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(ชม/หน่วยกิต)
ท21101 ภาษาไทย 1
60/1.5
ค21101 คณิตศาสตร์
60/1.5
พื้นฐาน 1
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
60/1.5
ส21101 สังคมศึกษา 1
40/1.0
ส21102 ประวัติศาสตร์
20/0.5
กับเวลา
ส21103 พระพุทธศาสนา
20/0.5
พ21103 เทเบิลเทนนิส 1
20/0.5
พ21101 สุขศึกษา 1
20/0.5
ศ21101 ศิลปะ
40/1.0
ง21101 เทคโนโลยี 1
40/1.0
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1
60/1.5
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน
440/11.0

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(ชม./หน่วยกิต)
ท21102 ภาษาไทย 2
60/1.5
ค21102 คณิตศาสตร์
60/1.5
พื้นฐาน 2
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
60/1.5
ส21104 สังคมศึกษา 2
40/1.0
ส21105 ประวัติศาสตร์ไทยสมัย
20/0.5
กรุงสุโขทัย
ส21106 พระพุทธศาสนา
20/0.5
พ21104 ฟุตบอล
20/0.5
พ21102 สุขศึกษา 2
20/0.5
ศ21102 ศิลปะ
40/1.0
ง21102 การงานอาชีพ 1
40/1.0
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
60/1.5
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน
440/11.0

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1/1,1/2 1/3,1/4,1/5
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาเพิ่มเติม
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
ศ21201 ดนตรีไทยเครื่องสาย 1
ศ21209 นาฎศิลป์ 1
ศ21207 ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 1
ง21244 การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ 1
ง21262 การเพาะเห็ดฟาง
อ21201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1

เวลาเรียน
40/1.0

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาเพิ่มเติม
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
ศ21202 ดนตรีไทยเครื่องสาย 2

เวลาเรียน
40/1.0

ง21265 การปลูกพืชสมุนไพร
ง21266 การปลูกผักไร้ดิน

ท21201 การอ่านเพื่อการเรียนรู้

ง21267 งานเทคนิคห้องสมุด
อ21202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
ศ21210 นาฎศิลป์ 2
ท21202 การเขียนสร้างสรรค์

ว21201 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1

ว21202 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2

ศ21203 ดนตรีสากล 1
ง21201 การปลูกพืชผักทั่วไป
ง21263 การขยายพันธุไ์ ม้ประดับ

ศ21208 ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 2
ง21268 การเลี้ยงปลาสวยงาม
ง 21246 การเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ 2
ง21245 การจัดการเอกสารและ
ข้อมูล
ศ21204 ดนตรีสากล 2
ญ21202 ญี่ปุนเบื้องต้น 2
พ21105 ฟุตบอล 1
พ21106 ฟุตบอล 2

ง 21264 ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด

ญ20201 ญี่ปุนเบื้องต้น 1
พ21103 ฟุตซอล 1
พ21104 ฟุตซอล 2
จ21201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1

20/0.5

จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2

20/0.5

รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม

100/2.5

ส20232 หน้าที่พลเมือง 2
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม

20/0.5
120/3.0

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
20 ชั่วโมง กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
20 ชั่วโมง ลูกเสือ/เนตรนารี
10 ชั่วโมง ชุมนุม
10 ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ IS
60 ชั่วโมง รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
600 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

เวลาเรียน
20 ชั่วโมง
25 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
620 ชั่วโมง
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โครงสร้างเวลาเรียน (ปีการศึกษา 2557)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2/1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(ชม./หน่วยกิต) รายวิชาพื้นฐาน
(ชม./หน่วยกิต)
ท22101 ภาษาไทย 3
60/1.5
ท22102 ภาษาไทย 4
60/1.5
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
60/1.5
ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน4
60/1.5
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
60/1.5
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
60/1.5
ส22101 สังคมศึกษา 3
40/1.0
ส22104 สังคมศึกษา 4
40/1.0
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย
20/0.5
ส22105 ประวัติศาสตร์ไทย
20/0.5
สมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงธนบุรี
ส22103 พระพุทธศาสนา
20/0.5
ส22106 พระพุทธศาสนา
20/0.5
พ22101 สุขศึกษา 3
20/0.5
พ22102 สุขศึกษา 4
20/0.5
พ22103 ตะกร้อ
20/0.5
พ22104 แฮนด์บอล 1
20/0.5
ศ22101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
40/1.0
ศ22102 ศิลปะ(ดนตรี40/1.0
นาฏศิลป์)
ง22101 การงานอาชีพ 2
40/1.0
ง22102 เทคโนโลยี 2
40/1.0
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
60/1.5
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
60/1.5
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน
440/11.0
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน
440/11.0

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม./หน่วยกิต)
ว22203 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 1
40/1.0
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
40/1.0
พ22203 กรีฑา 1
20/0.5
จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3
20/0.5
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
120/3.0
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
20 ชั่วโมง
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
20 ชั่วโมง
ชุมนุม
10 ชั่วโมง
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
10 ชั่วโมง
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
620 ชั่วโมง

รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม./หน่วยกิต)
ว22204 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 2
40/1.0
ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
40/1.0
พ22204 กรีฑา 2
20/0.5
จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4
20/0.5
ส20234 หน้าที่พลเมือง 3
20/0.5
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
140/3.5
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

20 ชั่วโมง
25 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
640 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2/2, 2/3,2/4 2/5
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(ชม./หน่วยกิต)
ท22101 ภาษาไทย 3
60/1.5
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
60/1.5
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
60/1.5
ส22101 สังคมศึกษา 3
40/1.0
ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย
20/0.5
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ส22103 พระพุทธศาสนา
20/0.5
พ22101 สุขศึกษา 3
20/0.5
พ22103 ตะกร้อ
20/0.5
ศ22101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
40/1.0
ง22101 การงานอาชีพ 2
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน

40/1.0
60/1.5
440/11.0

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(ชม./หน่วยกิต)
ท22102 ภาษาไทย 4
60/1.5
ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน4
60/1.5
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
60/1.5
ส22104 สังคมศึกษา 4
40/1.0
ส22105 ประวัติศาสตร์ไทย
20/0.5
สมัยกรุงธนบุรี
ส22106 พระพุทธศาสนา
20/0.5
พ22103 สุขศึกษา 4
20/0.5
พ22104 แฮนด์บอล 1
20/0.5
ศ22102 ศิลปะ(ดนตรี40/1.0
นาฏศิลป์)
ง22102 เทคโนโลยี 2
40/1.0
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
60/1.5
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน
440/11.0

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2/2, 2/3, 2/4, 2/5
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม./หน่วยกิต)
อ22201 ไวยากรณ์
40/1.0
ภาษาอังกฤษ 3
ศ22201 ดนตรีไทยเครื่องตี 1
ศ22203 ดนตรีสากล 3
ง22221 การสร้างบทเรียน
สาเร็จรูป
ง22261 อาหารเพื่อสุขภาพ
ง22262 การเพาะเห็ดนางฟูา
ศ22209 นาฏศิลป์ 1
ง22272 วงจรไฟฟูา 1

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม./หน่วยกิต)
อ22202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
4
ศ22202 ดนตรีไทยเครื่องตี 2
ศ22204 ดนตรีสากล 4
ง22266 ไม้ดัดไม้แคะ

ศ22207 อังกะลุง 1
ญ22201 ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น 3
ง22263 การเลี้ยงปลานิล
ง22264 การเลี้ยงปลาในวงบ่อ
ง22265 งานวารสารห้องสมุด
ง22270 งานผูกผ้าประดับ
พ22201 เปตอง 1 (0.5 นก.)
พ22202 เปตอง 2 (0.5 นก.)

40/1.0

ศ22206 ประติมากรรม 2
ศ22208 อังกะลุง 2
ญ22202 ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น 4
ง22271 การเลี้ยงกบ
ง22273 วงจรไฟฟูา 2

จ22201 ภาษาจีนเบื้องต้น 3
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม

20/0.5
100/2.5

ง22267 การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ
ง22268 งานบริการห้องสมุด
ศ22210 นาฏศิลป์ 2
ง22241 การนาเสนอแบบ
สื่อผสม
40/1.0

พ22203 กรีฑา 1 (0.5 นก.)
พ22204 เซปักตะกร้อ (0.5 น.ก)
จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4
ส20234 หน้าที่พลเมือง 4
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

20/0.5
20/0.5
120/3.0
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ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม./หน่วยกิต)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
20 ชั่วโมง
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
20 ชั่วโมง
ชุมนุม
10 ชั่วโมง
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
10 ชั่วโมง
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
600 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม./หน่วยกิต)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

20 ชั่วโมง
25 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
620 ชั่วโมง
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โครงสร้างเวลาเรียน (2557.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3 /1, 3/2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(ชม./หน่วยกิต)
ท23101 ภาษาไทย 5
60/1.5
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน5
60/1.5
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
ส23101 สังคมศึกษา 5
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ส23103 พระพุทธศาสนา
พ23101 สุขศึกษา 5
พ23103 วอลย์บอล 1
ศ23101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์)

60/1.5
40/1.0
20/0.5

ง23101 ออกแบบและ
เทคโนโลยี
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
รวมรายวิชาพื้นฐาน

40/1.0

20/0.5
20/0.5
20/0.5
40/1.0

60/1.5
440/11.0

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(ชม./หน่วยกิต)
ท23102 ภาษาไทย 6
60/1.5
ค23102 คณิตศาสตร์
60/1.5
พื้นฐาน 6
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
60/1.5
ส23104 สังคมศึกษา 6
40/1.0
ส23105 ประวัติศาสตร์ไทย
20/0.5
ยุคประชาธิปไตย
ส23106 พระพุทธศาสนา
20/0.5
พ23103 สุขศึกษา 6
20/0.5
พ23104 บาสเกตบอล 1
20/0.5
ศ23102 ศิลปะ(ดนตรี40/1.0
นาฏศิลป์
ง23102 การงานอาชีพ 3
20/0.5
ง23103 การงานอาชีพ 4
20/0.5
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
60/1.5
รวมรายวิชาพื้นฐาน
440/11.0

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3 /1, 3/2
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม./หน่วยกิต)
ว23205 เริ่มต้นกับโครงงาน
40/1.0
วิทยาศาสตร์
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
40/1.0
อ23203 ทักษะการฟังพูด
20/0.5
ภาษาอังกฤษ 1
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
100/2.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
20 ชั่วโมง
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
20 ชั่วโมง
ชุมนุม
10 ชั่วโมง
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
10 ชั่วโมง
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

600 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
วิชาเพิ่มเติม
(ชม./หน่วยกิต)
ว23206 โครงงานวิทยาศาสตร์
40/1.0
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
อ23204 ทักษะการฟังพูด
ภาษาอังกฤษ 2
ส20236 หน้าที่พลเมือง 6
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

40/1.
20/0.5
20/0.5
120/3.0
20 ชั่วโมง
25 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
620 ชั่วโมง

ห น้ า | 27

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3/3, 3/4,3/5,3/6
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(ชม./หน่วยกิต)
ท23101 ภาษาไทย 5
60/1.5
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน5
60/1.5
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
60/1.5
ส23101 สังคมศึกษา 5
40/1.0
ส23102 ประวัติศาสตร์ไทย
20/0.5
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ส23103 พระพุทธศาสนา
20/0.5
พ23101 สุขศึกษา 5
20/0.5
พ23103 วอลย์บอล 1
20/0.5
ศ23101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
40/1.0
ง23101 ออกแบบและ
40/1.0
เทคโนโลยี
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
60/1.5
รวมรายวิชาพื้นฐาน
440/11.0

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(ชม./หน่วยกิต)
ท23102 ภาษาไทย 6
60/1.5
ค23102 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน6
60/1.5
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
60/1.5
ส23104 สังคมศึกษา 6
40/1.0
ส23105 ประวัติศาสตร์ไทยยุค
20/0.5
ประชาธิปไตย
ส23106 พระพุทธศาสนา
20/0.5
พ23103 สุขศึกษา 6
20/0.5
พ23104 บาสเกตบอล 1
20/0.5
ศ23102 ศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์
40/1.0
ง23102 การงานอาชีพ 3
20/0.5
ง23103 การงานอาชีพ 4
20/0.5
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
60/1.5
รวมรายวิชาพื้นฐาน
440/11.0

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553
(ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3/3,3/4 ,3/5,3/6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม/หน่วย รายวิชาเพิ่มเติม
กิต)
ศ23201 ดนตรีไทยเครื่องเปุา 1
40/1.0
ศ23202 ดนตรีไทยเครื่องเปุา 2
ศ23203 ดนตรีสากล 5
ศ23204 ดนตรีสากล 6
ง23262 การจัดสวน
ง23242 การค้นคว้าและการเขียน
รายงาน
ง23263 โครงงานอาชีพ
ง23267 เศรษฐกิจพอเพียง
ศ23205 ศิลปะไทย 1
ง23270 อินทรีย์ชีวภาพ
ง23261 อาหารจานเดียว
ง23221 การออกแบบผลิตภัณฑ์
ง23222 การสร้างเว็บเพ็จ
ศ23209 นาฏศิลป์ 1
ศ23210 นาฏศิลป์ 2
อ23201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 5
อ23202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 6
ศ23207 ขับร้องเพลงไทยสากล 1
ง23241 การจัดเก็บสารนิเทศ
ง23266 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง23264 การปลูกไม้ตัดดอก
ง23265 งานเปุาแก้ว
ญ23201 ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น 5
พ23201 แบดมินตัน 1
(0.5 นก)
พ23202 แบดมินตัน 2
(0.5 นก)
อ23203 ทักษะการฟังพูด
ภาษาอังกฤษ 1
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

เวลาเรียน
(ชม./หน่วย
กิต)
40/1.0

40/1.0

ศ23206 ศิลปะไทย 2
ศ23208 ขับร้องเพลงไทยสากล2
พ20209 เซปักตะกร้อ
ง23268 งานสลักลายกระจก
ง23269 การเลี้ยงไก่ไข่
ง23271 การจัดการศัตรูพืช
ญ23202 ภาษาญี่ปุนเบื้องต้น 6
พ23203 วอลเลย์บอล 2
พ23204 บาสเกตบอล 2

40/1.0

20/1

อ23204 ทักษะการฟังพูด
ภาษาอังกฤษ 2
ส20236 หน้าที่พลเมือง 6
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

20/1

100/2.5

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

20/1
120/3.0
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ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม/หน่วยกิต)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
20 ชั่วโมง
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
20 ชั่วโมง
ชุมนุม
10 ชั่วโมง
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
10 ชั่วโมง
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
60 ชั่วโมง
ผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
600 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
(ชม./หน่วยกิต)
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

20 ชั่วโมง
25 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
620 ชั่วโมง
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โครงสร้างเวลาเรียน
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์-คณิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
พุทธศาสนา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน
รายวิชาเพิ่มเติม
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
โลกและดวงดาว
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ (จีน)
สังคมศึกษา
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม

เวลาเรียน
ม.4

ม.5

ม.6

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
80 (2นก.)
560 (14 นก.)

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
80 (2นก.)
560 (14 นก.)

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
40 (1นก.)

120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)

160 (4นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)

120 (3นก.)
80 (2 นก.)
40 (1นก)
40 (1นก)
40 (1นก)
680 (17 นก.)

120 (3นก.)
80 (2 นก.)
40 (1นก)
40 (1นก)
40 (1นก)
720 (18 นก.)

รวม 3 ปี

40 (1นก.)
40 (1นก)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
80 (2นก.)
520 (13นก.)

240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
120 (3 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
240 (6นก.)
1640 (41นก.)

120 (3นก.)
100 (2.5นก.)
100 (2.5นก.)
40(1.0)
120 (3นก.)
80 (2 นก.)
40 (1นก)
40 (1นก)
40 (1นก)
680 (17 นก.)

