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ค าน า 
  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2554 ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัด 
ท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพ 
การจัดการศึกษา คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
และคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริมนั้น  
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาไปใช้ 
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพือ่ใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการสง่เสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็ง 
และยั่งยืน จงึไดก้ารจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี 2558 ข้ึน  

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ และหวังว่ารายงานท่ีจัดท าข้ึนนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ยั่งยืนและก้าวหน้า บรรลุตามเป้าหมาย
และคุณภาพการศึกษาได้ 
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                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

                                        วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา ตั้งอยูํเลขที่ 72 หมํู 15  ต าบลทุํงทราย  อ าเภอทรายทองวัฒนา   
จังหวัดก าแพงเพชร  สังกัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 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 ไร ํ
376 ตารางวาเขตพื้นทีบ่ริการ อ าเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดก าแพงเพชร 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร ตั้งอยูํ ณ  เลขที่ 72  บ๎านทุํงทราย   
หมํูที่ 15  ต าบลทุํงทราย  อ าเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดก าแพงเพชร  โดยทางโรงเรียนได๎รับบริจาคที่ดิน 
จาก นายเมํงฮุย แซํลี้  จ านวน 39 ไรํ 376 ตารางวา 
 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2520  ได๎รับการอนุมัติจัดตัง้โรงเรียนข้ึนโดยมีนายภิญโญ สาธร 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธกิาร เป็นผู๎ลงนามพร๎อมทั้งได๎รับความรํวมมือรํวมใจจากประชาชน  
ในท๎องถ่ินชํวยกนักํอสร๎างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จ านวน 1หลัง 3ห๎องเรียน 
 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2520  เปิดการเรียนการสอนเป็นคร้ังแรก มีนักเรียนจ านวน 30 คน 
ครู จ านวน 3 คน  และนักการภารโรงจ านวน 1 คน โดยมีนายไสว ค าบันลือ เป็นครูใหญํ จนถึง   
พ.ศ.2523  กรมสามัญศึกษาไดแ๎ตํงตั้ง นายพิทยา  คงศัตรา มาด ารงต าแหนํงครูใหญ ํ
 พ.ศ.2527  โรงเรียนทุํงทรายวิทยา ได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าโครงการมัธยมศึกษา  
เพื่อพัฒนาชนบท 2 รุํน 2  จากส านักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ.2528  โรงเรียนทุํงทรายวิทยา มีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จนได๎เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดกลางและได๎เลื่อนระดบัผูบ๎ริหารโรงเรียนเป็นต าแหนํงอาจารย์ใหญํ โดยนายพิทยา คงศัตรา  
เป็นอาจารย์ใหญํ จนถึง พ.ศ.2531  
 พ.ศ.2531  กรมสามัญศึกษาไดแ๎ตํงตั้ง นายวิชิต บุญประดับ มาด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํ  
จนถึง พ.ศ.2533  และในปีเดียวกันโรงเรียนทุํงทรายวิทยา ได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าโครงการขยายโอกาส 
ทางการศึกษา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ.2533  กรมสามัญศึกษาได๎แตํงตั้ง นายสารัทธ์ สุนทรนันท์ มาด ารงต าแหนํง อาจารย์ใหญํ 
 พ.ศ.2535  โรงเรียนทุํงทรายวิทยา ได๎เปิดสอนระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 3 ห๎องเรียน 
แยกเป็นสายสามัญ 2 ห๎องเรียน และสายอาชีพ 1 ห๎องเรียน 
 พ.ศ.2536  โรงเรียนทุํงทรายวิทยา ได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎าโครงการ รพชส. รุํน 2 
และโครงการ สอร.รุํน 3 จากส านักโครงการพิเศษ กรมสามัญศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

และมีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งได๎เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและผู๎บริหารโรงเรียนได๎รับการเลื่อน
ระดับ เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน โดยมีนายสารัทธ์  สนุทรนนัท์ เป็นผู๎อ านวยการจนถึง ปี พ.ศ.2539 
 พ.ศ.2539  กรมสามัญศึกษาไดแ๎ตํงตั้ง นายเฉลยลาภ  ศิริเจริญ เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน 
ทุํงทรายวิทยา จนถึงปี  พ.ศ.2544 
 พ.ศ.2544  กรมสามัญศึกษาไดแ๎ตํงตั้ง นายปรีชา  เชษฐต์ระกูล  เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียน 
ทุํงทรายวิทยา  จนถึงปี พ.ศ.2549  โรงเรียนได๎รับการประเมินให๎เป็นโรงเรียนหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียน 
ในฝัน 
 พ.ศ.2549  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 ไดแ๎ตํงตั้ง นายสมชาย  โตจีน  
เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียนทุงํทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ.2551 
 พ.ศ.2551  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 ไดแ๎ตํงตั้ง นายชาญศักดิ์  กนกสิงห ์
เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียนทุงํทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ. 2552 
 พ.ศ.2553  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 ไดแ๎ตํงตั้ง นายสอิ้ง  กันยะมูล  
เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียนทุงํทรายวิทยา  
 พ.ศ. 2556  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารมัธยมศึกษา เขต 41  ได๎แตํงตั้ง นายไพชยนต์  ศรีมํวง   
เป็นผู๎อ านวยการโรงเรียนทุงํทรายวิทยาจนถึงปัจจุบนั 
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แผนที่โรงเรียน 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

2.  ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู๎อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายไพชยนต์  ศรีมํวง โทรศัพท์ 08-1962-8942  วุฒิการศึกษา
สูงสุด ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขา ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ด ารงต าแหนํงทีโ่รงเรียนนี้  ตั้งแตํ 
ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน เปน็เวลา  3  ปี 3 เดือน   
 2) รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 3 คน 
  2.1 ชื่อ-สกุล นายจ ารัส  อรุณวิง  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (คม.)  สาขา 
การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 08-1971-7943  รับผิดชอบกลุมํบริหารงานงบประมาณ 
  2.2 ชื่อ-สกุล นายกฤษณะ  อรัญสาร วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา โทรศัพท์ 08-1975-0578  รับผิดชอบกลุํมบรหิารงานวชิาการ   
  2.3 ชื่อ-สกุล นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ วฒุิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (กศ.ด.)  สาขาการบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท์ -  รับผิดชอบกลุํมบริหารทั่วไป  และกลุํมบริหารงานบุคคล 
 
3.  ข้อมูลนักเรียน  
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  576  คน  (ม.ต๎น  182  คน  ม.ปลาย  385  คน) 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทัง้สิ้น  1,084 คน  (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2558) 
จ าแนกตามระดับชั้นที่เปดิสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 5 99 67 166 33.20 

ม.2 5 70 85 155 31 

ม.3 6 83 90 173 28.83 

รวม 16 252 242 494  

ม.4 5 103 127 230 46 

ม.5 5 75 105 180 36 

ม.6 5 70 110 180 36 

รวม 15 248 342 590  

รวมทั้งหมด 33 500 584 1,084  

  
 3) จ านวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  1,084 คน  คิดเป็นร๎อย 100 
 4) จ านวนนักเรียนที่มนี้ าหนักสวํนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  907 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.36 
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 5) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม 9.คน  คิดเป็นรอ๎ยละ 1.20 
 6) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ...–…. คน   คิดเป็นร๎อยละ …-……. 
 7) จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ  87  คน   คิดเป็นร๎อยละ 7.99 
 8) จ านวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็น  728 คน  คิดเป็นร๎อยละ 67.19 
 9) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคนั (ปัจจุบัน)  -  คนคิดเป็นร๎อยละ…-……. 
 10) สถิติการขาดเรียน 761 คน  คิดเป็นร๎อยละ 70.20 
 11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชัน้......-......คน  คิดเป็นร๎อยละ…-……. 
 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสตูร 
   ม.3  จ านวน  109  คน  คิดเป็นร๎อยละ 86.30  (ข๎อมูล ณ วันที่ 30  มีนาคม  2559) 
   ม.6  จ านวน  167  คน  คิดเป็นร๎อยละ 95.42  (ข๎อมูล ณ วันที่ 30  มีนาคม  2559) 
 13) อัตราสํวนครู : นักเรียน =  1:22 
 14) จ านวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  
1,084  คน  คิดเป็นร๎อยละ 100 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง  1,084  คน  คิดเป็นร๎อยละ 100 
 16) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปน็นักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,084  คน  คิดเป็นร๎อยละ 100 
 17) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคมทัง้ในและนอกสถานศึกษา  1,084 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
 18) จ านวนนักเรียนที่มบีันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสบืคน๎จากเทคโนโลย ี
สารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ 1,084  คน  คิดเป็นร๎อยละ 100 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 1,084  คน  คิดเป็นร๎อยละ 100 
 20) จ านวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 1,084  คน  คิดเป็นร๎อยละ 100 
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4.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 น.ส.ภคพร  ศรีเดช 57 31 ครู คศ.3 ศศ.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.3 29 
2 นายวชิัย  เหมือนสุวรรณ์ 58 35 ครู คศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.6 24 
3 นายถวัลย์  จันทร์ตน๎ 51 23 ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 36 

4 
นางแพรวพฒัน์  
เหมือนสุวรรณ์ 

46 21 ครู คศ.3 คบ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย  
ม. 4,5,6 

40 

5 น.ส.ปรียวัลย์  สูงสนัเขตต์ 37 8 ครู คศ.2 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 24 

6 น.ส.นัยนา  พงษ์กํอสร๎าง 32 7 ครู คศ.1 ศศ.บ. 
บรรณารักษ์
ศาสตร ์

ภาษาไทย ม.3 24 

7 นายเกริกพล  มะลิตน๎ 39 11 ครู คศ.2 กศ.ม. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
ม.5,2 

24 

8 นายสุรชัย  เดชอุ๎ม 39 15 ครู คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
ม.6,4 

24 

9 นายสมศักดิ์  เกตุม ี 37 11 ครู คศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
ม.2,5 

30 

10 นางวริศรา  จ าปาหวาย 33 9 ครู คศ.2 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.3 32 
11 นายมานิตย์  อินทร์สวําง 41 17 ครู คศ.3 คบ. เคมี ฟิสิกส์ ม.4 24 

12 นายมานัด  ค าด า 43 20 ครู คศ.3 กศ.ม. เคมี 
เคมี ม.5,วิทย์  
ม.1 

22 

13 นางวสัสา  ประวะเสนัง 43 20 ครู คศ.3 กศ.ม. เคมี 
วิทยาศาสตร ์
 ม.6,4 

36 

14 นางล าเพย  พุ๎มห๎วยรอบ 40 16 ครู คศ.3 คบ. 
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์  
ม.3 