400 (10 นก.)
340 (8.5 นก.)
340 (8.5 นก.)
40 (1.0)
360 (9 นก.)
240 (6 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
1960 (52 นก.)
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์-คณิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ IS
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.4

เวลาเรียน
ม.5

ม.6

40 ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

120 ชั่วโมง

60 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง

60 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง

60 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง

180 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง

120 ชั่วโมง
1,360

120 ชั่วโมง
1,400

120 ชั่วโมง
1,320

360 ชั่วโมง
4,080 ชั่วโมง

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

รวม 3 ปี

ห น้ า | 32

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์-คณิต
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชา/กิจกรรม
(ชม./หน่วยกิต)
(ชม./หน่วยกิต)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท 31101 ภาษาไทย
40/1.0
ท 31102 ภาษาไทย
40/1.0
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
40/1.0
ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
40/1.0
ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1
40/1.0
ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2
40/1.0
ส 31101 สังคมศึกษา 1
20/0.5
ส 31104 สังคมศึกษา 2
20/0.5
(เศรษฐศาสตร์)
(เศรษฐศาสตร์)
ส 31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1
20/0.5
ส 31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2
20/0.5
ส 31103 พุทธศาสนา 1
20/0.5
ส 31106 พุทธศาสนา 2
20/0.5
พ 31101 สุขศึกษา 1
20/0.5
พ 31102 สุขศึกษา 2
20/0.5
ศ 31101 ศิลปะ 1
20/0.5
ศ 31102 ศิลปะ 2
20/0.5
ง 31101 เทคโนโลยี 1
20/0.5
ง 31102 เทคโนโลยี 2
20/0.5
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1
40/1.0
อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2
40/1.0
รวมวิชาพื้นฐาน
280/7.0
รวมวิชาพื้นฐาน
280/7.0
รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาเพิ่มเติม
ว 31201 ฟิสิกส์ 1
60/1.5
ว 31202 ฟิสิกส์ 2
60/1.5
ว 31221 เคมี 1
60/1.5
ว 31222 เคมี 2
60/1.5
ว 31241 ชีววิทยา 1
60/1.5
ว 31242 ชีววิทยา 2
60/1.5
ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
60/1.5
ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
60/1.5
อ 31201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
อ 31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
40/1.0
เบื้องต้น 1
ง 31241 การจัดการเอกสารและ
20/0.5
ง 31243 การจัดการเอกสาร
20/0.5
ข้อมูล 1
และข้อมูล 2
จ 31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
20/0.5
จ 31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
20/0.5
ปีการศึกษา 2557
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1
20/0.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
340/8.5
ปีการศึกษา 2558-2560
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
20/0.5
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
20/0.5
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนวิทย์-คณิต
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด (2557.
ปีการศึกษา 2558-2560
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)

60 ชั่วโมง
640 ชั่วโมง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

60 ชั่วโมง
660 ชั่วโมง

660 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

660 ชั่วโมง

20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนวิทย์-คณิต
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชา/กิจกรรม
(ชม./หน่วยกิต)
(ชม./หน่วยกิต)
รายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาพื้นฐาน
ท 32101 ภาษาไทย
40/1.0
ท 32102 ภาษาไทย
40/1.0
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3
40/1.0
ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน4
40/1.0
ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3
40/1.0
ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4
40/1.0
ส 32101 สังคมศึกษา 3
20/0.5
ส 32104 สังคมศึกษา 4
20/0.5
(ภูมิศาสตร์)
(ภูมิศาสตร์ )
ส 32102 ประวัติศาสตร์กล 1
20/0.5
ส 32105 ประวัติศาสตร์สากล 2
20/0.5
ส 32103 พุทธศาสนา 3
20/0.5
ส 32106 พุทธศาสนา 4
20/0.5
พ 32101 สุขศึกษา 3
20/0.5
พ 32102 สุขศึกษา 4
20/0.5
ศ 32101 ศิลปะ 3
20/0.5
ศ 32102 ศิลปะ 4
20/0.5
ง 32101 งานช่าง
20/0.5
ง 32102 ออกแบบและเทคโนโลยี
20/0.5
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
40/1.0
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
40/1.0
รวมเวลาพื้นฐาน
280/7.0
รวมเวลาพื้นฐาน
280/7.0
รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาเพิ่มเติม
ว 32201 ฟิสิกส์ 3
80/2.0
ว 32202 ฟิสิกส์ 4
80/2.0
ว 32221 เคมี 3
60/1.5
ว 32222 เคมี 4
60/1.5
ว32241 ชีววิทยา 3
60/1.5
ว 32242 ชีววิทยา 4
60/1.5
ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
60/1.5
ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
60/1.5
อ 32203 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
อ 32204 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
เบื้องต้น 3
เบื้องต้น 4
ง 32241 การนาเสนอ 1
20/0.5
ง 32244 การนาเสนอ 2
20/0.5
จ 32203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3
20/0.5
จ 32204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4
20/0.5
ปีการศึกษา 2557
ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2
20/0.5
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
340/8.5
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
360/9.0
ปีการศึกษา 2558-2560
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
20/0.5
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
20/0.5
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
360/9.0
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
360/9.0
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนวิทย์-คณิต
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ปีการศึกษา 2557
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา 2558
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง

660 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

680 ชั่วโมง

680 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

680 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชา/กิจกรรม
(ชม./หน่วยกิต)
(ชม./หน่วยกิต)
วิชาพื้นฐาน
วิชาพื้นฐาน
ท 33101 ภาษาไทย
40/1.0
ท 33102 ภาษาไทย
40/1.0
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
40/1.0
ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
40/1.0
ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5
40/1.0
ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6
40/1.0
ส 33101 สังคมศึกษา 5 (หน้าที่
20/0.5
ส 33103 สังคมศึกษา 6 (หน้าที่
20/0.5
พลเมือง)
พลเมือง)
ส 33102 พุทธศาสนา 5
20/0.5
ส 33104 พุทธศาสนา 6
20/0.5
พ 33101 สุขศึกษา 5
20/0.5
พ 33102 สุขศึกษา 6
20/0.5
ศ 33101 ศิลปะ 5
20/0.5
ศ 33102 ศิลปะ 6
20/0.5
ง 33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์
20/0.5
ง 33102 เกษตรและการอาชีพ
20/0.5
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5
40/1.0
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6
40/1.0
รวมวิชาพืน้ ฐาน
260/6.5
รวมวิชาพืน้ ฐาน
260/6.5
รายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาเพิ่มเติม
ว 33205 ฟิสิกส์ 5
60/1.5
ว 33206 ฟิสิกส์ 6
60/1.5
ว 33225 เคมี 5
60/1.5
ว 33222 เคมี 6
40/1.0
ว 33241 ชีววิทยา 5
60/1.5
ว 33242 ชีววิทยา 6
40/1.0
ว 33261 โลกและดวงดาว
40/1.0
ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
60/1.5
ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
60/1.5
อ 33211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
40/1.0
อ 33212 ภาษาอังกฤษอ่าน40/1.0
เขียน 6
ง 33241 มัลติมีเดีย 1 (ปีการศึกษา
20/0.5
ง 33243 มัลติมีเดีย 2 (ปี
20/0.5
2558.
การศึกษา 2558.
จ 33205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5
20/0.5
จ 33206 ภาษาจีนเบื้องต้น 6
20/0.5
ปี 2557
ส 33221 หน้าที่พลเมือง 4
20/0.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
340/8.5
ปี 2558-2560 ส หน้าที่พลเมือง
20/0.5
ส หน้าที่พลเมือง
20/0.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
340/8.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
340/8.5
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
ปีการศึกษา 2557
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
ปีการศึกษา 2558-2560
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง

620 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

640 ชั่วโมง

640 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

640 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-คานวณ
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รวม 3 ปี
ม.4
ม.5
ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
240 (6 นก.)
คณิตศาสตร์
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
240 (6 นก.)
วิทยาศาสตร์
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
240 (6 นก.)
สังคมศึกษา
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
120 (3นก.)
ประวัติศาสตร์
40 (1นก.)
40 (1นก.)
80 (2นก.)
พุทธศาสนา
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
120 (3 นก.)
สุขศึกษาและพลศึกษา
40 (1นก.)
40 (1นก)
40 (1นก.)
120 (3นก.)
ศิลปะ
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
120 (3นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
120 (3นก.)
ภาษาต่างประเทศ
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
240 (6นก.)
รวมเวลารายวิชาพื้นฐาน
560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1,640 (41นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
360 (9 นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
240 (6นก.)
240 (6นก.)
240 (6นก.)
720 (18 นก.)
พละ
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
120 (3 นก.)
สังคมศึกษา
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
120 (3 นก.)
ภาษาอังกฤษ
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
360 (9นก.)
ศิลปะ
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
120 (3 นก.)
ภาษาต่างประเทศ (จีน)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
120 (3 นก.)
สังคมศึกษา
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
120 (3 นก.)
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม
660 (17 นก.) 660 (17 นก.) 660 (17 นก.) 2040 (51 นก.)
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 25572560)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-คานวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ม.4

เวลาเรียน
ม.5

ม.6

40 ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

40 ชั่วโมง

120 ชั่วโมง

60 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง

60 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง

60 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง

180 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง

120 ชั่วโมง
1,320

120 ชั่วโมง
1,320

120 ชั่วโมง
1,280

360 ชั่วโมง
3,920 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 25572560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนศิลป์-คานวณ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 31101 ภาษาไทย
40/1.0
ท 31102 ภาษาไทย
40/1.0
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
40/1.0
ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
40/1.0
ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1
40/1.0
ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2
40/1.0
ส 31101 สังคมศึกษา 1 (เศรษฐศาสตร์
20/0.5
ส 31104 สังคมศึกษา 2(
20/0.5
)
เศรษฐศาสตร์)
ส 31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1
20/0.5
ส 31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2
20/0.5
ส 31103 พุทธศาสนา 1
20/0.5
ส 31106 พุทธศาสนา 2
20/0.5
พ 31101 สุขศึกษา 1
20/0.5
พ 31102 สุขศึกษา 2
20/0.5
ศ 31101 ศิลปะ 1
20/0.5
ศ 31102 ศิลปะ 2
20/0.5
ง 31101 เทคโนโลยี 1
20/0.5
ง 31102 เทคโนโลยี 2
20/0.5
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1
40/1.0
อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2
40/1.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
280/7.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
280/7.0
รายวิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.)
ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
60/1.5
ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
60/1.5
ง 31261 งานห้องสมุด
40/1.0
ง 31245 สารนิเทศและการสืบค้น
40/1.0
ง 31221 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ
40/1.0
ง 31222 การใช้โปรแกรมกราฟิก
40/1.0
ง 31242 พิมพ์ดีดไทยอังกฤษ
40/1.0
ง 31244 การใช้โปรแกรมตาราง
40/1.0
งาน
พ 31201 ฟุตซอล
20/0.5
พ 31202 วอลเลย์บอล
20/0.5
อ 31219 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
60/1.5
อ 31220 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
60/1.5
ศ 31201 ดนตรีพื้นบ้าน 1
20/0.5
ศ 31202 ดนตรีพื้นบ้าน 2
20/0.5
จ 31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
20/0.5
จ 31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
20/0.5
ปีการศึกษา 2557
ส 31261 ท้องถิ่นของเรา 1
20/0.5
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1
20/0.5
ปีการศึกษา 2558-2560
ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2
20/0.5
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 3
20/0.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนศิลป์-คานวณ
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
660 ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
660 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนศิลป์-คานวณ
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 32101 ภาษาไทย
40/1.0
ท 32102 ภาษาไทย
40/1.0
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
40/1.0
ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
40/1.0
ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3
40/1.0
ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4
40/1.0
ส 32104 สังคมศึกษา 4 (ภูมิศาสตร์ )
ส 32101 สังคมศึกษา 3 (ภูมิศาสตร์)
20/0.5
20/0.5
ส 32102 ประวัติศาสตร์สากล 1
20/0.5
ส 32105 ประวัติศาสตร์สากล 2
20/0.5
ส 32103 พุทธศาสนา 3
20/0.5
ส 32106 พุทธศาสนา 4
20/0.5
พ 32101 สุขศึกษา 3
20/0.5
พ 32102 สุขศึกษา 4
20/0.5
ศ 32101 ศิลปะ 3
20/0.5
ศ 32102 ศิลปะ 4
20/0.5
ง 32101 งานช่าง
20/0.5
ง 32102 ออกแบบและเทคโนโลยี
20/0.5
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
40/1.0
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
40/1.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
280/7.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
280/7.0
รายวิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.)
ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
60/1.5
ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
60/1.5
ง 32261 การสลักลายกระจก 1
40/1.0
ง 32263 การสลักลายกระจก 2
40/1.0
ง 32242 การใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย
40/1.0
ง 32221 การสร้างบทเรียน
40/1.0
สาเร็จรูป
ง 32243 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 1
40/1.0
ง 32245 การใช้โปรแกรม
40/1.0
ฐานข้อมูล 2
พ 32201 แบดมินตัน
20/0.5
พ 32202 เซปักตระกร้อ
20/0.5
อ 32215 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
60/1.5
อ 32216 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4
60/1.5
ศ 32201 ดนตรีพื้นบ้าน 3
20/0.5
ศ 32202 ดนตรีพื้นบ้าน 4
20/0.5
จ 32203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3
20/0.5
จ 32204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4
20/0.5
ปีการศึกษา 2557
ส 32261 มรดกโลกกาแพงเพชร
20/0.5
ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2
20/0.5
ปีการศึกษา 2558-2560
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
20/0.5
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
20/0.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนศิลป์-คานวณ
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
660 ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
660 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนศิลป์-คานวณ
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 33101 ภาษาไทย
40/1.0
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
40/1.0
ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5
40/1.0
ส 33101 สังคมศึกษา 5 (หน้าที่
20/0.5
พลเมือง)
ส 33102 พุทธศาสนา 5
20/0.5
พ 33101 สุขศึกษา 5
20/0.5
ศ 33101 ศิลปะ 5
20/0.5
ง 33101 งานบ้านและงานประดิษฐ์
20/0.5
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5
40/1.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
260/6.5
รายวิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.)
ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
60/1.5
ง 33261 โครงงานอาชีพ
40/1.0
ง 33221 การสร้างเว็บเพจ
40/1.0
ง 33242 ประยุกต์คอมพิวเตอร์กับ
40/1.0
งานสถิติ
พ 33201 แฮนด์บอล
20/0.5
อ 33217 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5
60/1.5
ศ 33201 ช่างเขียนภาพไทย 1
20/0.5
จ 33205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5
20/0.5
ปีการศึกษา 2557
ส 33281 อาเซียนศึกษา 1
20/0.5
ปีการศึกษา 2558-2560
ส หน้าที่พลเมือง
20/0.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชาพื้นฐาน
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 33102 ภาษาไทย
40/1.0
ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
40/1.0
ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6
40/1.0
ส 33103 สังคมศึกษา 6 (หน้าที่
20/0.5
พลเมือง)
ส 33104 พุทธศาสนา 6
20/0.5
พ 33102 สุขศึกษา 6
20/0.5
ศ 33102 ศิลปะ 6
20/0.5
ง 33102 เกษตรและการอาชีพ
20/0.5
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6
40/1.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
260/6.5
รายวิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.)
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
60/1.5
ง 33262 งานปูน 1
40/1.0
ง 33244 โครงงานคอมพิวเตอร์
40/1.0
ง 33245 การซ่อมบารุง
40/1.0
คอมพิวเตอร์
พ 33202 เปตอง
20/0.5
อ 33218 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 6
60/1.5
ศ 33202 ช่างเขียนภาพไทย 2
20/0.5
จ 33206 ภาษาจีนเบื้องต้น 6
20/0.5
ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4

20/0.5

ส หน้าที่พลเมือง
รวมรายวิชาเพิ่มเติม

20/0.5
320/8.0

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

ห น้ า | 45

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนศิลป์-คานวณ
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
640 ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
640 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-ภาษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
พุทธศาสนา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สังคมศึกษา
พลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
สังคมศึกษา
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม

ม.4

เวลาเรียน
ม.5

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
80 (2นก.)
560 (14 นก.)

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
40 (1นก)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
80 (2นก.)
560 (14 นก.)

40 (1 นก.)
40 (1นก)
40 (1นก.)
40 (1นก.)
80 (2นก.)
520 (13นก.)

240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
120 (3นก.)
80 (2นก.)
120 (3 นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
240 (6นก.)
1640 (41นก.)

160 (4 นก.)
280 ( 7 นก.)
80 ( 2 นก.)
40 (1 นก.)
40 ( 1 นก.)
40 ( 1 นก.)
40 ( 1 นก.)
680 (17 นก.)

160 (4 นก.)
280 ( 7 นก.)
80 ( 2 นก.)
40 (1 นก.)
40 ( 1 นก.)
40 ( 1 นก.)
40 ( 1 นก.)
680 (17 นก.)