40 

15 
น.ส.อัจฉรานันท์   
เทียนทองด ี

40 19 ครู คศ.2 กศ.ม. 
วิทยาศาสตร์
ศึกษา 

ฟิสิกส์ ม.5,6 24 

16 น.ส.ลภัสรดา  วงษ์จํอน 39 16 ครู คศ.2 คบ. เคมี 
เคมี ม.4,วิทย์  
ม.2 

24 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

17 นางธนพรรณ  ปรางโท ๎ 45 3 ครู คศ.1 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 24 
18 นางสุภาภรณ์  เกตุมี 38 13 ครู คศ.2 คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.4-6 50 

19 นางกิติภา  โสทะ 58 25 ครู คศ.3 กศ.ม. 
หลักสูตร/การ
สอน 

สังคมศึกษา ม.6 50 

20 นายทองคูณ  เพี้ยมูล 26 1 ครูผู๎ชํวย วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ 36 
21 นางศิวพร  สุภาพพูล 47 21 ครู คศ.3 คม. หลักสูตร สังคม ม.4,6 24 

22 
นายจักรพงษ์  พิมพา
พัฒนโยธิน 

33 10 ครู คศ.2 คบ. สังคมศึกษา 
พระพุทธศาสนา 
ม.3 

24 

23 นายลิขิต  ศลิาเงิน 27 1 ครูผู๎ชํวย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 30 
24 นายจักรภัทร  พูลเขตกิจ 39 9 ครู คศ.2 คบ. พลศึกษา สุขศึกษา ม.2 32 
25 น.ส.ทัศนีย์  ตาทิพย ์ 29 4 ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษม.3 48 
26 นายสนุทร  คงศิร ิ 27  ครูผู๎ชํวย คบ. พลศึกษา พลศึกษา 48 

27 นางปภัสนนัท์  พงึยา 45 21 ครู คศ.3 กศ.ม. จิตวิทยา 
สุขศึกษา  
ม.1,2,3 

32 

28 
น.ส.สมสวรรค์  
เหลําทรัพย์ 

48 20 ครู คศ.3 กศ.ม. 
หลักสูตรและ
การสอน 

คอมพิวเตอร์ 
 ม.4 

100 

29 นางคนึงนิจ  ชัยม ี 51 18 ครู คศ.3 วท.บ. อุตสาหกรรม 
การงานอาชีพ  
ม.2 

36 

30 นางนรินทร์  มิตรสนิพันธ์ 43 20 ครู คศ.2 วท.บ. 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์  
ม.1,5 

24 

31 น.ส.อนงค์นาฏ  ทองม ี 48 17 ครู คศ.2 คบ. ศิลปะ  ศิลปะ ม.2 24 

32 น.ส.ปารชิาด  พนัทอง 37 13 ครู คศ.3 กศ.ม. 
เทคโนโลยี
สื่อสาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์  
ม.1-6 

24 

33 
วําที่ พ.ต.อนนท์   
ดุลยสุริเยนทร ์

53 18 ครู คศ.2 คบ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ม.1-5 24 

34 นางจฬุารัตน์  ผํองจิต 50 24 ครู คศ.3 ศศ.ม. 
วิทยาการดนตรี 
และนาฏศิลป ์

ดนตรี ม.1-6 24 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 

จ านวน
คร้ัง/

ชั่วโมง 
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

35 
นางอรรจน์ชญาณ์   
ทิพย์สุข 

47 19 ครู คศ.3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.2 

24 

36 นางเพ็ญนภา  ค าด า 43 20 ครู คศ.3 กศ.ม. 
หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ  
ม.1 

56 

37 นายมานพ  นาคชาตรี 51 9 ครู คศ.1 คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.3 

24 

38 
น.ส.นภาพร  อนสุรณ์
ประดิษฐ ์

36 8 ครู คศ.3 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ม.4,6 

24 

39 น.ส.ณัฐธิดา  ยิง่ยวด 37 10 ครู คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.5 

48 

40 น.ส.สาวิตรี  ศิริเวิน 31 8 ครู คศ.2 คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.4 

48 

41 นายอัศวิน  บ ารุงสรณ์ 32  ครูผู๎ชํวย คบ. พลศึกษา 
พลศึกษา  
ม.1,3,4,6 

48 

42 นางกฤษณา   มาเลิศ 37 12 ครู คศ.2 คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.1 48 
43 นางปิยะพร   แสนซื่อ 36 5 ครู คศ. 1 คบ. สังคมศึกษา สังคม ม.1 24 

44 
นางนารีลักษณ์    
ริ้วประเสริฐ 

57 33 ครู คศ.2 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 48 

45 
นางสาวภัทรมนัส   
เหลําทรัพย์ 

 5 ครู คศ.1  ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ  
ม.6 

36 

46 นายปิยะลักษณ์  ยอดด ี 30 1 ครูผู๎ชํวย วท.บ. 
ไฟฟูา-
อุตสาหกรรม 

งานชําง ม.1-6 48 

47 นายธนัวา  มํวงเลี้ยง 27 1 ครูผู๎ชํวย คบ. สังคมศึกษา สังคม ม.1,2,3,6 60 

48 
นางสาววาสิฏฐี   
โควาบุญพิทักษ ์

30 - ครูผู๎ชํวย ศศ.บ. ภาษาจนี 
ภาษาจนี  
ม.1,2,3 

24 

49 นายกิตตชิัย  ธนะทิพากร 32 7 ครู คศ.1 คม. 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
ม.4 

54 
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 จ านวนครูที่สอนวชิาตรงเอก  49  คน  คิดเป็นร๎อยละ  100 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  49  คน  คิดเป็นร๎อยละ  100 
 

ครูอัตราจ้าง 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 
(งบประมาณ/...) 

1 นางสาวอมรวรรณ  
ยัญญพิทย ์

43 19 วท.บ. สัตวศาสตร ์ เกษตร  
ม.1=6 

งบบุคลากร 

2 นายวสิุทธิ์  วงศ์วลิาศ 35 10 วท.บ. วิทยาศาตร์
เทคโนโลยี
การอาหาร 

วิทยาศาสต
ร์ ม. 1-2 

งบบุคลากร 

3 นายโยคริน  ทองคุ๎ม 33 7 ค.บ. ดนตรี ดนตรี ม.1-
6 

ครูวิกฤติ 

4 วําที่ ร.ต.มนต์ชาตร ี
มณีเขียว 

33 7 ค.บ. อังกฤษ ภาษาอังกฤ
ษ ม.4 

 

5 นางสาวภาวินี  คนด ี 30 6 บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอ
ร์ 
ม.3-4 

ครูขาดแคลน 

6 นายชุมพล  เปลี่ยน
แฉํง 

30 4 ปว.ส. ไฟฟูา พี่เลี้ยง 
เด็กพิการ 

คืนครู 
ให๎นักเรียน 

 

ลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามวุฒิ  ต าแหน่ง 

ที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิ ว / ด/ ป ที่บรรจ ุ
1 นางกัญชพร กาวิละชัย เจ๎าหน๎าทีบ่ัญช ี บธ.บ. 15  กันยายน  2549 
2 นายปวรวุฒ ิ แก๎วมา เจ๎าหน๎าที่ธุรการ บธ.บ. 1  มิถุนายน  2552 
3 นายมะโนชร ์ จันทนา นักการภารโรง ป.4 15  กันยายน  2539 
4 นางไส เยาวนิล นักการภารโรง ป.4 27  มีนาคม  2547 
5 นางสาวอรทัย เจียมพล นักการ ม.6 12  พฤษภาคม  2546 
6 นายชูชาต ิ หม่ันเขตกิจ นักการภารโรง ม.6 12  พฤษภาคม  2546 
7 นางนิภา สุภาลักษณ ์ นักการภารโรง ป.4 12  พฤษภาคม  2546 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

5.  ข้อมูลอาคารสถานที่  
 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา  มีเนื้อที่  39 ไร ํ 376  ตารางวา  ประกอบด๎วย 
 

ที่ รายการ(ระบุชื่ออาคารและจ านวนห้อง) จ านวน แบบ 
  1.  
  2.  
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
10. 
 
11. 
 
12. 
13. 
14. 
 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

อาคารเรียนชั่วคราว  
อาคารเรียน  
อาคารเรียน 
อาคารเรียน  
อาคารหอประชุม-โรงพลศึกษา 
โรงฝึกงาน  
โรงฝึกงาน  
โรงฝึกงาน  
โรงอาหาร  
อาคารพิพิธภัณฑ์ท๎องถิ่น  
 
อาคารรักษาความปลอดภัยและ
ประชาสัมพนัธ ์
บ๎านพักครู 
บ๎านพักภารโรง 
ห๎องน้ า – ห๎องส๎วม 
 
สนามฟตุบอล 
สนามบาสเกตบอล 
สระน้ า 
ถังประปา  
ถังน้ า 
ถังน้ าฝน 
ศาลาพักนักเรียน 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
6 
1 
3 
 

1 สนาม 
1 สนาม 

    3 สระ 
    1 ถัง 
    1 ถัง 
    2 ถัง 
    2 หลัง    

106 ต. (1 ชั้น)   8 ห๎อง 
CS 213A (2 ชั้น) 13 ห๎อง 
แบบ 216 ลปรับปรุง (3 ชัน้) 29 ห๎อง 
แบบ 318ล/38 (พิเศษ) (4 ชัน้) 18 ห๎อง 
แบบมาตรฐาน 100/27 
Gen. H (งานผ๎าและอาหาร) 
Gen.I (การงานและอาชพี) 
Gen.A (เกษตรกรรม) 
โรงเรือนพื้นเสมอดิน ปีที่กํอสร๎าง 2541 
อาคารคอนกรีตโครงสร๎าง ค.ส.ล. ปีที่กํอสร๎าง 
2546 
อาคารคอนกรีตยกพื้น .50 ซ.ม. ปีที่กํอสร๎าง 
2546 
- 
- 
แบบอาคารชั้นเดียว โครงสร๎าง ค.ส.ล. หลังคา
ทรงจั่ว แบบ 6 ที่ /27 
- 
- 
- 
ค.ส.ล.แบบ 9/9 
สูง 12 เมตร ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 
ทรงกระบอกโครงสร๎าง ค.ส.ล. แบบ ฝ.33 

- 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

6.  ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จําย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 21,693,391 งบด าเนนิการ/เงนิเดือน-คําจ๎าง 21,693,391 
เงินนอกงบประมาณ 3,972,500 งบพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
3,639,948 

เงินอื่นๆ (บ ารุงการศึกษา) 1,126,600 งบอื่นๆ(บ ารุงการศึกษา) 600,032 
รวมรายรับ 26,792,491 รวมรายจ่าย 25,933,371 

 
 งบด าเนนิการ/เงนิเดือนเงินคําจา๎ง    คิดเป็นร๎อยละ  100  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร๎อยละ  91.  ของรายรับ 
 