160 (4 นก.)
280 ( 7 นก.)
80 ( 2 นก.)
40 (1 นก.)
40 ( 1 นก.)
40 ( 1 นก.)
40 ( 1 นก.)
680 (17 นก.)

480 (12 นก.)
840 (21 นก.)
240 (6 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
2040 (51 นก.)

ม.6
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
40 (1นก.)

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

รวม 3 ปี
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-ภาษา
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
รวม 3 ปี
ม.4
ม.5
ม.6
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
40 ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
40 ชั่วโมง
120 ชั่วโมง
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
60 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
180ชั่วโมง
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
20 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง
360 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
1,360
1,360
1,320
4,040 ชั่วโมง

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนศิลป์-ภาษา
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
วิชาพืน้ ฐาน
(หน่วยกิต/ชม.) วิชาพืน้ ฐาน
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 31101 ภาษาไทย
40/1.0
ท 31102 ภาษาไทย
40/1.0
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
40/1.0
ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
40/1.0
ว 31101 วิทยาศาสตร์ 1
40/1.0
ว 31102 วิทยาศาสตร์ 2
40/1.0
ส 31101 สังคมศึกษา 1(
20/0.5
ส 31104 สังคมศึกษา 2
20/0.5
เศรษฐศาสตร์ )
(เศรษฐศาสตร์)
ส 31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1
20/0.5
ส 31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2
20/0.5
ส 31103 พุทธศาสนา 1
20/0.5
ส 31106 พุทธศาสนา 2
20/0.5
พ 31101 สุขศึกษา 1
20/0.5
พ 31102 สุขศึกษา 2
20/0.5
ศ 31101 ศิลปะ 1
20/0.5
ศ 31102 ศิลปะ 2
20/0.5
ง 31101 เทคโนโลยี 1
20/0.5
ง 31102 เทคโนโลยี 2
20/0.5
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1
40/1.0
อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2
40/1.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
280/7.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
280/7.0
วิชารายเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.) วิชารายเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 31201 การอ่านวรรณกรรม
80/2.0
ท 31202 การสร้างสรรค์
80/2.0
วรรณกรรมสาหรับเด็ก
อ 31201 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
อ 31202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
เบื้องต้น1
เบื้องต้น2
อ 31208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2
อ 31207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1
40/1.0
40/1.0
อ 31213 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
60/1.5
อ 31214 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
60/1.5
ง 31221 การออกแบบสร้างงาน 3 มิติ
40/1.0
ง 31222 การใช้โปรแกรมกราฟิก
40/1.0
พ 31201 ฟุตซอล
20/0.5
พ 31202 วอลเลย์บอล
20/0.5
จ 31201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1
20/0.5
จ 31202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2
20/0.5
ปีการศึกษา 2557
ส 31261 ท้องถิ่นของเรา 1
20/0.5
ส 30231 หน้าที่พลเมือง 1
20/0.5
ปีการศึกษา 2558-2560
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
20/0.5
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
20/0.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนศิลป์-ภาษา
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
660 ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
660 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนศิลป์-ภาษา
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
วิชาพืน้ ฐาน
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 32101 ภาษาไทย
40/1.0
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
40/1.0
ว 32101 วิทยาศาสตร์ 3
40/1.0
ส 32101 สังคมศึกษา 3
20/0.5
(ภูมิศาสตร์)
ส 32102 ประวัติศาสตร์สากล 1
20/0.5
ส 32103 พุทธศาสนา 3
20/0.5
พ 32101 สุขศึกษา 3
20/0.5
ศ 32101 ศิลปะ 3
20/0.5
ง 32101 งานช่าง
20/0.5
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
40/1.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
280/7.0
รายวิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.)
ท32203 คีตาวรรณกรรม
80/2.0
อ 32203 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
เบื้องต้น 3
อ 32209 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 3
40/1.0
อ 32215 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3
60/1.5
ง 32242 การใช้โปรแกรมมัลติมเี ดีย
40/1.0
พ 32201 แบตมินตัน
20/0.5
จ 32203 ภาษาจีนเบื้องต้น 3
20/0.5
ปีการศึกษา 2557
ส 32261 มรดกโลกกาแพงเพชร
20/0.5
ปีการศึกษา 2558-2560
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
20/0.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
วิชาพืน้ ฐาน
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 32102 ภาษาไทย
40/1.0
ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4
40/1.0
ว 32102 วิทยาศาสตร์ 4
40/1.0
ส 32104 สังคมศึกษา 4
20/0.5
(ภูมิศาสตร์)
ส 32105 ประวัติศาสตร์สากล 2
20/0.5
ส 32106 พุทธศาสนา 4
20/0.5
พ 32102 สุขศึกษา 4
20/0.5
ศ 32102 ศิลปะ 4
20/0.5
ง 32102 ออกแบบและเทคโนโลยี
20/0.5
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
40/1.0
รวมรายวิชาพื้นฐาน
280/7.0
รายวิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 32204 ประวัติวรรณคดี
80/2.0
อ 32204 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
เบื้องต้น 4
อ 32210 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4
40/1.0
อ 32216 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4
60/1.5
ง 32221 การสร้างบทเรียนสาเร็จรูป
40/1.0
พ 32202 เซปักตระกร้อ
20/0.5
จ 32204 ภาษาจีนเบื้องต้น 4
20/0.5
ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2

20/0.5

2ส 30234 หน้าที่พลเมือง
รวมรายวิชาเพิ่มเติม

20/0.5
320/8.0
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 25572560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนศิลป์-ภาษา
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
660 ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง
660 ชั่วโมง
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 2557-2560)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนศิลป์-ภาษา
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
รายวิชา/กิจกรรม
เวลาเรียน
วิชาพืน้ ฐาน
(หน่วยกิต/ชม.) วิชาพืน้ ฐาน
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 33101 ภาษาไทย
40/1.0
ท 33102 ภาษาไทย
40/1.0
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5
40/1.0
ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6
40/1.0
ว 33101 วิทยาศาสตร์ 5
40/1.0
ว 33102 วิทยาศาสตร์ 6
40/1.0
ส 33101 สังคมศึกษา 5 (หน้าที่
20/0.5
ส 33103 สังคมศึกษา 6 (หน้าที่
20/0.5
พลเมือง)
พลเมือง)
ส 33102 พุทธศาสนา 5
20/0.5
ส 33104 พุทธศาสนา 6
20/0.5
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
20/0.5
พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา
20/0.5
ศ 33101 ศิลปะ 5
20/0.5
ศ 33102 ศิลปะ 6
20/0.5
ง 33101 งานบ้านงานประดิษฐ์
20/0.5
ง 33102 เกษตรและการอาชีพ
20/0.5
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5
40/1.0
อ 33102 ภาษาอังกฤษ 6
40/1.0
รวมวิชาพืน้ ฐาน
260/6.5
รวมวิชาพืน้ ฐาน
260/6.5
วิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.) วิชาเพิ่มเติม
(หน่วยกิต/ชม.)
ท 33201 หลักภาษาไทย
80/2.0
ท 33203 การแต่งคาประพันธ์
80/2.0
อ 33205 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
อ 33206 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
40/1.0
เบื้องต้น 5
เบื้องต้น 6
อ 33211 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5
40/1.0
อ 33212 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
40/1.0
6
อ 33217 ภาษาอังกฤษฟัง –พูด 5
60/1.5
อ 33218 ภาษาอังกฤษฟัง –พูด 6
60/1.5
ง 33221 การสร้างเว็บเพจ
40/1.0
ง 33244 โครงงานคอมพิวเตอร์
40/1.0
พ 33201 แฮนด์บอล
20/0.5
พ 33202 เปตอง
20/0.5
จ 33205 ภาษาจีนเบื้องต้น 5
20/0.5
จ 33206 ภาษาจีนเบื้องต้น 6
20/0.5
ปีการศึกษา 2557
ส 33281 อาเซียนศึกษา 1
20/0.5
ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4
20/0.5
ปีการศึกษา 2558-2560
ส หน้าที่พลเมือง
20/0.5
ส หน้าที่พลเมือง
20/0.5
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0
รวมรายวิชาเพิ่มเติม
320/8.0
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 (ปีการศึกษา 25572560)
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนศิลป์-ภาษา
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 2
เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง

60
ชั่วโมง
640 ชั่วโมง

รายวิชา/กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS)
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
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เวลาเรียน
(ชม./หน่วยกิต)
20 ชั่วโมง
30 ชั่วโมง
10 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง

640 ชั่วโมง
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9.1 ห้องสมุดมีขนาด 1,028 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 13,305 เล่ม
การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Library 2001
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 312 คน ต่อ วัน
คิดเป็นร้อยละ 28.67 ของนักเรียนทั้งหมด
9.2 ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 6 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน 1 ห้อง
ห้อง (ระบุ)............ จานวน - ห้อง
9.3 คอมพิวเตอร์จานวน 78 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 75 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 75 เครื่อง
จานวนนักเรียนทีส่ ืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
เฉลี่ย 221 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 20.31 ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 50 เครื่อง
4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน (ชื่อแหล่งเรียนรู้)
1. ห้องสมุด
2. ห้องสมุดห้องเรียน
3. ห้องพิพิธภัณฑ์
4. ห้องคอมพิวเตอร์
5. ห้อง E-Learning

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
43,741
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี
ตลอดปี

5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้ จานวนครั้ง/ปี

1. เปุาแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านโนนจัน่
2. ทอเสื่อ ทุ่งทอง บ้านหนองนกชุม
3. นวดแผนไทย ตาบลทุ่งทอง
4. พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า บ้านทุ่งทอง บ้านหนองนกชุม

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

10
12
9
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6. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้
ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน
6.1 ชื่อ นายมานะ บุญคาให้ความรู้เรื่อง เปุาแก้ว
6.2 ชื่อ พระครูวชิรสารนิวิฐ ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา

แก่

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีทผี่ า่ นมา
10.1 ผลงานดีเด่น
ประเภท
ครู
นายเกริกพล มะลิตน้

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั

หน่วยงานที่มอบรางวัล

หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557

คุรุสภา

นายจักรภัทร พูลเขตกิจ
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นางปิยะพร แสนซื่อ
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นายรัฐศักดิ์ ผ่องจิต
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นางวริศรา จาปาหวาย
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
ว่าที่พันตรีอนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นางสาวอมรวรรณ ยัญญพิทย์
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นายอานาจ สมบัติยานุชิต
หนึ่งแสนครูดี ประจาปี 2557
นางศิวพร สุภาพพูล
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ภาพยนตร์สั้น ม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64
นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ขับร้องเพลงไทย ม.1-3
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา
สพฐ.

สพฐ.
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ประเภท
ครู
นายอานาจ สมบัติยานุชิต

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน Multi Skills
Competition ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
ครั้งที่ 64
นายอานาจ สมบัติยานุชิต
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน พูดภาษาญี่ปุน ม.1-3
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64
นางอรรจชญาน์ ทิพย์สุข
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนตอบปัญหาอาเซียน
นางเพ็ญนภา คาดา
ม.1-3ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64
นางจีรวรรณ กุลน้อย
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนตอบปัญหาอาเซียน
นางสาวณัฐธิดา ยิง่ ยวด
ม.4-6ได้เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 64
นางสาวปาริชาด พันทอง
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ ได้รัเข้าร่วมการแข่งขัน
ใน งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64
นางสาวชัญญานุช ชัยมี
ภาพยนตร์สนั้ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นางสาวณิชกานต์ เหมือนสุวรรณ์ ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
นายธนกร มุกดา
ครั้งที่ 64
นายวงศกร ทิพย์สุข
นางสาวอมรรัตน์ คาอินทร์
เด็กหญิงศศิธร ชมชาติ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองระดับภาค งานศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 64
นายราชัย ลาศา
เล่านิทาน(Story Telling) ม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64
เด็กหญิงธัญชนก มณีราช
Multi Skills Competition ม.4-6
ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
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สพฐ.

สพฐ.
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สพฐ.
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ประเภท
นักเรียน
เด็กหญิงอรัญญาณี ปัดไธสง

เด็กหญิงกุลนันทน์ คาดา
เด็กหญิงรัฐชลิตา สิมารักษ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั

หน่วยงานที่มอบรางวัล

พูดภาษาญีป่ ุน ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงระดับภาค งานศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือ ครั้งที่ 64
ตอบปัญหาอาเซียน ม.1-3 ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดงระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 64

สพฐ.

สพฐ.

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จานวน 169
จากนักเรียนทั้งหมด 177 คน คิดเป็นร้อยละ 95.48
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนรู้เท่า
TO BE
ทันและสามารถปฏิบัติ
NUMBER ONE ตนให้พ้นจากสิง่ เสพติด
สิ่งมอมเมา
และอบายมุขต่างๆ
2. เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าในตัวเอง มีความ
มั่นใจและกล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม

2. ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพเด็ก
นักเรียนที่มี
ภาวะโภชนาการ
เกิน

1. เพื่อให้นักเรียนอ้วน
และเริ่มอ้วนมีน้าหนัก
ตัวลดลง
2. เพื่อให้นักเรียนอ้วน
และเริ่มอ้วนมีความรู้
ความเข้าใจและได้รับ
การแก้ไขปัญหาโรค

ตัวบ่งชี้สภาพ
ความสาเร็จ
ของโครงการ

สรุปผลโครงการ

1. นักเรียนรู้เท่าทันและ
สามารถปฏิบัติตนให้พ้น
จากสิ่งเสพติด สิ่ง
มอมเมา และอบายมุข
ต่างๆ ร้อยละ 80
2. ร้อยละของนักเรียน
เห็นคุณค่าในตัวเอง มี
ความมั่นใจและกล้า
แสดงออก
อย่างเหมาะสม ร้อยละ
80

1. นักเรียนรู้เท่าทัน
และสามารถปฏิบัตติ น
ให้พ้นจากสิ่งเสพติด
สิ่งมอมเมาเมา
และอบายมุขต่างๆ
ร้อยละ 95
2. ร้อยละของนักเรียน
เห็นคุณค่าในตัวเอง
มีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
ร้อยละ81

วิธีดาเนินโครงการ
1. ประชุมครู
2. เสนอโครงการ
อนุมัติ
3. ประชุมวางแผน
4. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
5. ดาเนินโครงการ
6. รวบรวมสรุปผล
งาน
7. รายงานผลการ
ดาเนินการ
1. ประชุมครู
2. เสนอโครงการ
อนุมัติ
3. ประชุมวางแผน
4. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
5. ดาเนินโครงการ
6. รวบรวมสรุปผล
งาน
7. รายงานผลการ
ดาเนินการ

1. นักเรียนอ้วนและเริ่ม 1. นักเรียนอ้วนและ
อ้วน ร้อยละ 60 มี

เริ่มอ้วน ร้อยละ 65

น้าหนักตัวลดลง

มีน้าหนักตัวลดลง

2. นักเรียนอ้วนและเริ่ม 2. นักเรียนอ้วนและ
อ้วน ร้อยละ 80 มี

เริ่มอ้วน ร้อยละ 85

ความรู้ความเข้าใจและ มีความรู้ความเข้าใจ
ได้รับการแก้ไขปัญหา

และได้รับการแก้ไข

โรคอ้วน

ปัญหาโรคอ้วน

3. ผู้ปกครองร้อยละ

3. ผู้ปกครองร้อยละ

80 ตระหนักถึงปัญหา

85 ตระหนักถึง

อ้วนมีส่วนร่วมในการ

โรคอ้วนมีส่วนร่วมใน

ปัญหาโรคอ้วนมีส่วน

แก้ไขปัญหาโรคอ้วน

การแก้ไขปัญหาโรค

ร่วมในการแก้ไข

อ้วน

ปัญหาโรคอ้วน

อ้วน
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง
ตระหนักถึงปัญหาโรค
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา
11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึง
ประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ตนเองของ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด *
สถานศึกษา *
4.13
4.43
3.65
4.50
3.91
3.86

9.05

9.40
5

8.56
8.4
4.8
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นทีก่ าหนดขึ้น
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
รวมทั้งสิ้น

การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมิน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ตนเองของ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด *
สถานศึกษา *
10

4.43

4.6

88.72
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

12.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :มัธยมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่4
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ ี่8
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ดีมาก
ต้นสังกัด
ตัวบ่งชีท้ ี่9
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ดีมาก
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่10
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
ดีมาก
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่11
ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่12
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
ดีมาก
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่1
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่2
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่3
ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่6
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่7
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ดี
ตัวบ่งชีท้ ี่5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
พอใช้
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มัธยมศึกษา