7.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปน็ชุมชนเกษตรกรรม พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม  
ดินรํวนปนทราย มีประชากรประมาณ 26,500 คน บริเวณใกล๎เคียงโดยรอบโรงเรียน ได๎แกํ ที่ท าการอ าเภอ
ทรายทองวัฒนา สถานตี ารวจ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  อ าเภอทรายทองวัฒนา ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ทรายทองวัฒนา อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ท านาขา๎ว ท าไรํอ๎อย   สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ที่เป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คืองานบุญบั้งไฟ งานแขํงเรือ งานท าบุญกลางบ๎าน 
งานแหํเทียนเข๎าพรรษา งานวันสงกรานต์  
  2) ผู๎ปกครองสํวนใหญํ จบการศกึษาระดับ ม.3 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ท านา  ท าไรํอ๎อย  
สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  

 3) โอกาสและข๎อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา  อยูํใกลส๎ถานที่ราชการ เชนํ ที่วาํการอ าเภอทรายทองวัฒนา  สถานีต ารวจ

และมีแหลํงเรียนรู๎  ภูมิปัญญาทอ๎งถ่ินมากมาย  เชนํ  เปุาแก๎วบา๎นโนนจัน่  ผา๎ไหม ต าบลถาวรวัฒนา  ข๎าวหอม
มะลิ หมํู 12 ต าบลทุํงทราย  นวดแผนไทยต าบลทุํงทอง เปน็ตน๎ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

8.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศกึษา 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553 

(ปีการศึกษา 2558)   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.1 ม.2 ม.3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้     
ภาษาไทย 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
สังคมศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
พุทธศาสนา 40 (1นก) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
สุขศึกษา 40 (1นก) 40 (1นก) 40 (1นก) 120(3นก.) 
พลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
ภาษาตาํงประเทศ 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 2,640 (66นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม     
ภาษาไทย 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 480  (12 นก.) 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษาศาสนาฯ 
พลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ภาษาตาํงประเทศ 
ภาษาตาํงประเทศ (บังคบัเลือก) 40 (1นก.)จีน 40 (1นก.)จีน 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
หน๎าที่พลเมือง (บังคับเลือก) 40 (1นก.)จีน 40 (1นก.)จีน 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553  (ปีการศึกษา 2557 - 2560) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์-คณิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3 นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.)  80 (2 นก.) 
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.) 
ภาษาตาํงประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1640 (41นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม     
ฟิสิกส์   120 (3นก.) 160 (4นก.) 120 (3นก.) 400 (10 นก.) 
เคมี  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
ชีววิทยา  120 (3นก.) 120 (3นก.) 100 (2.5นก.) 340 (8.5 นก.) 
โลกและดวงดาว   40(1.0) 40 (1.0) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 120 (3นก.) 120 (3นก.) 120 (3นก.) 360 (9 นก.) 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
คอมพิวเตอร์ 40 (1นก) 40 (1นก) 40 (1นก)  120 (3 นก.) 
ภาษาตาํงประเทศ (จีน) 40 (1นก) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1นก) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3 นก.) 
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 680 (17 นก.) 720 (18 นก.) 680 (17 นก.) 1960 (52 นก.) 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553  (ปีการศึกษา 2557 - 2560) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทย์-คณิต 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
ชุมนุม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์  IS 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 1,400  1,320 4,080 ชั่วโมง 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553  (ปีการศึกษา 2557-2560) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-ค านวณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 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.) 
ภาษาตาํงประเทศ 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.) 
ภาษาตาํงประเทศ (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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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553  (ปีการศึกษา 2557 - 2560) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-ค านวณ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180 ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,320 1,320  1,280 3,920 ชั่วโมง 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553  (ปีการศึกษา 2557 - 2560) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-ภาษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้     
ภาษาไทย 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 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 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1นก.) 40 (1นก) 40 (1นก) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 120 (3นก.) 
ภาษาตาํงประเทศ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 560 (14 นก.) 560 (14 นก.) 520 (13นก.) 1640 (41นก.) 
รายวิชาเพิ่มเติม     
ภาษาไทย 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 480 (12 นก.) 
ภาษาอังกฤษ 280 ( 7 นก.) 280 ( 7 นก.) 280 ( 7 นก.) 840 (21 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
พลศึกษา 40 ( 1 นก.) 40 ( 1 นก.) 40 ( 1 นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาตาํงประเทศ(ภาษาจีน) 40 ( 1 นก.) 40 ( 1 นก.) 40 ( 1 นก.) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา 40 ( 1 นก.) 40 ( 1 นก.) 40 ( 1 นก.) 120 (3 นก.) 
รวมเวลารายวิชาเพิ่มเติม 680 (17 นก.) 680 (17 นก.) 680 (17 นก.) 2040 (51 นก.) 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พุทธศักราช 2553  (ปีการศึกษา 2557 - 2560) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-ภาษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

รวม 3 ปี 
ม.4 ม.5 ม.6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
      ชุมนุม 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ (IS) 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง 
 

60 ชั่วโมง 
20 ชั่วโมง 

120 ชั่วโมง 
 

180ชั่วโมง 
60 ชั่วโมง 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 120 ชั่วโมง 360 ชั่วโมง 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 1,360 1,320 4,040 ชั่วโมง 

 
 