น้าหนัก คะแนน ระดับ
(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
8.86
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
10.00
8.88
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
8.47
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
9.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
10.12
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
8.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
3.80
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00
4.88
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
5.00
5.00
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
5.00
5.00
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00
5.00
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
5.00
5.00
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00 82.01
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึน้ ไป ./.ใช่ ...ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ทไี่ ด้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ ./.ใช่ ...ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ./.ใช่ ...ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
./.. สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ...ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝุรแู้ ละเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านคิดเป็น ทาเป็น มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มีความรู้คู่คุณธรรมและมีเอกลักษณ์ ด้านการสวดมนต์หมู่ทานอง
สรภัญญะ ผู้เรียนที่จบการศึกษาสามารถเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้มาก เป็นที่พึงพอใจของชุมชน คณะครู
และคณะกรรมการสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีคุณภาพในการบริหารจัดการด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไปและสถานศึกษาได้นาข้อเสนอแนะ
จากการประเมินภายนอกรอบสองมาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน มีระบบการฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด จัดกิจกรรม จากประสบการณ์จริง จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ส่วนใหญ่ เป็นผูท้ ี่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบครบวงจรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรปลูกฝังวินยั ให้แก่ผู้เรียนในด้านการรักษาความ
สะอาดและวินัย ในด้านการเดินทางไป-กลับ จากบ้านมาโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากผลการทดสอบระดับชาติมผี ู้เรียนที่ได้คะแนนในระดับดีมีจานวนน้อยทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ด้านบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูไปราชการได้เฉพาะการอบรม/
พัฒนา ในส่วนของการไปราชการของหน่วยงานต้นสังกัดเท่านัน้ ถ้าหากไปราชการ ของหน่วยงานอื่น
แต่เกี่ยวข้องกับงานของสถานศึกษาและนาผลมาใช้ได้ สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณ แต่หากไม่
เกี่ยวข้องไม่ควรอนุญาตให้ไปราชการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ ครูยังนาผลจากการสอน
และผลการทดสอบระดับชาติไปหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนได้ไม่เต็มศักยภาพ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยังประสานความเข้าใจ กับสถานศึกษาไม่ชัดเจน ในด้านการประเมินมาตรฐานและการเตรียมเอกสาร
และร่องรอยครูและบุคลากรยังเข้าใจระบบประกันคุณภาพไม่ชดั เจนเป็นองค์รวมและระบบการจัดทาเอกสาร
ที่เป็นหลักฐานร่องรอยยังไม่เป็นปัจจุบัน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครูควรเอาใจใส่ต่อการ
สอนนักเรียนอยู่เสมอ
ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังในเรื่องของวินัยในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดและครูควรบันทึก
หลังสอนทุกครั้งที่เสร็จสิน้ กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนาปัญหาที่พบไปหาแนวทางแก้ไข ทาการวิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้เต็มศักยภาพ นอกจากนั้นสถานศึกษาควรจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทาการสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนไม่ทันเพื่อ
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาควรปลูกฝังวินัยแก่ผู้เรียนด้านการรักษา
ความสะอาดของสิง่ แวดล้อมและการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เช่น การใช้ห้อง
พยาบาล การเดินทางมาโรงเรียนและเดินทางกลับบ้านของผู้เรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูควรจดบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง
ที่ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อครูสอนจบแผนการเรียนรู้แต่ละแผนแล้ว พบปัญหาของผู้เรียนอย่างไร
ควรนาปัญหานั้นไปวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา
ควรประสานความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อให้ครูและบุคลากร มีความเข้าใจกระจ่างชัด
และถือเป็นเรื่องการปฏิบัติงานปกติในสถานศึกษา
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ตอนที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ
บริหารทั่วไป บริหารงบประมาณและบริหารบุคคล ผู้บริหารยึดหลักการบริหารและการพัฒนาตาม
กระบวนการ PDCAและSBM
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา

แผนงานวิชาการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

สมาคมศิษย์เก่า

สภานักเรียน

แผนงานงบประมาณ

แผนงานบุคลากร
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แผนงานวิชาการ
1. การพัฒนาหรือการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนด้านการ
วิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
6. การวัดผล ประเมินผลและ
ดาเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร
1. การวางแผนอัตรากาลัง
1. การจัดทาแผนงบประมาณ 2. การจัดสรรอัตรากาลัง
และคาขอตั้งงบประมาณ เพื่อ ข้าราชการครูและบุคลากร
เสนอต่อเลขาธิการสานักงาน
ทางการศึกษา
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. การสรรหาและบรรจุ
2. การจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน แต่งตั้ง
ตามที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ 4. การเปลี่ยนตาแหน่งให้
จากสานักงานคณะกรรมการ
สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครุ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
และบุคลากรทางการศึกษา
3. การอนุมัติการจ่าย
5. การดาเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. การขอโอนและการขอ
6. การลาทุกประเภท
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
7. การประเมินผลการ
5 .การรายงานผลการเบิกจ่าย ปฏิบัติงาน
งบประมาณ
8. การดาเนินการทางวินัย
6. การตรวจสอบ ติดตามและ และการลงโทษ
รายงานการใช้งบประมาณ
9. การสั่งพักราชการและการ
7. การตรวจสอบ ติดตามและ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
10. การรายงานการ
งบประมาณ
ดาเนินการทางวินัยและการ
8. การระดมทรัพยากรและการ ลงโทษ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
11. การอุทธรณ์และการร้อง
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ทุกข์
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน 12. การจัดระบบและการ
เพื่อการศึกษา
จัดทาทะเบียนประวัติ
10. การการบริหารจัดการ
13. การจัดทาบัญชีรายชื่อ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
11. การวางแผนพัสดุ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
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แผนงานบริหารทั่วไป
1, การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา
4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
8. การดาเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
10. การจัดทาสามะโน
ประชากร
11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา
13. การประสานงานจัด
การศึกษา ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
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แผนงานวิชาการ
14. การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาสื่อและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แผนงานงบประมาณ
12. การกาหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดทาและ
จัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล
บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน
17. การรับเงิน การเก็บรักษา
เงินและการจ่ายเงิน
19. การจัดทาบัญชีการเงิน
20. การจัดทารายงานทางการ
เงิน และงบการเงิน
21. การจัดทาหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน

แผนบุคลากร
14. การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
15. การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
16. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
17. การส่งเสริมวินัย
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
18. การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
19. การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
20. ส่งเสริมให้บุคลากร
ในสถานศึกษา เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการดาเนินชีวติ ตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
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แผนงานบริหารทั่วไป
15. การทัศนศึกษา
16. การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน
17. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา
18. การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการจัด
การศึกษา ของบุคคล องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น
ที่จัดการศึกษา
19. งานประสานราชการส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน
22. แนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การลงโทษนักเรียน
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยใฝุเรียนรู้คู่เทคโนโลยี สุขภาพดี เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานชุมชน อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ประชาคมอาเซียน
ภายในปี 2558
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะในการทากิจกรรมและสืบสานประเพณีท้องถิ่น
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข
ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามมาตรฐานการศึกษา
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6

ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทากิจกรรมและสืบสานประเพณีท้องถิ่น
ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
ผู้เรียน ครูและบุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
กิจกรรมเด่น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรม
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3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการวางแผนพัฒนา
จุดเด่นในด้านผู้เรียนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในด้านการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมสี านึก ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต รักการทางาน สามารถทางานเป็นทีมได้ ควรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จาเป็นตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับชัน้ และให้สามารถคิดวิเคราะห์ ผู้บริหารควรระดมทรัพยากรบุคคล
ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติม โดยการส่งเสริมวงมโหรีและวง
โปงลาง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องดนตรีที่มีอยู่ เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้อม ฝึกบรรเลงและเชิญวิทยากร
ที่มีความสามารถในการฝึกมาช่วยให้ความรู้ อย่างต่อเนื่องจนสามารถแสดงในงานต่าง ๆ ได้
4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมทักษะในการทากิจกรรมและสืบสานประเพณีท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาครู บุคลากร ให้เป็นผูน้ าทาง
วิชาการ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
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ตอนที่ 3
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก้าวสูอ่ าเซียน
สนองมาตรฐาน
โครงการ/
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
การศึกษาของ
กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
1. โครงการ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยใน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ มฐ. 5
ยกระดับ
ระดับดีร้อยละ 73
ดีร้อยละ 72.76
(5.1,5.4.
ผลสัมฤทธิ์
2. นักเรียนมีผลการทดสอบ
2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติใน
ทางการเรียน ระดับชาติในระดับดี ร้อยละ 45
ระดับดี ร้อยละ 31.49
แปดกลุ่มสาระ 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
โครงการในระดับดี ร้อยละ 85
ในระดับดี ร้อยละ 89
2. โครงการ
1. ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการ 1. ครูมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดการ
มฐ.5
พัฒนาการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ ร้อยละ 100
เรียนรู้ที่เพียงพอ ร้อยละ 100
(5.1- 5.4 )
เรียนรู้แปด
2. ครูมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 2. ครูมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระ
ที่เพียงพอ ร้อยละ 100
ที่เพียงพอ ร้อยละ 100
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระในระดับดี ร้อยละ 73 แต่ละกลุ่มสาระในระดับดี ร้อยละ
4. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตาม
72.76
หลักสตรเป็นไปตามเกณฑ์ ในระดับ 4. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลัก
ดี ร้อยละ 80
สตรเป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดี
5. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน ร้อยละ 86.11
คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตาม
5. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
เกณฑ์ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 98.52
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โครงการ/
กิจกรรม
3. โครงการ
ทัศนศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. มีนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ร้อยละ 90
2. นักเรียนพึงพอใจที่มีต่อโครงการใน
ระดับดี ร้อยละ 90
3. สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
4. โครงพัฒนา 1. โรงเรียนมีการพัฒนาการบริหาร
ปรับปรุง
การจัดทาหลักสูตรโรงเรียนตาม
หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน
พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 84
2. ครูในโรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรโรงเรียนทั้ง 8 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้โดยบูรณาการเชื่อมโยง
รายวิชาพื้นฐาน / รายวิชาเพิ่มเติม
ร้อยละ 84
3. ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ร้อย
ละ 84
4.ครูในโรงเรียนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก่ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน ร้อยละ 84

สนองมาตรฐาน
ผลสาเร็จ
การศึกษาของ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
1. มีนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการทัศน มฐ.13
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ร้อยละ 73.66
(13.1,13.2.
2. นักเรียนพึงพอใจที่มีต่อโครงการใน
ระดับดี ร้อยละ 83
3. สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
1. โรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารการ มฐ.7
จัดทาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตร
(7.1-7.9.
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มฐ.10
ร้อยละ 80
(10.1-10.5.
2. ครูในโรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรโรงเรียนทั้ง 8 กลุม่ สาระ
การเรียนรู้โดยบูรณาการเชื่อมโยง
รายวิชาพื้นฐาน / รายวิชาเพิ่มเติม
ร้อยละ 80
3. ครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ร้อยละ 80
4.ครูในโรงเรียนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก่ปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 80
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สนองมาตรฐาน
โครงการ/
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
การศึกษาของ
กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
5. โครงการ
1. นักเรียนอ่านหนังสือนอกหลักสูตร 1. นักเรียนอ่านหนังสือนอกหลักสูตร
มฐ.3
พัฒนา
อย่างน้อยเดือนละ 1 เล่ม ร้อยละ 85 อย่างน้อยเดือนละ 1 เล่ม ร้อยละ 75
(3.1-3.2.
ห้องสมุดสู่
2. นักเรียนอ่านวารสาร
2. นักเรียนอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์ มฐ.11
มาตรฐานสากล และหนังสือพิมพ์เป็นประจา
เป็นประจา ร้อยละ 75
(11.3.
ร้อยละ 85
3. นักเรียนสามารถสรุปประเด็น
3. นักเรียนสามารถสรุปประเด็น
และจดบันทึกข้อมูลความรู้ทไี่ ด้อ่าน
และจดบันทึกข้อมูลความรู้ทไี่ ด้อ่าน อยู่เสมอ ร้อยละ 75
อยู่เสมอ ร้อยละ 85
4. นักเรียนสามารถตั้งคาถาม
4. นักเรียนสามารถตั้งคาถาม
และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
จากการอ่านได้ ร้อยละ 75
จากการอ่านได้ ร้อยละ 85
5. นักเรียนสามารถสังเคราะห์วเิ คราะห์
5. นักเรียนสามารถสังเคราะห์
และสรุปความรู้ จากประสบการณ์ได้
วิเคราะห์และสรุปความรู้
อย่างมีเหตุผล ร้อยละ 75
จากประสบการณ์ได้อย่างมีเหตุผล
6. นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาหนังสือ
ร้อยละ 85
ในห้องสมุด ร้อยละ 75
6. นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาหนังสือ
7. นักเรียนใช้ห้องสมุดไม่ต่ากว่าสัปดาห์
ในห้องสมุด ร้อยละ 85
ละ 3 ครั้ง ร้อยละ 75
7. นักเรียนใช้ห้องสมุดไม่ต่ากว่า
8. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ร้อยละ 85
และมีแรงจูงใจที่ดีให้นักเรียนมีนิสัยรัก
8. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด การอ่านมากขึ้น
และมีแรงจูงใจที่ดีให้นักเรียนมีนิสัย ร้อยละ 75
รักการอ่านมากขึ้น ร้อยละ 85
9. นักเรียนใฝุเรียนรู้ในระดับดี
9. นักเรียนใฝุเรียนรู้ในระดับดี
ร้อยละ 75
ร้อยละ 85
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โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

6. โครงการ
ส่งเสริมการ
อ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์
และแสวงหา
ความรู้ด้วย
ตนเอง

1. นักเรียนที่นิสัยรักการอ่าน ฟัง ดู
พูดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ร้อยละ 80
2. นักเรียนมีทักษะอ่าน ฟัง ดู พูด
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองร้อยละ
80
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ร้อยละ 85
4. ห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม
และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ใน
ระดับดี ร้อยละ 90
1. สถานศึกษามีการใช้ภาษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและภาษาสากล
อย่างน้อย 1 ภาษา อยู่ในระดับ
คุณภาพ 4 (ดีมาก)
2. สถานศึกษามีการเรียนรู้วัฒนธรรม
ในกลุ่มอาเซียนและต่างประเทศ อยู่
ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับดี ร้อยละ 85

7. โครงการ
โรงเรียน
ส่งเสริมความ
เป็นอาเชียน
และสากล

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. นักเรียนที่นิสัยรักการอ่าน ฟัง ดู พูด
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ
85
2. นักเรียนมีทักษะอ่าน ฟัง ดู พูดและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองร้อยละ 85
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
ร้อยละ 85
4. ห้องเรียนมีความสะอาด สวยงาม
และมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ใน
ระดับดี ร้อยละ 85
1. สถานศึกษามีการใช้ภาษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
2. สถานศึกษามีการเรียนรู้วัฒนธรรม
ในกลุ่มอาเซียน อยู่ในระดับคุณภาพ 4
(ดีมาก)
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในระดับดี ร้อยละ 80
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.3
(3.1- 3.4.
มฐ.4
(4.1- 4.4.
มฐ.11 (11.1.

มฐ. 2
(2.3.
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โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

8. โครงการ
โลกวิชาการ

1. ร้อยละของครูนาเสนอผลงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

1. ร้อยละของครูนาเสนอผลงานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ

ร้อยละ 90

100

2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะใน
การทางาน รักการทางาน ร้อยละ
95 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะในการ
ทางาน รักการทางาน ร้อยละ 95
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ร้อยละ 80
3. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการ

ร้อยละ 90

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ. 14 (14.1142.

3. ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน เข้าร่วมชมการจัด
ร้อยละ 80
นิทรรศการ ร้อยละ 90
4. ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อ
4. ร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อ โครงการในระดับดี ร้อยละ 80
โครงการในระดับดี ร้อยละ 90
9. โครงการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะต่างๆ ร้อยละ 20
2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะต่างๆ เกิดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ร้อย
ละ 20
3. นักเรียนที่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ
ของตนเอง ให้สาธารณชนได้รับรู้
ร้อยละ 20

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะต่างๆ ร้อยละ 100
2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะต่างๆ เกิดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ร้อยละ
100
3. นักเรียนที่ มีโอกาสแสดงศักยภาพ
ของตนเอง ให้สาธารณชนได้รับรู้ ร้อย
ละ 100
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความมีวินัย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีและดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดี ร้อยละ 80
2. นักเรียนมีความความพึง
พอใจต่อโครงการในระดับดี
ร้อยละ 85
2. โครงการลูกเสือ1. ลูกเสือ – เนตรนารี สอบผ่าน
เนตรนารี
วิชาลูกเสือ – เนตรนารี ร้อยละ
100
3. โครงการส่งเสริมจิต 1.นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
สาธารณะ
มีน้าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ร้อยละ 85
2. นักเรียนได้บาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม ร้อยละ 85
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับดี ร้อยละ 85
4. โครงการส่งเสริม
1. พื้นทีท่ ี่สะอาด ปราศจากขยะ
วินัยรักษาความสะอาด ร้อยละ95
2. นักเรียนที่มีความรับผิดชอบ
ในเรื่องการดูแลความสะอาดใน
ระดับดี ร้อยละ 90
3. นักเรียนที่มีจิตสาธารณะ
ร้อยละ 85
4.สภาพแวดล้อมและทรัพยากร
เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
คุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับดี ร้อยละ 89
2. นักเรียนมีความความพึง
พอใจต่อโครงการในระดับดี
ร้อยละ 75
1. ลูกเสือ – เนตรนารี สอบผ่าน
วิชาลูกเสือ – เนตรนารี ร้อยละ
80
1.นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มีน้าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ร้อยละ 80
2. นักเรียนได้บาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม ร้อยละ 80
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับดี ร้อยละ 80
1. พื้นทีท่ ี่สะอาด ปราศจากขยะ
ร้อยละ80
2. นักเรียนที่มีความรับผิดชอบ
ในเรื่องการดูแลความสะอาดใน
ระดับดี ร้อยละ 100
3. นักเรียนที่มีจิตสาธารณะ
ร้อยละ 79
4.สภาพแวดล้อมและทรัพยากร
เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
คุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /
ตัวบ่งชี้)
มฐ.2 (2.1,2.2.

มฐ.2
(2.1-2.4.
มฐ.2 (2.1,2.2.

มฐ.15 (15.1-15.2.
มฐ.2 (2.1,2.4.
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /
ตัวบ่งชี้)

5. โครงการส่งเสริม
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีแสวงหา
ความรู้

1. พื้นในโรงเรียนที่สามารถรับ
สัญญาณ Wireless ร้อยละ 90
2. นักเรียนได้รบั การพัฒนา
ทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ร้อย
ละ 90
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยี ในการ
แสวงหาความรู้ ร้อยละ 85

1. พื้นในโรงเรียนที่สามารถรับ มฐ.3 (3.3,3.4.
สัญญาณ Wireless ร้อยละ 75
2. นักเรียนได้รบั การพัฒนา
ทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ร้อย
ละ 100
3. นักเรียนใช้เทคโนโลยี ในการ
แสวงหาความรู้ ร้อยละ 100

6. โครงการลาน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
(TW-Got Talent)

1. ร้อยละของนักเรียนมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

1. ร้อยละของนักเรียนมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

2. ร้อยละของนักเรียนมีความ 2. ร้อยละของนักเรียนมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก ร้อยละ มั่นใจ กล้าแสดงออก ร้อยละ
90

80

3.ร้อยละของความพึงพอใจที่ 3.ร้อยละของความพึงพอใจที่
มีต่อโครงการในระดับดี ร้อย มีต่อโครงการในระดับดี ร้อย
7. โครงการแนะแนว

ละ 90
1. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกีย่ วกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ร้อยละ 85
2. นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 85
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับดี ร้อยละ 95

ละ 80
1. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกีย่ วกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ร้อยละ 100
2. ผู้เรียนสอบเข้าเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 90
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับดี ร้อยละ 85
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มฐ.6
(6.4.
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โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 90
2. นักเรียนมีทักษะในการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย
จากความรุนแรง ปัญหา
ทางเพศ โรคภัย อุบัติเหตุ
และสิ่งเสพติดในระดับดี
ร้อยละ 85
3. นักเรียนมีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่นในระดับดี
ร้อยละ 85
4. ร้อยละของความพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงการในระดับดี

1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี ร้อยละ 90
2. นักเรียนมีทักษะในการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย
จากความรุนแรง ปัญหาทางเพศ
โรคภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพ
ติดในระดับดี ร้อยละ 85
3. นักเรียนมีความมัน่ ใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่นในระดับดี
ร้อยละ 90

ร้อยละ 90
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /
ตัวบ่งชี้)
มฐ.1
(1.1 – 1.6.
มฐ.11
(11.2.
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สนองมาตรฐาน
เป้าหมาย
ผลสาเร็จ
การศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรม
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /
ตัวบ่งชี้)
9. โครงการระบบดูแล 1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผ่านเกณฑ์ 1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ผ่านเกณฑ์ มฐ.10 (10.6.
ช่วยเหลือนักเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
2. นักเรียนได้รบั การดูแลเอาใจ 2. นักเรียนได้รบั การดูแลเอาใจ
ใส่จากผู้ปกครอง ครู โรงเรียน ใส่จากผู้ปกครอง ครู โรงเรียน
ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ
ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ
ตนเองและสังคม ร้อยละ 95
ตนเองและสังคม ร้อยละ 91.78
3. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึง 3. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อโครงการในระดับดี
พอใจต่อโครงการในระดับดี
ร้อยละ 80
ร้อยละ 79
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

10. โครงการเชิดชูองค์ 1. สถานศึกษาดาเนินการ
ราชัน
โครงการเทิดทูนสถาบันและองค์
ราชัน อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดี
เยี่ยม)
2. คณะครู บุคลากรและ
นักเรียน เข้าร่วมการจัดกิจกรรม
ดารงไว้ซึ่งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้อยละ 95
3. คณะครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนมีสานึก ความ
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย
ร้อยละ 95
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจต่อโครงการในระดับดี
ร้อยละ 95

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. สถานศึกษาดาเนินการ
โครงการเทิดทูนสถาบันและองค์
ราชัน อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดี
เยี่ยม)
2. คณะครู บุคลากรและ
นักเรียน เข้าร่วมการจัดกิจกรรม
ดารงไว้ซึ่งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้อยละ 100
3. คณะครู บุคลากรและ
นักเรียนทุกคนมีสานึก ความ
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย
ร้อยละ 100
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจต่อโครงการในระดับดี
ร้อยละ 95
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /
ตัวบ่งชี้)
มฐ.2 (2.2.
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

11. โครงการภาพยนต์1. 1.ครูและผู้เรียน สร้างหนังสั้น 4.
สั้นสร้างสรรค์ทราย
สร้างสรรค์ทรายทองเพื่อ
ทอง
ประกอบการเรียนการจานวน 6
เรื่อง
2. 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่ 5.
จาเป็นตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึน้
ร้อยละ 80
3. 3.โรงเรียนมีสื่อหนังสั้น
6.
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
จานวน 2 เรื่อง

1.ครูและผู้เรียน สร้างหนังสั้น
สร้างสรรค์ทรายทองเพื่อ
ประกอบการเรียนการจานวน
10 เรื่อง
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึน้
ร้อยละ 80
3.โรงเรียนมีสื่อหนังสั้น
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
จานวน 5เรื่อง

12. ปรับเปลี่ยน
1. นักเรียนอ้วนและเริ่มอ้วน
พฤติกรรมสุขภาพเด็ก ร้อยละ 60 มีน้าหนักตัวลดลง
นักเรียนที่มีภาวะ
2. นักเรียนอ้วนและเริ่มอ้วน
โภชนาการเกิน
ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ

1. นักเรียนอ้วนและเริ่มอ้วน
ร้อยละ 65 มีน้าหนักตัวลดลง
2. นักเรียนอ้วนและเริ่มอ้วน
ร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจ

และได้รับการแก้ไขปัญหาโรค

และได้รับการแก้ไขปัญหาโรค

อ้วน

อ้วน

3. ผู้ปกครองร้อยละ 80
ตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรค
อ้วน

3. ผู้ปกครองร้อยละ 85
ตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วน
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
โรคอ้วน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /
ตัวบ่งชี้)
มฐ.4
(4.1 – 4.4.4.

มฐ.1
(1.1 -1.4.
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมภิบาลและพัฒนาครู บุคลากร
ให้เป็นผู้นาทางวิชาการ

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารภายใน
โรงเรียน

1. ผู้บริหาร บริหารจัดการสถานศึกษา
และพัฒนาผู้เรียน โดยใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
2. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

1. ผู้บริหาร บริหารจัดการสถานศึกษา
และพัฒนาผู้เรียน โดยใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
2. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

2. โครงการ
ส่งเสริมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
4 กลุ่มงาน

1. ผู้บริหาร บริหารจัดการสถานศึกษา
และพัฒนาผู้เรียน โดยใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
2. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
2. ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)

1. ผู้บริหาร บริหารจัดการสถานศึกษา
และพัฒนาผู้เรียน โดยใช้การบริหารแบบ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
2. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
1. จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษษ
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)
2. ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)

3. โครงการ
แผนงาน
และนโยบาย
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.8
(8.1-8.6.

มฐ.8
(8.1-8.6.

มฐ.14
(14.1-14.2.
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โครงการ/
กิจกรรม
5. โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน
สถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ
5 (ดีเยี่ยม)
2. ระดับคุณภาพการจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 5
(ดีเยี่ยม)
3.ระดับคุณภาพการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ 4
(ดีมาก)
4. ระดับคุณภาพโรงเรียนมีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับคุณภาพ 5
(ดีเยี่ยม)
5. ระดับคุณภาพการนาผลการ
ประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องอยูใ่ นระดับ
คุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
6. ระดับคุณภาพการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน อยู่ในระดับคุณภาพ
5 (ดีเยี่ยม)

1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 5
(ดีเยี่ยม)
2. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 5
(ดีเยี่ยม)
3. โรงเรียนมีการการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ 4
(ดีมาก)
4. นาผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนมี
การติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 5
(ดีเยี่ยม)
5. การนาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
6. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน อยูใ่ นระดับ
คุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.12
(12.1-12.2.
(12.4 – 12.6.
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โครงการ/
กิจกรรม
6. โครงการ
พัฒนา
ระบบงาน
ข้อมูล
สารสนเทศ
7. โครงการ
อบรมครูเพื่อ
ยกระดับ
มาตรฐาน
การศึกษา

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ 4
(ดีมาก)
1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรม
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ทุกคน ร้อยละ 80
2. ครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานหา
ประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษา
ร้อยละ 80
3. ครูและบุคลากรที่ไปอบรม
หรือศึกษาดูงานจากภายนอก
สถานศึกษาสามารถขยายผลให้กับ
ผู้อื่นต่อไปได้ ร้อยละ 95
4. ครูและบุคลากรมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 95

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.12
(12.3.

1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
มฐ.14
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรม
(14.1-14.2.
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ทุกคน ร้อยละ 80.39
2. ครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานหา
ประสบการณ์ภายนอกสถานศึกษา
ร้อยละ 100
3. ครูและบุคลากรที่ไปอบรมหรือศึกษาดู
งานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถ
ขยายผลให้กับผู้อื่นต่อไปได้ ร้อยละ 95
4. ครูและบุคลากรมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ ร้อยละ 100
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่ให้
สะอาด ร่มรื่น
สวยงามและ
ปลอดภัย

1. ระดับคุณภาพของห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง
สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน

1. ระดับคุณภาพของห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง
สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม ร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน)

อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

อยูใ่ นระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

2. โครงการ
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
ปรับปรุง
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
ซ่อมแซม
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง
อาคารสถานที่ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี อยู่ในระดับ
คุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี อยู่ในระดับ
คุณภาพ 4 (ดีมาก)
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.11 (11.1.

มฐ.11 (11.1.
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการรับ
นักเรียน ชั้นธยม
ศึกษาปีที่ 1และ
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. นักเรียนในเขตบริการเข้าเรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีมาก)

สนองมาตรฐาน
ผลสาเร็จ
การศึกษาของ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
1. นักเรียนในเขตบริการเข้าเรียนต่อชั้น มฐ.9
มัธยมศึกษาปีที่ 1และชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 อยู่ในระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

1.2 ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ

โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการ
TO BE
NUMBER ONE

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. นักเรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติ
ตนให้พ้นจากสิง่ เสพติด สิง่ มอมเมา
และอบายมุขต่างๆ ร้อยละ 80
2. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง
3. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ร้อยละ80

ผลสาเร็จ
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
1. นักเรียนรู้เท่าทันและสามารถ
ปฏิบัติตนให้พ้นจากสิง่ เสพติด
สิ่งมอมเมาเมาและอบายมุขต่างๆ
ร้อยละ 95
2. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่า
ในตัวเอง
3. มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ร้อยละ81
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สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้
มฐ.1
(1.1 -1.6.
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2. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ความสาร็จ
ที่

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

ตัวบ่งชี้

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก่าลังกายสม่าเสมอ
มีน้าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์
มาตรฐาน
ปูองกันตัวเองจากสิ่งเสพติด
และหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น
สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ

ร้อยละ
ของ นร.

คะแนน
ที่ได้

คุณภาพ

93

0.46

5

88.92

0.44

5

91

0.91

5

94

0.94

5

95

0.95

5

95.83

0.95

5

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- สถิติการใช้บริการยาและเวชภัณฑ์
- - กิจกรรมรักษาสุขภาพอนามัย
- กิจกรรมกีฬาสี
กิจกรรม อย.น้อย
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา
ชุมนุมกีฬา
การประเมินลักษณะอันพึงประสงค์
- กิจกรรมตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง
- กิจกรรมกีฬาสี
- แก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะ การ
เจริญเติบโตต่าและสูงกว่าเกณฑ์
- การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน
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ความสาร็จ
ที่

ตัวบ่งชี้

ร้อยละ
ของ นร.