9.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห๎องสมุดมีขนาด 1,028  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด  13,805  เลํม 
   การสืบค๎นหนงัสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบ Library 2001 
   จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  310 คนตํอวันคิดเป็นร๎อยละ 
28.60 ของนักเรียนทั้งหมด 
 2) ห๎องปฏิบัติการ 

  ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน 6 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน 3 ห๎อง 
   ห๎องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน 1 ห๎อง 
   ห๎อง (ระบุ).......................       จ านวน - ห๎อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 78 เครื่อง 
  ใช๎เพื่อการเรียนการสอน 75 เครื่อง 
   ใช๎เพื่อสืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ต 75 เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนทีส่ืบค๎นข๎อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
  เฉลี่ย 221 คนตํอวันคิดเปน็ร๎อยละ 20.31 ของนักเรียนทั้งหมด 
  ใช๎เพื่อการบริหารจัดการ  50 เคร่ือง 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

 4) แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน  (ชื่อแหลํงเรียนรู๎) สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1.  ห๎องสมุด 
2.  ห๎องสมุดห๎องเรียน 
3.  ห๎องพิพิธภัณฑ์ 
4.  ห๎องคอมพิวเตอร์ 
5.  ห๎อง E-Learning 
6.  ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพออเพียง 
7.  ธนาคารโรงเรียน 

43,741 
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี
ตลอดป ี

 
 5) แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1.  เปุาแก๎ว  หมูํที่ 1บ๎านโนนจัน่ 
2.  ทอเสื่อ ทุํงทอง  บ๎านหนองนกชุม  
3.  นวดแผนไทย  ต าบลทุํงทอง 
4.  พรมเช็ดเท๎าจากเศษผ๎า  บา๎นทุํงทอง บ๎านหนองนกชุม   

10 
12 
9 
15 

  
 6) ปราชญช์าวบ๎าน/ภูมปิัญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวฒุิ ที่สถานศกึษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน  
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   1.  ชื่อ  นายณรงค์  แสงอะโน  ให๎ความรู๎เรื่อง  เปุาแก๎ว   
   2.  ชื่อ  นพดนัย  ผํองจิต   ให๎ความรู๎เรื่อง การสกรีนเสื้อ 
   3.  ชื่อ  นายรัฐศักดิ์  ผํองจิต  ให๎ความรู๎เรื่อง  แกะสลักลายกระจก 
   4.  ชื่อ  นางหทัยทิพย์  มลูม ี  ให๎ความรู๎เรื่อง  สิ่งประดิษฐ์จากริบบิ้น 
   5.  ชื่อ  นางสาวขวัญฤทัย  รอดเทศ  ให๎ความรู๎เรื่อง  กระเป๋าผ๎าท ามือ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่า่นมา 
 10.1 ผลงานดีเดํน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู   

นายกฤษณะ  อรัญสาร หนึ่งแสนครูดีประจ าปี 2558 คุรุสภา 

นายเอกวิทย์  มั่งอะนะ หนึ่งแสนครูดีประจ าปี 2558 คุรุสภา 
นางสาวภัทรมนัส  เหลําทรัพย ์ หนึ่งแสนครูดีประจ าปี 2558 คุรุสภา 
นางธนพรรณ  ปรางโท ๎ หนึ่งแสนครูดีประจ าปี 2558 คุรุสภา 
นางสาวภาวินี  คนด ี หนึ่งแสนครูดีประจ าปี 2558 คุรุสภา 
นางสาวทัศนีย์  ตาทิพย ์ หนึ่งแสนครูดีประจ าปี 2558 คุรุสภา 
นางจฬุารัตน์  ผํองจิต ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน ขับร๎องเพลงไทย ม.1-3  

ได๎รับรางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 

นางคนึงนิจ  ชัยม ี
 

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน ท าอาหารคาวจานเดียว
(ประเภทข๎าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) 
ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 

นางศิวพร  สุภาพพูล 
นายธนัวา  มํวงเลี้ยง 

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน ภาพยนตรส์ั้น ม.4-6 
ได๎รับรางวลัเหรียญเงินระดับภาคเหนือ   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
 

 

นายอนนท์  อดุลยสุริเยนทร ์ ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง
ประเภทหญิง ม.4-6 ได๎รับรางวลัเหรียญเงิน
ระดับภาคเหนือ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 

นางจฬุารัตน์  ผํองจิต ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน เดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.1-3  
ได๎รับรางวลัเหรียญทองแดงระดบัภาคเหนือ   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู   

นางจฬุารัตน์  ผํองจิต ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน เดี่ยวขลุํยเพียงออม.4-6 
ได๎รับรางวลัเหรียญทองแดงระดบัภาคเหนือ   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
 
 
 
 

นางสาวปาริชาด  พนัทอง 
นายกฤษณะ  สุดวิลัย 

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน สร๎างWebpageประเภท
Web Editor ม.1-3 ได๎รับรางวลัเหรียญ
ทองแดงระดับภาคเหนือ   งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 

นางจฬุารัตน์  ผํองจิต ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน ขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง
ประเภทหญิง ม.1-3  ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับจังหวัด   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางนรินทร์  มิตรสนิพันธุ ์ ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน เครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน(โดยติดล๎อบนิขึน้จากพื้น)
ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางนรินทร์  มิตรสนิพันธุ ์ ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน เครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการปลํอยด๎วยมือ)  
ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางนรินทร์  มิตรสนิพันธุ ์
นางสาวภาวินี  คนด ี

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน การสร๎างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์(e-book) ม.1-3 ได๎รับรางวลั
เหรียญทองระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางนรินทร์  มิตรสนิพันธุ ์
นายเทพฤทธิ์  มอไธสงค ์

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน การตัดตํอภาพยนต์  
ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู   

นางธนพรรณ  ปรางโท ๎
 

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนประกวดมารยาทไทย 
ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางปิยะพร  แสนซื่อ ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนประกวดมารยาทไทย 
ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวอนงค์นาฎ  ทองมี ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนศิลป์สร๎างสรรค์ 
ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวอนงค์นาฎ  ทองมี ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนศิลป์สร๎างสรรค์ 
ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวอนงค์นาฎ  ทองมี ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนวาดภาพระบายสี 
ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวอนงค์นาฎ  ทองมี ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวอนงค์นาฎ  ทองมี ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนสร๎างสรรค์ภาพด๎วยการ
ประติด ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับ
จังหวัด งานศลิปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65 
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู   

นางสาวอนงค์นาฎ  ทองมี ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนวาดภาพลายเส๎น
(Drawing) ม.4-6 ได๎รับรางวลัเหรียญทอง
ระดับจังหวัด  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวดารัตน์  ก าจร ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนเดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.1-3 
ได๎รับรางวลัเหรียญทองระดับจังหวัด   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65 ปี
การศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวดารัตน์  ก าจร ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนเดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.4-6 
ได๎รับรางวลัเหรียญทองระดับจังหวัด   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นายโยคิน  ทองคุ๎ม ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียนวงดนตรีสตริง ม.4-6 
ได๎รับรางวลัเหรียญทองระดับจังหวัด   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นายอนนท์  อดุลยสุริเยนทร ์ ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน ขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.4-6 ได๎รับรางวลัเหรียญทอง
ระดับจังหวัด   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวสมสวรรค์  เหลําทรัพย์ 
นางสาวภาวินิ  คนด ี

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน ออกแบบสิง่ของเครื่องใช๎
ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3  
ได๎รับรางวลัเหรียญทองระดับจังหวัด   
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 
 

สพม. 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู   

นายปิยะลักษณ์  ยอดด ี
นายรัฐศักดิ์  ผํองจิต 

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน ประดิษฐ์ของใช๎จากวัสดุ
ธรรมชาติในท๎องถิ่น ม.4-6 ได๎รับรางวัล
เหรียญทองระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนคร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางอมรวรรณ  ยัญญพิทย ์
นายชุมพล  เปลี่ยนแฉํง 

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน จัดสวนถาดแบบชืน้ 
ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางอมรวรรณ  ยัญญพิทย ์
นายชุมพล  เปลี่ยนแฉํง 

ครูผู๎ฝึกสอนนักเรียน จัดสวนแก๎ว ม.4-6  
ได๎รับรางวลัเหรียญทองระดับจังหวัด    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน   

เด็กหญิงศศิธร ชมชาต ิ 
 

ขับร๎องเพลงไทย ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดบั 1 ระดับภาคเหนือ   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 

นางสาวสมนึก  เขตวิทย ์
นางสาวสุพรรษา รอดประเสริฐ 
นางสาวเมษา  นวนสาลี 

ท าอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข๎าว) 
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-6   
ได๎รับรางวลัเหรียญทองระดับภาคเหนือ    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 

นายบุริศก์  เอกตาแสง 
นายมานัส  สิงห์สถิต 
นายชานนท์  มณีศรี 
นายสยมภู  บุญจนัทร ์
นางสาวสโรชา  จันทร์สมบัติ 

ภาพยนตร์สัน้ ม.4-6ได๎รับรางวลัเหรียญเงิน
ระดับภาคเหนือ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน   

นางสาวปิยนัย  แสงสุด 
 

ขับร๎องเพลงไทยลูกทุงํ ม.4-6 ได๎รับรางวัล
เหรียญเงินระดับภาคเหนือ    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 

นายคณนิ  แตงกัวรัมภ์ 
 

เดี่ยวขลุํยเพียงออ ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงระดับภาคเหนือ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 

เด็กชายกล๎าณรงค์ อรรคนิมาตย์ เดีย่วขลุํยเพียงออ ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองแดงระดับภาคเหนือ งานศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 
 

สพฐ. 

เด็กหญิงกุลนันทน์  ค าด า  
เด็กหญิงนริศราพร  มั่นเขตวิทย์ 
 

การสร๎าง Webpage ประเภท Web Editor
ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ระดับภาคเหนืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพฐ. 

เด็กชายนพกร  โรจนโ์พธิ์  
เด็กชายสุริวงษ์  พงษ์ทอง 
 

เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยตดิ
ล๎อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองชนะเลิศระดับจังหวัด    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

เด็กชายธีรพล  แก๎วบัวดี 
เด็กชายพรพัฒน์  มิตรสินพนัธุ ์

เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการ
ปลํอยด๎วยมือ)  ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองระดับจังหวัด งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

เด็กหญิงกนกรัตน์  เรียนไธสง 
เด็กชายอภิชาต  สีเชียงหา 

มารยาทไทย ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับจังหวัด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นายภาณุเดช  อินทร์อักษร 
นางสาวเมธิญา  เหล็กดี 

มารยาทไทย ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับจังหวัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน   

นางสาวธนัยพร  โตเมศร ์ ศิลป์สร๎างสรรค์ ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองระดับจังหวัดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวณชิกานต์  เหมือนสุวรรณ์ วาดภาพระบายสี ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองระดับจังหวัดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