คะแนน
ที่ได้

คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/
กิจกรรมที่ทา)
- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
- ชุมนุม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
-โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
- กิจกรรมทาความสะอาดโรงเรียนโดย
คณะสีของนักเรียน - การอบรมขับขี่
ปลอดภัย
- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
แบบประเมินผู้เรียนที่มสี ุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ
- แบบสอบถามการเห็นคุณค่าในตนเอง
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม
- แบบสอบถามการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น
– สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ
- กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศตาม
ความสามารถและศักยภาพของนักเรียน
ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์
-. กิจกรรมโฟล๊คซอง
เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ในวัน
สาคัญต่างๆ

รวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

4.65

5
ดีเยี่ยม
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1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 1
โรงเรียนได้สง่ เสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกาลังกายสม่าเสมอ
จากการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนและการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมี
น้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ที่กาหนดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน
และมีการสอบสมรรถภาพทางกาย ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
การปูองกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษ สภาวะเสี่ยงจากอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ จากกิจกรรม TO BE
NUMBER ONE โครงการส่งเสริมสุขภาพและโครงการขับขี่ปลอดภัยและได้จดั กิจกรรม ส่งเสริม
ความเป็นเลิศตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียนด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมโฟล๊คซอง นักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคารเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี การเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ในวัน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ส่งผลให้นักเรียนมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นอกจากนี้โรงเรียนได้จัด
โครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนยังพัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมอื่นๆ ทีส่ ถานศึกษาจัดขึ้นและมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะด้านต่างๆ ด้านกีฬา โดยการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
และสุดท้ายสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเองและกล้าแสดงออก จากกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียน
ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
และกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น
2. ผลการพัฒนา
จากการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการและกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายทาให้ผู้เรียน
มีสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียะที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ เช่น ชนะเลิศ
ร้องเพลงไทยเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับสพม.41และและผ่านการแข่งขันระดับภาค เข้าสู่
การ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคารเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ได้รบั รางวัลเหรียญทอง
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรมีการกาหนดเปูาหมายการพัฒนานักเรียนด้านการมีสุขนิสัยสุขภาพและสุขภาพจิต
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกีฬาสีภายใน-ภายนอกโรงเรียน โครงการวันสาคัญ โดยครูจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถเพื่อส่งผลให้นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีต่อไปและมีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการทดสอบ
ผู้เรียนเพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนตามที่กาหนดในหลักสูตร
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มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์

ที่
2.1

ตัวบ่งชี้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร

ระดับคุณภาพ
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
ร่องรอยความพยายาม
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรม)
คุณภาพ
ระดับ)
91.61
1.83
5
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
- กิจกรรม รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- กิจกรรมปรับพื้นฐาน
คุณธรรม
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
- กิจกรรมมารยาทงามตามวิถี
ไทย
- กิจกรรมวันระพี
- กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
(เลือกตั้งประธานนักเรียน)
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
- โครงการห้าห้องชีวิตเนรมิต
นิสัย
- โครงการลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมวิทยากรภายนอก
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมวันพ่อ วันแม่
- กิจกรรม English camp
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)

ที่

ตัวบ่งชี้

2.2

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวที

2.3

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง

ระดับคุณภาพ
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
ร่องรอยความพยายาม
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรม)
คุณภาพ
ระดับ)
89.76
0.90
5
- กิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
- กิจกรรมไหว้ศาล-ไหว้ครู
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
93.82
0.94
5
- กิจกรรมอาเซียนร่วมใจ
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
- กิจกรรม English
camp
- กิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
- กิจกรรมการแห่เทียน
จานาพรรษา
- กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมปรับพื้นฐาน
คุณธรรม
- โครงการจ้างครูต่างชาติ
- กิจกรรมสวดมนต์หมู่
สรภัญญะ
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)

ที่
2.4

ระดับคุณภาพ
ที่ได้
คะแนน เทียบระดับ ร่องรอยความพยายาม
ตัวบ่งชี้
(ร้อยละ/
ที่ได้ คุณภาพ
(โครงการ/กิจกรรม)
ระดับ)
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
88.47
0.88
5
- กิจกรรมส่งเสริมการ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทาความสะอาด
(1 คะแนน)
- กิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล
- กิจกรรมปรับ
ทัศนียภาพหน้าอาคาร
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สวนสมุนไพร
- กิจกรรมลอยกระทง
- กิจกรรมวันภาษาไทย
- แผนการจัดการเรียนรู้
รวม
4.55
5
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 2
โรงเรียนกาหนดให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย จุดเน้นตามแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งปลูกฝังให้มีความตระหนักในความกตัญญู
ความเมตตากรุณา ใส่ใจทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาไทย ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะสอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกรายวิชา สอดแทรกคุณธรรม
ทุกหน่วยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนตามความสนใจอย่างหลากหลาย นอกจากนี้โรงเรียน
ได้ จั ด โครงการและกิจ กรรทมเพื่ อเสริม สร้า งประสบการณ์ และศักยภาพให้ผู้ เรีย นมี คุณ ภาพตามตั ว บ่ ง ชี้
ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมปรับพื้นฐานคุณธรรม ม.1,ม.4
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมปรับพื้นฐานคุณธรรม ม.1,ม.4
กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
ตัว บ่ง ชี้ ที่ 2.4 โครงการและกิจกรรมที่โ รงเรียนจัด ได้แก่ กิจ กรรมจิ ตอาสาคุณธรรม กิจ กรรม
เสริมสร้างจิตสาธารณประโยชน์ กิจกรรมไทยใจอาสา กิจกรรมคุณแม่วัยใส (ท้องก่อนวัยเรียน)
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกขั้นตอนจะช่วยพัฒนาเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งรู้จักประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 2
ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนต้องกาหนดให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่
มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ได้แก่ กิจกรรมวันเชิดชู
เกียรติการทาความดี กิจกรรมอาสาพัฒนาวั ดและโรงเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนโดยคณะสีต่างๆ
ชุมนุมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
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ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ที่

ตัวบ่งชี้

3.1

ระดับคุณภาพ
ที่ได้(ร้อยละ/
ระดับ)
69.12

มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆรอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู
77.08
พูด เขียนและตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
79.50
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
76.33
และนาเสนอผลงาน
รวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

คะแนนที่
ได้

เทียบระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

1.38

3

0.77

4

0.79

4

0.76

4

- แบบสอบถามนักเรียน
- กิจกรรมสืบสานภาษา สัปดาห์
สุนทรภู่
- กิจกรรมการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์ ด้วยเทคนิค Mind
map
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน
- สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
- สถิติการยืมหนังสือ
- กิจกรรมใบโพธิ์บอกรักพ่อ
- กิจกรรมนักอากาศยานน้อย
- รายงานการจัดการเรียนการ
สอนด้วยคอมพิวเตอร์

3.7

4
ดีมาก

1.วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3
โรงเรียนมีการจัดให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุด ห้อง E-Learning ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน การบันทึกการอ่าน โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและคิด
วิเคราะห์ การเขียนบันทึกการอ่านด้วยเทคนิค Mind Map สูห่ นังสือเล่มเล็ก กิจกรรมสืบสานภาษาสัปดาห์
สุนทรภู่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน กิจกรรม
หนังสั้น ชุมนุมนักอากาศยานน้อย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน

2. ผลการพัฒนา
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ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อยู่
ในระดับคุณภาพดีและมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน อยู่ในดับดับคุณภาพ ดีมาก
3. แนวทางการพัฒนา
- ห้องสมุดโรงเรียนควรเพิ่มหรือจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน
- จัดบรรยากาศห้องงสมุดให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล

ที่
4.1

4.2
4.3

4.4

ระดับคุณภาพ
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
ตัวบ่งชี้
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
คุณภาพ
ระดับ)
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและ
91.66
1.83
5
ดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
90.00
0.90
5
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง
กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์
88.33
0.88
5
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
91.66
0.91
5
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

รวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

4.52

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
1. โครงการส่งเสริมการอ่าน
เขียน คิดวิเคราะห์และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่
- กิจกรรมสืบสานภาษา
สัปดาห์ห้องสมุด
- กิกรรมชั่วโมงการอ่าน
คิดวิเคราะห์กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
- กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
- ทัศนศึกษานอกสถานที่
2. กิจกรรมในชั้นเรียน
- โครงงานวิทยาศาสตร์
- โครงงานภาษาไทย
- รายงานการศึกษาค้นคว้า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายงาน การทาแผ่นพับ
และหนังสือเล่มเล็ก

5
ดีเยี่ยม
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1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 4
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล โดยแต่ละรายวิชาได้จัดการเรียนการสอนทีส่ ่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด
ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย รายงานการศึกษาค้นคว้าภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในกลุ่มสาระ
สังคมศาสนาและวัฒนธรรม รายงาน การทาแผ่นพับและหนังสือเล่มเล็กในเนื้อหาสาระที่นักเรียนเรียน
ในแต่ละวิชา อีกทั้งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมได้แก่ วันสุนทรภู่กิจกรรมสืบสานภาษาสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรม
บันทึกการอ่าน กิจกรรมประกวดห้องเรียน กิจกรรมหนอนหนังสือ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาในกลุ่มอาเซียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษานออก
สถานที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี โรงไฟฟูาแม่เมาะ จ.ลาปาง เป็นต้น
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัด การเรีย นรู้ที่เน้น ทักษะ
การคิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลาย
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
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ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

ที่
5.1

5.2
5.3
5.4

ระดับคุณภาพ
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
ร่องรอยความพยายาม
ตัวบ่งชี้
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
คุณภาพ
ระดับ)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
72.76
0.73
4
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
สาระเป็นไปตามกลุ่มสาระเป็นไป
การเรียนรู้และจัดโครงการ/
ตามเกณฑ์
กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแปดกลุ่มสาระ
- กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน
คณิตศาสตร์
- กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสอนเสริมO–net
2. รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแปดกลุ่มสาระ
ทุกระดับชัน้
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
86.11
0.86
5
รายงานสรุปผลการประเมิน
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
98.52
1.97
5
รายงานสรุปผลการประเมิน
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
31.49
0.31
1
รายงานสรุปร้อยละของนักเรียน
เกณฑ์
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
ระดับดี ม.3และม.6
รวม
3.87
4
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
ดีมาก
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1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 5
โรงเรียนให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิท์ างเรียนสูงขึ้น โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
แปดกลุ่มสาระ กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ กิจกรรมปรับความรู้พนื้ ฐานวิทยาศาสตร์
การประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและมีการจัดกิจกรรม
สอนเสริมO–net เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
ได้แก่ ความสามารถ ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
และมีผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาครูผู้สอนในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือ
ในการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนและการทาวิจัยในชั้นเรียน
ของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
ระดับคุณภาพ
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
คุณภาพ
ระดับ)
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจน
82.48
1.64
5
1. โครงการแนะแนว
- ค่ายสานฝันท.ว สู่รั้ว
สาเร็จ
มหาวิทยาลัย
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
83.73
0.84
5
- ปฐมนิเทศ
งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
- พี่สานฝันน้องสู่รั้ว
6.3 ทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้
88.18
0.88
5
มหาวิทยาลัย
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
83.97
0.84
5
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
2. โครงการเชิดชูองค์ราชัน
สนใจ
- กิจกรรมแปลงนาสาธิต
- สวนสมุนไพร
- การเลี้ยงกบ
- เห็ดนางฟูา
- ผลิตน้าส้มควันไม้
- เห็ดฟาง
- ปลูกผักไร้ดนิ
3. โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน 8 กลุ่มสาระ
- โครงงานคุณธรรม
- พัฒนาการเรียนการสอน
เกษตร
- พัฒนาการเรียนการสอนค
หกรรม
- ชุมนุมเปุาแก้ว
- งานช่าง
รวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

4.2

5
ดีเยี่ยม
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1. วิธีการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการทางานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผน
การทางาน ดาเนินงานตามแผน อย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวน
การทางานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด
จนสาเร็จอย่างมีคุณภาพ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถ
ทางานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยการจัดโครงการแนะแนว มีการจัดกิจกรรมค่ายสานฝันท.ว สู่รั้ว
มหาวิทยาลัย ปฐมนิเทศ พี่สานฝันน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 56 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
และโครงการเชิดชูองค์ราชัน เช่นกิจกรรม- กิจกรรมแปลงนาสาธิต สวนสมุนไพร การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงกบ เห็ดนางฟูา ผลิตน้าส้มควันไม้ การเพาะเห็ดฟาง และการปลูกผักไร้ดิน นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เช่น โครงงานคุณธรรม พัฒนาการเรียนการสอนเกษตร
พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม ชุมนุมเปุาแก้ว และงานช่าง
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะ
การวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ การทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และส่งเสริมให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6 ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการสอนทีส่ อดแทรก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้อาชีพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ฯลฯและจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ อย่าง
น้อย 1 อาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยมีครูให้คาแนะนา ช่วยเหลือ
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ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ
เทียบ
คะแนน
ที่ได้
ระดับ
ที่ได้
(ร้อยละ/ระดับ)
คุณภาพ

7.1

ครูมีการกาหนดเปูาหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (1
คะแนน)

92.59

7.2

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
(1 คะแนน)

94.44

0.93

0.94

5

5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม)
- หลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้
- คาสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่
- แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การประจาปี
- ระเบียบการวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน
- แฟูมพัฒนาผู้เรียนรายบุ
คล
- รายงานการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
- รายงานการปรับแก้
พฤติกรรมผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
- แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
- รายงานการวิจัยในชั้น
เรียน
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มาตรฐานที่ 7 (ต่อ)

ที่

7.3

ตัวบ่งชี้

ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา
(2 คะแนน)

ระดับ
คุณภาพ
ที่ได้
(ร้อยละ/
ระดับ)
90.74

เทียบ
คะแน
ระดับ
น
คุณภา
ที่ได้
พ
1.81

5

7.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปญ
ั ญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ (1 คะแนน)

92.59

0.93

5

7.5

ครูมีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย (1
คะแนน)

92.59

0.93

5

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรม)
- หลักสูตรสถานศึกษา
- แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจาปี
- แฟูมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- แผนการจัดการเรียนรู้
- หลักฐานการสอนเสริม
/สอนซ่อม
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- แบบสารวจข้อมูล สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ บริบทและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
- แผนการจัดการเรียนรู้
- รายงานวิจัยชัน้ เรียน
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- ระเบียบการวัดและประเมินผลของ
โรงเรียน
- เครื่องมือการวัดและประเมินผล/คลัง
ข้อสอบ
- แฟูมพัฒนาผู้เรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- บันทึกผลหลังสอน
- รายงานผลการทดสอบ
Pre-ONET,ONET
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มาตรฐานที่ 7 (ต่อ)

ที่

7.6

7.7

7.8

ระดับ
คุณภาพ
เทียบ
คะแนน
ร่องรอยความพยายาม
ตัวบ่งชี้
ที่ได้
ระดับ
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรม)
(ร้อยละ/
คุณภาพ
ระดับ)
ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา
92.59 0.93
5
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
- แผนงาน / โครงการ ระบบการดูแล
ทั้งด้านการเรียน
ช่วยเหลือนักเรียน
และคุณภาพชีวิต
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ด้วยความเสมอภาค
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เช่น แบบคัดกรองนักเรียน แบบบันทึก
การให้คาปรึกษา บันทึกการเยี่ยมบ้าน
ครูมีการศึกษาวิจัย
90.70 0.91
5
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูแต่
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ละคน
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
- เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่
และใช้ผลในการปรับการ
ผลงานวิจัย
สอน
- สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการสอนที่ใช้
พัฒนา/แก้ปัญหาผู้เรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้
- บันทึกผลหลังสอน
100
1.00
5
ครูประพฤติปฏิบัตติ นเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที/่ ทะเบียน
แบบอย่างที่ดีและเป็น
ประวัติ
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
- ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะตาแหน่ง
- คาสั่งมอบหมายภาระงานของ
สถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 7 (ต่อ)

ที่
7.9

ระดับคุณภาพ
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
ร่องรอยความพยายาม
ตัวบ่งชี้
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรม)
คุณภาพ
ระดับ)
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
90.74
0.91
5
- บันทึกเวลาปฏิบตั ิงาน
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ของข้าราชการ
ความสามารถ (1 คะแนน)
- คาสั่งปฏิบัติการสอน
- บันทึกการสอนแทน
- ผลการแข่งขันความเป็น
เลิศตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ขนึ้
ไป
รวม
9.29
5
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 7
โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลโดยจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาครูได้พัฒนาการเรียนการสอนโดยดาเนินงาน
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร การสร้างขวัญและกาลังใจโครงการพัฒนาศักยภาพครู โครงการ
พัฒนาและนากระบวนการวิจัยไปใช้ โครงการพัฒนาห้องสมุดชีวิต การเข้าศึกษาอบรม ร่วมสัมมนาวิชาการ
เพื่อพัฒนางานสอนอย่างต่อเนื่อง มีความชานาญดานการสอนประกอบกับความรับผิดชอบในหน้าที่
และนาเอาความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ มาพัฒนางานสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผล
ที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้ครูมี
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ แผนกจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ Backword Design แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5
ขั้นตอน (5 Steps) แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่แบบประเมินการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ ครูแต่ละกลุ่มสาระผลิตสื่อและเทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ แบบวัดและประเมินผลแต่ละกิจกรรม
การเรียนรู้ชองแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
เครื่องมือการวัดและประเมินผลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ ระบบดูแลนักเรียน จัดคาบโฮมรูม ประชุม
ระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ ครูทุกคนมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสารผลงานวิจัยของครูโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 7.7 โครงการและกิ จ กรรมที่ โ รงเรีย นจั ด ได้ แก่ สั ม มนาครูที่ ป รึกษา การประชุ ม ครู
ประจาเดือน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ จัดตารางสอนนิเทศครูรายบุคคล
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนา
และส่งผลให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มีผลประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 7 ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกาหนดแนวทางการพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะตาแหน่ง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน กาหนดเปูาหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นาข้อมูลสารสนเทศจากผล
การวิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุ คคล ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผล
ที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหาย ให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
อย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
มีการติดตามนิเทศการสอนของครูอย่างเป็นระบบ
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มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบ่งชี้

1

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน

2

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ผู้บริหารใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ผู้บริหารส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอานาจ
ตัวบ่งชี้ที่ 85 ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา

3

4

5

6

คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
รวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ที่ได้
(ร้อยละ/ระดับ)

คะแนน
ที่ได้

เทียบระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5

1.00

5

5

2.00

5

5

1.80

5

5

2.00

5

5

1.80

5

- แผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการ / กิจกรรม
- บันทึกการประชุม
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยม
ของโรงเรียน
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา
- คาสั่ง
- ผลงานของโรงเรียน ครู
และนักเรียน
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
- เกียรติบัตร รางวัลต่าง ๆ
-รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 3
-แบบประเมินมาตรฐานที่ 8

5

2.00

5

9.60

5
ดีเยี่ยม
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1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 8
โรงเรียนมีการพัฒนาองค์กร ทั้ง 4 กลุ่มงานให้มีระบบ โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
SBMและPDCA ประกอบกัน
2. ผลการพัฒนา
จากการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน กากับติดตามและสรุปงานในด้านต่าง ๆ ทา
ให้มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน ควรพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล สาหรับใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผล
ที่ ตัวบ่งชี้

1 9.1คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
9.2คณะกรรมการ
สถานศึกษากากับ ติดตาม
ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เปูาหมาย
9.3ผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา

รวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ที่ได้
(ร้อยละ/
ระดับ)
5

คะแนน
ที่ได้

เทียบ
ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา

2

5

5

1

5

5

1.8

5

1.คู่มือคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2.แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
3.แผนปฏิบัติการประจาปี
4.บันทึกรายงานการประชุม
5.ปูายจัดโครงสร้าง
คณะกรรมการสถานศึกษา
6.แบบสอบถาม
7.รายงานบันทึกการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
8.ภาพกิจกรรมการประชุม/
ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

4.8

5
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 9
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ซึง่ มีบทบาทหน้าที่ในการกากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2. พ.ศ.2545 โดยต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คานึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับผู้เรียน
ซึ่งจะต้องทางานที่เน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและความโปร่งในตรวจสอบได้ในทุกขัน้ ตอน
ของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบร่วมกัน และคานึงถึงความคุ้มค่า
ในการทุนด้านการจัดการศึกษา
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

ห น้ า | 109

2. ผลการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ตามระเบียบ คณะกรมการมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้านสังกัดทราบ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา จากการประชุมผูป้ กครองนักเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. แนวทางการพัฒนาในนาคต
สถานศึกษาควรมีกิจกรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม และมีความสัมพันธ์
กับทางโรงเรียนให้มากขึ้น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

ห น้ า | 110

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ที่
10.1

ตัวบ่งชี้

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น

ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความพยายาม
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
(โครงการ/กิจกรรม)
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
คุณภาพ
ระดับ)
5
2
5
- หลักสูตรการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา
- ขั้นตอนการจัดทา
หลักสูตร
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
- การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- บันทึกการประชุม/
คาสั่ง/หลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- ปูายกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ปูาย/
บอร์ดการจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน
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มาตรฐานที่ 10 (ต่อ)

ที่

ตัวบ่งชี้

10.2

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด
ความสามารถและความ
สนใจ

10.3

จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความ
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
พยายาม
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรม)
คุณภาพ
ระดับ)
5
2
5
หลักสูตรสถานศึกษา
การจัดทา
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
- การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
- แนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตร
สถานศึกษา
- ปูายกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปูาย
นิเทศการจัดกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชน
5
1
5
- หลักสูตรสถานศึกษา
- คู่มือดาเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แผนงาน โครงกา
- กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียน
- ผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแผนงาน
โครงการ
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มาตรฐานที่ 10 (ต่อ)

ที่
10.4

10.5

ตัวบ่งชี้
สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง

นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบและนาผลไป
ปรับปรุงการเรียน การสอน

ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความพยายาม
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
(โครงการ/กิจกรรม)
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
คุณภาพ
ระดับ)
5
1
5
แผนงาน โครงกา
กิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ของ
ครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนการจัดการเรียนรู้
ของครู
ผลงานนักเรียน สื่อ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียน
ภาพถ่ายในกิจกรรม
การเรียนการสอน
5
2
5
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
คาสั่งการนิเทศ
ปฏิทินการนิเทศ
บันทึกการประชุม
เครื่องมือสาหรับการ
นิเทศภายใน
บันทึกผลการนิเทศ
และการนาผลไปปรับปรุง

.
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มาตรฐานที่ 10 (ต่อ)

ที่
10.6

ระดับคุณภาพ
ร่องรอยความพยายาม
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
(โครงการ/กิจกรรม)
ตัวบ่งชี้
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
คุณภาพ
ระดับ)
จัดระบบดูแล
5
1.80
5
แผนงาน โครงการ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
กิจกรรม
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
คาสั่ง เอกสารข้อมูล
ถึงผู้เรียนทุกคน ( 2 คะแนน)
สารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล
การคัดกรองและ
จาแนกผู้เรียนเป็นรายกลุ่มตาม
สภาพ
บันทึกผลการจัด
กิจกรรมปูองกัน แก้ไขและพัฒนา
ผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม
บันทึกผลการประสาน
และส่งต่อการแก้ไขและพัฒนา
ผู้เรียนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวม
9.80
5
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
ดีเยี่ยม

1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 10
โรงเรียนได้ดาเนินการให้มีงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและสนองผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ครูมีการนาแผนไปใช้จัดการเรียน
การสอนหรือจัดสถานการณ์การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
และมีการประเมินผล การปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
จัดทาตารางการนิเทศการใช้หลักสูตรของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนทุกสิ้ นปีการศึกษา การศึกษาเพื่อวิ เคราะห์ผ ลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกสิ้นปี การศึกษาและร่วมกัน
ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ตลอดจนผู้สอนมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการคัดกรองและจาแนกเป็นกลุ่มตามสภาพของนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมปูองกัน
แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปูองกัน แก้ไข พัฒนาผู้เรียน
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การประสานและส่งต่อการแก้ไขอีกทั้งพัฒนาผู้เรียนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพมีคุณภาพ
ตามตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
จัดหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ จัดโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบบันทึกการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมแต่ละระดับชั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 30 ชุมนุม
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมพัฒนาครูด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ โครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ
ตัวบ่งชี้ ที่ 10.5 โครงการและกิจกรรมที่ โรงเรียนจั ดได้แก่ การนิเทศภายใน : การประเมิ น
สมรรถนะครูรายบุคคล ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระ แฟูมรายงานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
และนิเทศครูรายบุคคล เอกสารบันทึกจับคู่นิเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการครูพ่อครูแม่
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะครูให้มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ช่วยพัฒนาครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและเป็นจริง นาผลการศึกษามาพัฒนานักเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
มีการประเมิ นผลการเรีย นที่ ส อดคล้ องกับสภาพการเรีย นรู้ที่ จัด ให้ผู้เรีย นและอิง พัฒ นาการของผู้ เรีย น
ตลอดจนนาผลการประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพ จึงทาการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 10 ใน
ระดับเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกาหนดแผนการนิเทศและดาเนินการนิเทศตามแผนงาน มีการบันทึกการนิเทศและนา
ผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจับคู่นิเทศเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้
นิเทศกันเอง ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดปัญหามากที่สุด ซึ่งมีจุดประสงค์
เพื่อให้ครูที่สอนรายวิชาเดียวกัน ต่างรายวิชากันหรือชิ้นเดียวกัน ต่างชิ้นกัน สามารถนิเทศการสอนซึ่งกันและ
กันได้ แล้วร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาร่วมกันได้ ดังแผนภูมิกระบวนการนิเทศการสอนจับคู่นิเทศ
ดัง นั้ น โครงการ/กิจกรรมมี การวางแผนและกาหนดขั้น ตอนการท างานชั ด เจน ปฏิบั ติไ ด้ ครบตามแผน
ตลอดจนนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
ระดับคุณภาพ
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
คุณภาพ
ระดับ)
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
4
3.2
5
- แฟูมเอกสาร/
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
แผนปฏิบัติการประจาปี /
สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่
โครงการ
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
- บันทึกการประชุม /
ร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับ
คาสั่งการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียน
โรงเรียน
- รายงานประจาปีของ
โรงเรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
5
3
5
- อาคาร ห้องเรียน
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุ
ของผู้เรียน
อุปกรณ์
- บันทึกสุขภาพนักเรียน
จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
5
3
5
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
11.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อให้
สุขภาพ
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ/หรือ
- รางวัลทีไ่ ด้รับ หรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ประกาศเกียรติคุณ
- หลักสูตรสถานศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้
สถิติการใช้ห้องสมุด
- สถิติการใช้สื่อ /
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน
- ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิด
จากการใช้บริการห้องสมุด
รวม
9.2
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
ดีเยี่ยม
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1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 11
โรงเรียนได้ทาการบรรจุแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ไว้ในแผนปฏิบัตงิ าน
ของโรงเรียน โดยได้ทาการสารวจความขาดแคลนและความต้องการของครูและสถานศึกษา
โดยทาโครงการพัฒนาเป็นระยะๆ ไป
2. ผลการพัฒนา
จากวิธีการดาเนินการดังกล่าว ทาให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องอานวยการและสภาพแวดล้อม
เหมาะสม เอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ อยู่ในระดับดี
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกาหนดแผนพัฒนาเป็นระยะๆ เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนาอาคารสถานที่
มีการสอบถามความต้องการของบุคลากรทุกฝุายและศึกษาความขาดแคลนด้านห้องเรียนและสภาพห้องเรียน
และอาคารประกอบต่างๆและความต้องการของบุคลากรอยู่เสมอ
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มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ที่
12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

ระดับคุณภาพ
ที่ได้
คะแนน
ตัวบ่งชี้
(ร้อยละ/
ที่ได้
ระดับ)
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
5
1
สถานศึกษา
จัดทาและดาเนินการตาม
5
1
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มงุ่ พัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
4
0.8
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
4
0.4
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
4
0.4
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
5
1
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5

1. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
- มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานจัดทา
มาตรฐาน

5

5

3

4

5

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ/แผนปฏิบัติ
การประจาปี
- รายงานสรุปผลการติดตาม
และผลการประเมินคุณภาพภายใน
- รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปี
- หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน/
รายงานประจาปี
2.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศ
- การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
- รายงานการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ

รวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

4.6

5
ดีเยี่ยม
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1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 12
โรงเรียนมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพให้กับครูและบุคลากร
ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในทีไ่ ด้มาตรฐานส่งผลให้การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
นาผลการประเมินด้านต่างๆ ของสถานศึกษาปีทผี่ ่านมา มาพัฒนาและกาหนดแผนการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อไป
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ระดับ
คุณภาพ
ระดับ
คะแนน
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
ที่ได้
คุณภา
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
(ร้อยละ/
พ
ระดับ)
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
4
4
5
โรงเรียนได้พฒ
ั นาคุณภาพสถานศึกษา
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและ
ตามมาตรฐาน
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ที่ 13 โดยอ้างอิงร่องรอยจาก
ภายในและภายนอก
รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
ต่อไปนี้
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
1. โครงการทัศนศึกษา
ของสถานศึกษารวมทั้ง
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิชาการ
- แข่งขันทักษะทางวิชาการ
- แข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทย
- แข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมเปุาแก้ว
- กิจกรรมหนังสั้นสร้างสรรค์
ทรายทอง
- จ้างครูชาวต่างชาติเพื่อร่วมพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดย
เจ้าของภาษา
- English Camp
- ห้อง E – learning
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- กิจกรรมอยู่คา่ ยพักแรมลูกเสือ –
เนตรนารี
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรม To be Number one
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

ห น้ า | 120

มาตรฐานที่ 13 (ต่อ)
ระดับ
คุณภาพ
ระดับ
คะแนน
ที่
ตัวบ่งชี้
ที่ได้
คุณภา
ที่ได้
(ร้อยละ/
พ
ระดับ)
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
4
4
5
บุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง

รวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

8

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
- ธนาคารโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
- กิจกรรมวันสาคัญ เช่น วันสาคัญ
ทางศาสนา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ วันขึน้ ปีใหม่ วันเอดส์โลก
เป็นต้น
- สวนสมุนไพร
- กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
- การเช่าพื้นที่ในการจัดทาเว็บไซต์
- กิจกรรม Singing Contest
- กิจกรรมกีฬาสี

5
ดีเยี่ยม
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1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 13
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้มีการวางแผนจัดทาโครงการโดยกาหนดลงในแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2557 และได้ดาเนินการจัดกิจกรรมและโครงการ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอก
สถานศึกษา จนสามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ และทักษะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย
ทาให้บุคลากรภายในสถานศึกษา ชุมชน ผูป้ กครอง ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มีความใฝุเรียนใฝุรู้ สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่
13 ในระดับดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน และจัดทาคู่มือแหล่งเรียนรู้
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากร นักเรียน องค์กร ชุมชน ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จัดตารางการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้เดิมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่กาหนดขึ้น

ที่

ตัวบ่งชี้

14.1

จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา

14.2

รวม
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
คะแนน
ที่ได้
ที่ได้
(ร้อยละ/
ระดับ)
4
2.4

3

ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)

5

1. โครงการแผนงานและ
นโยบาย
- กิจกรรมพัฒนาแผนงาน
และนโยบาย
- กิจกรรมควบคุมภายใน
- กิจกรรมติดตามโครงการ
2. ร่องรอยอื่นๆ
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- ร่องรอยการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- สรุปผลการนิเทศ
ติดตามผลการดาเนินงาน
- รายงานสรุปผลการ
ประเมินโครงการ
-สรุปผลความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน
ผู้ปกครองและที่มีต่อการ
ดาเนินงาน
โครงการ /กิจกรรม

1.2

3

3.6

4
ดีมาก
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1. วิธีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่ 14
จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ทบทวนผลการดาเนินการปีที่ผา่ นมา แล้วดาเนินการ
พิจารณาจัดการทาแผนปฏิบัติการประจาปี จากนั้นจัดกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ที่กาหนดไว้และมีกระบวนการติดตามดาเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียน
ให้ บรรลุ ตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เมื่อดาเนินกิจกรรม
โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อย มีการประเมินโครงการว่าบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
และรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ รวมรวมผลการดาเนินงานเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการ
ครู นักเรียนและชุมชนได้ทราบ
2. ผลการพัฒนา
โรงเรียนทุ่งดาเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เปูาหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการ
ที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชน
และองค์กรภายนอกและมีผลการดาเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
3. แนวทางการพัฒนา
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ดาเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนโดยมีกระบวนการบริหารจัดการ
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เปูาหมาย
และกลยุทธ์ มีการนิเทศติดตามงานให้ดาเนินการเป็นไปตามแผน รวมทั้งผลลัพธ์ต้องสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการจัดประชุมผูป้ กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมการบริหารการศึกษา และรายงานโครงการ
กิจกรรมเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อย เผยแผ่ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชนได้รับทราบ
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มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ระดับคุณภาพ
เทียบ
ที่ได้
คะแนน
ร่องรอยความพยายาม
ที่
ตัวบ่งชี้
ระดับ
(ร้อยละ/
ที่ได้
(โครงการ/กิจกรรมที่ทา)
คุณภาพ
ระดับ)
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อสนองนโยบาย
5
3
5
- แบบประเมินมาตรฐาน
จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรปู
ด้านมาตรการส่งเสริม
การศึกษา
การศึกษาพื้นฐานโรงเรียน
ทุ่งทรายวิทยา
- รายงานผลการดาเนิน
โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย
4
1.6
5
- รายงานผลการดาเนิน
โครงการห้องเรียนสีขาว
- รายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล
รวม
4.6
5
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน
ดีเยี่ยม
1. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัด ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม
ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬานันทนาการร่วมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา ดังผลการประเมิน
มาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรกาหนดแผนการจัดทาโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ให้หลากหลายซึง่ ผู้เรียนสามารถนาไปบูรณาการได้
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าน้าหนัก
30.00

คะแนนทีไ่ ด้
25.49

ระดับคุณภาพ
5

5.00

4.65

5

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน

0.50
0.50

0.46
0.44

5
5

1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

1.00

0.91

5

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม

1.00

0.94

5

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ีและให้เกียรติผู้อื่น

1.00

0.95

5

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ

1.00

0.95

5

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

5.00

4.55

5

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.00
1.00
1.00
1.00

1.83
0.90
0.94
0.88

5
5
5
5

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5.00

3.70

4

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

2.00

1.38

3

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม

1.00

0.77

4

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสนุ ทรียภาพ
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ค่าน้าหนัก
30.00

คะแนนทีไ่ ด้
25.49

ระดับคุณภาพ
5

1.00

0.79

4

1.00

0.76

4

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

5.00

4.52

5

2.00

1.83

5

1.00

0.90

5

4.3 กาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

1.00

0.88

5

1.00

0.91

5

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร

5.00

3.87

4

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์

1.00

0.73

4

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์

1.00

0.86

5

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์

2.00

1.97

5

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์

1.00

0.31

1

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ

5.00

4.20

5

2.00

1.64

5

6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้

1.00

0.84

5

1.00

0.88

5

6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ

1.00

0.84

5

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนานาเสนอผลงาน
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ทตี่ อบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัด
การเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกทีด่ ขี อง
สถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน

ค่าน้าหนัก
50.00

คะแนนทีไ่ ด้
47.29

ระดับคุณภาพ
5

10.00

9.29

5

1.00

0.93

5

1.00

0.94

5

2.00

1.81

5

1.00

0.93

5

1.00

0.93

5

1.00

0.93

5

1.00

0.91

5

1.00

1.00

5

1.00

0.91

5

10.00

9.60

5

1.00

1.00

5
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถ และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง

ค่าน้าหนัก

คะแนนทีไ่ ด้

ระดับคุณภาพ

2.00

2.00

5

2.00

1.80

5

2.00

2.00

5

1.00

0.80

5

2.00

2.00

5

5.00

4.8

5

2.00

2.00

5

1.00

1.00

5

2.00

1.80

5

10.00

9.80

5

2.00

2.00

5

2.00

2.00

5

1.00

1.00

5

1.00

1.00

5
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมัน่ คง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้
ดีสภาพแวดล้อมร่มรืน่ และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าน้าหนัก
2.00

คะแนนทีไ่ ด้
2.00

ระดับคุณภาพ
5

2.00

1.80

5

10.00

9.20

5

4.00

3.20

5

3.00

3.00

5

3.00

3.00

5

5.00

4.60

5

1.00

1.00

5

12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

1.00

1.00

5

1.00

0.80

5

0.50

0.40

5

0.50

0.40

5

1.00

1.00

5
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3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ต่อ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ค่าน้าหนัก
10.00

คะแนนทีไ่ ด้
8.00

ระดับคุณภาพ
5

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

10.00

8.00

5

5.00

4.00

5

5.00

4.00

5

5.00

3.60

4

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

5.00

3.60

4

3.00

2.40

5

2.00

1.20

3

5.00

4.60

5

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

5.00

4.60

5

3.00

3.00

5

2.00

1.60

5

ค่าเฉลี่ยรวม
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 88.98
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1  ระดับ 12  ระดับ 3
(ปรับปรุง)
(พอใช้)
(ดี)

100.00

88.98

5

 ระดับ 4

 ระดับ 5

(ดีมาก)

(ดีเยี่ยม)
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4. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2557)
จาแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม...

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1.5
2
2.5
3 3.5

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

0

1

146

4

6

3

4

21

42

24

42

108

74.23

146

17

3

5

7

2

43

34

36

113

77.32

146

0

4

8

3

13

43

38

37

118

80.76

146
146

2
3

2
7

8
6

7
16

22
10

37
30

26
38

43
37

106
104

72.85
71.48

146

1

1

0

8

18

26

47

46

118

81.10

146

3

15

8

9

21

26

19

46

91

62.20

146

14

6

9

5

17

44

25

26

95

64.95

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 - 4

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม...

จานวน นร.ที่ ร้อยละ นร.
ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

4

ร

73.11

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

0

1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1.5
2
2.5
3
3.5

138

4

9

11

9

15

27

30

34

91

65.58

138

0

6

3

17

20

38

22

32

92

66.67

138

17

3

9

9

8

16

28

49

93

67.03

138
138

2
1

4
6

5
9

13
12

4
10

42
41

29
28

39
31

110
100

79.71
72.64

138

2

8

8

8

7

21

24

62

107

77.17

138

10

6

3

12

9

37

32

29

98

71.01

138

2

7

7

12

5

41

27

38

106

76.81

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 - 4

4

ร

72.08

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

จานวน นร.ที่ ร้อยละ นร.
ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

ห น้ า | 132

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม...

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

0

1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1.5
2
2.5
3
3.5

166

0

20

11

22

18

48

29

19

96

57.83

166

0

15

18

11

21

38

40

23

101

60.84

166

0

11

12

14

21

40

24

45

109

65.66

166
166

0
0

6
6

5
8

7
8

9
13

34
30

29
25

77
76

140
131

84.04
78.92

166

0

2

2

2

17

40

36

69

144

86.75

166

0

2

13

18

15

28

35

55

118

71.08

166

0

7

14

22

7

42

38

36

116

69.88

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 - 4

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม...

4

ร

จานวน นร.
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

ร้อยละ
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป

71.88

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1.5
2
2.5
3
3.5

จานวน นร.ที่ ร้อยละ นร.
ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

0

1

180

12

17

8

13

14

31

47

39

117

65.00

180

8

6

17

16

18

42

38

36

116

64.17

180

7

16

15

13

12

47

27

44

118

65.28

180
180

6
16

25
4

4
5

5
8

21
8

45
37

41
32

34
71

119
140

66.37
77.78

180

2

0

1

4

10

25

31

108

164

91.11

180

2

2

9

6

6

23

14

118

155

85.83

180

0

0

8

15

24

36

35

63

133

73.61

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 - 4

4

73.64
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

0

1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1.5 2 2.5
3
3.5

180

3

15

16

19

26

32

28

42

102

56.82

180

0

13

14

30

30

32

31

32

95

52.92

180

7

4

3

4

3

13

21

126

160

88.86

180
180

6
3

3
2

2
12

5
26

7
33

24
29

39
32

95
44

158
104

87.91
57.94

180

0

10

17

11

11

35

49

48

132

73.26

180

1

0

0

1

2

18

26

133

177

98.33

180

0

10

18

21

35

32

25

41

98

54.32

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 - 4

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รายวิชาเพิ่มเติม......

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

0

1

4

ร

จานวน นร.ที่ ร้อยละ นร.
ได้ระดับ 3 ทีไ่ ด้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

71.29

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้
1.5 2 2.5
3 3.5

4

ร

จานวน นร.ที่ ร้อยละ นร.
ได้ระดับ 5 ทีไ่ ด้ระดับ
ขึ้นไป
3 ขึ้นไป

170

12

9

20

16

51

42

22

115

67.35

170

7

23

16

16

42

39

27

108

63.53

170

8

16

27

23

45

28

23

96

56.47

170
170

0
1

0
0

0
2

1
3

18
12

38
32

112
120

168
164

99.07
96.62

170

6

4

7

16

49

36

52

137

80.59

170

16

16

9

14

42

30

43

115

67.65

170

3

16

20

20

49

41

21

111

65.29

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 - 4

74.57
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4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.
ทั้งหมด
147
149
165
179
180
170
990

ดีเยี่ยม
จานวน ร้อยละ
142 97.67
143 95.64
162 98.18
151 84.15
177 98.06
163 95.81
938 94.92
156 94.92

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
5
3.71
5
3.61
1
0.58
3
2.16
0
0
27
15.08
1
0.56
1
0.77
3
1.81
0
0.00
0
0.14
7
4.19
0
0.00
50
5.09
2
0.23
1
0.46
8
5.09
0
0.23
1
0.46

4.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นร.
ทั้งหมด
147
149
165
179
180
170
990

ดีเยี่ยม
จานวน ร้อยละ
143 81.57
145 97.48
160 97.05
173 96.72
167 92.78
161 94.56
949 93.36
158 93.36

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน)
ดี
ผ่าน
ไม่ผา่ น
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4
2.43
147
100
4
2.52
149
100
5
2.88
165
100
5
3.00
179
99.62
1
0.28
13
7.08
180
100
9
5.44
170
100
40
3.89
0
0.02
1
0.21
7
3.89
0
0.02
1
0.21
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4.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน นร.
ทั้งหมด

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

147
149
165
179
180
170
990
990

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
147
100.00
149
100.00
165
100.00
179
100.00
180
100.00
170
100.00
990
100.00
990
100.00
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ตอนที่ 4
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุง่ ทรายวิทยามีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย 89.78 สรุปผลการประเมินคุณภาพรายด้านได้ดงั นี้
1.1 ผลการดาเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองด้านต่างๆ
เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ดา้ นผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม มีทักษะในการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการวิเคราะห์ความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสขุ นิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งมีสุนทรียภาพและรักศิลปะ ดนตรี และกีฬา
จากการประเมินเมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่ามีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 2 มาตรฐาน
ได้แก่มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสขุ ภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ และมาตรฐานที่ 6 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียน
มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ระดับดีมาก
4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐาน
ที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
และมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม
1.2 ด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนได้จัดทาโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรครู ให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านการเรียนการสอน
ซึ่งส่งผลให้บุคลากรครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ
เปูาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่ามีคุณภาพระดับดีเยี่ยม
ทุกมาตรฐาน มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ย 3 อันดับแรก คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รองลงมา ได้แก่ มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน รองลงมาได้แก่ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านการเรียนการสอน มีระดับคุณภาพรวม ดีเยี่ยม
1.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดทาโครงการ จานวน 1 โครงการ
3 กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จากผลการดาเนินงาน
ดังกล่าว เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่ามีคุณภาพระดับดีเยีย่ มทั้ง 2 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพรวม
ดีเยี่ยม
1.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดทาโครงการ จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม
ที่พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเปูาหมายตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่ามีคุณภาพระดับดีมาก 1 ตัวบ่งชี้
และระดับคุณภาพดี 1 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพรวม ดีมาก
1.5 ด้านมาตรการส่งเสริม โรงเรียนได้จัดทาโครงการ จานวน 2 โครงการ 12 กิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนนาส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ
สุงขึ้นที่มีการจัดโครงการได้แก่โครงการเชิดชุองค์ราชัน และโครงการและโครงการส่งเสริมวินัยรักษา
ความสะอาด จากผลการดาเนินงานดังกล่าว เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่ามีคุณภาพระดับดีเยี่ยมทั้ง 2
ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มีระดับคุณภาพรวม ดีเยี่ยม
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้แปดกลุ่มสาระ
2. โครงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน
3. โครงการพัฒนาห้องสมุดสูม่ าตรฐานสากล
4. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน
5. โครงการพัฒนาห้องสมุดสูม่ าตรฐานสากล
6. โครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์และแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
7. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นอาเชียนและสากล
9. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
10. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
11. โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ
12. โครงการส่งเสริมวินยั รักษาความสะอาด
13. โครงการส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้
14. โครงการแนะแนว
15. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
16. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
17. โครงการพัฒนาระบบบริหารภายในโรงเรียน
18. โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ 4 กลุ่มงาน
19. โครงการแผนงานและนโยบาย
20. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
21. โครงการทัศนศึกษา
22. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
23. โครงการจัดทาวารสารและแผ่นพับโรงเรียน
24. โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ
25. โครงการอบรมครูเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา
26. โครงการพัฒนาอาคารสถานทีใ่ ห้สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
27. โครงการปรับปรุงว่อมแซมอาคารสถานที่
28. โครงการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
29. โครงการเชิดชูองค์ราชัน
30. โครงการ TO BE NUMBER ONE
31. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

ปัจจัยสนับสนุน
1. ความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน
2. มีการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอ
3. ช่วงระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการเหมาะสม
4. มีการวางแผนการ
ดาเนินงานอย่างรอบคอบ
และนาสู่การปฏิบัติ ต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
5.งานบริหารมีการนิเทศ
กากับติดตาม
6.บุคลากรมีความตระหนัก
รับผิดชอบต่อผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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โครงการ/กิจกรรมทีไ่ ม่ประสบผลสาร็จ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
แปดกลุ่มสาระ
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
3. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

สาเหตุ
1. กรอบเวลาไม่เหมาะสมในการปฏิบัติ
2. การวางแผนการดาเนินงานไม่เหมาะสม
3. สื่อ – อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ
ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุตจริต โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการทางานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวาง
แผนการทางาน ดาเนินงานตามแผน อย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวน
การทางานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนด
จนสาเร็จอย่างมีคุณภาพ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
สามารถทางานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะจาเป็นตามหลักสูตร
และการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น เนื่องจากผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับเขตพืน้ ที่
และระดับประเทศ ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว และควรมีการจัดกิจกรรมสิ่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์
อย่างต่อเนื่อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้
จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
อย่างรอบด้าน โดยโรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและสนองผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ครูมีการนาแผนไปใช้จัดการเรียนรู้
หรือจัดสถานการณ์การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
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และมีการประเมินผล การปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
จัดทาตารางการนิเทศการใช้หลักสูตรของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนทุกสิ้นปีการศึกษา การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกสิ้นปีการศึกษาและร่วมกัน
ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ตลอดจนผู้สอนมีการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการคัดกรองและจาแนกเป็นกลุ่มตามสภาพของนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมปูองกัน
แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปูองกัน แก้ไข พัฒนาผู้เรียน
การประสานและส่งต่อการแก้ไขอีกทั้งพัฒนาผู้เรียนกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรมีการวางแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ โดยควรจัดทาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน ระยะยาว ควรมีการสารวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ให้มีความมั่นคง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ควรจัดสภาพแวดล้อม
ให้ร่มรื่น สวยงามและจัดทาแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียนให้เพียงพอ
2.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
โรงเรียนได้จัดทาโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายสาหรับส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่างๆซึง่ เป็นหลักสูตรนอกห้องเรียน
มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีความพร้อม เป็นห้องเรียนคุณภาพ สามารถให้นักเรียนใช้ในการฝึก
ปฏิบัติได้ มีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัยและใช้งานได้ ปรับปรุงห้องสมุด
ให้สามารถบริการนักเรียนได้อย่างทั่วถึงทุกรูปแบบและจัดหา หนังสือและต่างๆที่นักเรียนสนใจไว้บริการ
อย่างเพียงพอและปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและส่งเสริมให้ครู
จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรมีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน ควรจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน
ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามน่าอยู่และปลอดภัยสาหรับนักเรียนและบุคลากร ควรจัดให้มีสถาน
ที่ที่สามารถพักผ่อน สามารถใช้เป็นสถานที่เรียนและจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนได้ ควรจัดทาโครงการ
ปรับปรุงพืน้ ที่ ภูมิทัศน์และสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
2.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
การดาเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมายของอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับมีวนิ ัย ใส่ใจความสะอาด โรงเรียนได้ดาเนินการด้วยความต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือ
จากครู นักเรียนและผูป้ กครองเป็นอย่างดี
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จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนาการให้ผู้เรียนเกิดความมีวินัย ใส่ใจความสะอาดโดยแท้จริง เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ในทุกๆ ด้านของผู้เรียน
2.5 ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา โดยการจัดทาโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย ยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพในด้านผลสัมฤทธิ์
ที่สามารถพัฒนาได้สูงขึ้น ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะและสมรรถนะพิเศษ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในระดับดีเยี่ยม โดยได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดทาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม
ในการจัดโครงการและกิจกรรม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากผลการดาเนินงานทั้งหมด พบว่าข้อค้นพบที่ต้องพัฒนาต่อไป ได้แก่ ผลการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับเขต
พื้นที่และระดับประเทศ รวมทั้งต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2556 ดังนั้นโรงเรียนต้องรีบจัดโครงการ
หรือกิจกรรมที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นอย่างเร่งด่วน เช่น โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพ ทักษะและสมรรถนะ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป รวมทั้งต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับ
การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
4. ความต้องการการช่วยเหลือ
การนิเทศ กากับติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นกัลยานิมิต
และให้คาแนะนา ช่วยเหลืองานด้นวิชาการ และข้อมูลต่างๆทางการศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์ของต้นสังกัด
เพื่อนนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