เด็กหญิงดวงฤทัย  บุญล ี ศิลป์สร๎างสรรค์ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับจังหวัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นายวฒุิชัย  กลัน่แฮม เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6 ได๎รับรางวัล
เหรียญทองระดับจังหวัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

เด็กหญิงดวงกมล  บุญราชแขวง 
เด็กหญิงอัญธิญา  สงวนนาม 

สร๎างสรรค์ภาพด๎วยการตัดปะ ม.1-3  
ได๎รับรางวลัเหรียญทองระดับจังหวัด  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นายเรืองวิทย์  ลาธ ิ วาดภาพลายเสน๎ (Drawing) ม.4-6  
ได๎รับรางวลัเหรียญทองระดับจังหวัด 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  
ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นายตะวัน  ศรีลนุ 
นายธนวัฒน์  พิสทุธิ์ไทรงาม 
นายปัญญากร  แก๎วบัวดี 
นายยศนนท์  จาดนอก 
นางสาวสุรดา  บปุผาสิงห ์
นายอนุทัศน์  ขุมทอง 

วงดนตรีสตริง ม.4-6 ได๎รับรางวลัเหรียญทอง
ระดับจังหวัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

นางสาวสุดใจ  ศรีใส เพลงไทยลูกกรุง ม.4-6 ได๎รับรางวัลเหรียญ
ทองระดับจังหวัดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน   

เด็กหญิงปรยีาภัทร  ชํวยเพ็ญ 
เด็กหญิงรัฐชลิตา  สิมารักษ์ 

ออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช๎ด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ม.1-3 ได๎รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับจังหวัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

สพม. 

เด็กหญิงศศิพร  สายทองทิพย ์
เด็กชายอรรถกร  กล๎าเขตการ 

สร๎างหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)    ม.1-3 
ได๎รับรางวลัเหรียญทองระดับจังหวัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 
2558 

สพม. 
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10.2  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
ที่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เปูาหมาย วิธีด าเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร๎อยละ) 

1 โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

1. นักเรียน โรงเรียนทุงํทราย
วิทยา ร๎อยละ 85 ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 
2. นักเรียน โรงเรียนทุงํทราย
วิทยา ร๎อยละ 80 ได๎แสดง
ความสามารถ กล๎าแสดงออก 
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์  
 

ขั้นเตรียมการ (P) 
    - ประชุมจัดท าโครงการ
เพื่อออนุมัติ ประสานแผน/
น าไปหลอมรวมเป็นแผนปฏบิัติ
การประจ าป ี
ขั้นด าเนินการ (D) 
    1.  จัดประกวด เยาวชน
ต๎นแบบเกํงและดี TO BE 
NUMBER ONE IDOL  
    2.จัดประกวด TO BE 
NUMBER ONE TEEN 
DANCERISE 
ขั้นติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล (C) 
    -สรุปผลและรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ขั้นการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน (A) 
 น าผลการประเมินมาวางเพ่ือ
ปรับปรุงโครงการตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร๎อยละของ นักเรียน 
โรงเรียนทุํงทรายวิทยา ที่เข๎า
รํวมกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 
2. ร๎อยละของนักเรียน 
โรงเรียนทุํงทรายวิทยา ได๎
แสดงความสามารถ กลา๎
แสดงออก ใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์  
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ที่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์เปูาหมาย วิธีด าเนินการ 
(ยํอๆ) 

ตัวบํงชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร๎อยละ) 

2 โครงการสํงเสริม
การออม 

1. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนทุํงทรายวิทยา ร๎อย
ละ 90 มีจิตส านึกให๎นักเรียน
ให๎รู๎จักการประหยัด สร๎าง
นิสัยรักการอดออม 
2. นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนทุํงทรายวิทยา ร๎อย
ละ 90 มีภูมิคุมกันที่ดี มีความ
พอประมาณ บนพืน้ฐานการ
ด าเนินงานอยาํงพอเพียง 
สามารถพึ่งพาตนเองและ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  
3. นักเรียนร๎อยละ 90 ที่เป็น
เจ๎าหน๎าที่  มีความสามารถใน
การบริหารจัดการภายใน
ตนเองและกลุํม  ฝึกฝนการ
ท างานรํวมกับผู๎อืน่ ฝึกความ
รับผิดชอบ และสรา๎งทักษะใน
การให๎บริการ                
4. นักเรียนร๎อยละ 90 มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  
5. นักเรียนร๎อยละ 90 รู๎จักใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์แกํ
ตนเองและผู๎อื่น 
6. นักเรียนร๎อยละ 90 รู๎จัก
การใช๎จํายอยํางมีเหตุผลและ
รู๎คุณคําของการออม 
 

ขั้นเตรียมการ (P) 
- ประชุมคณะด าเนนิการ  
วางแผนการท างานกิจกรรม 
- แตํงตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
ขั้นด าเนินการ (D) 
1. ด าเนนิการเปิดท าการ
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
2. ด าเนนิกิจกรรมบริการเปิด
บัญชี  ฝาก- ถอน เวลา 11.30 
-13.00น.ทุกวัน 
จันทร-์วันศุกร์  จ านวน 20 
สัปดาห ์
3. ด าเนนิการออมเงินทุํน
ปัจจัยขั้นพืน้ฐานนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต๎น 
ขั้นติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล (C) 
หัวหน๎าโครงการหรือผู๎ที่ได๎รับ
มอบหมายนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
- สรุปผลโครงการ และรายงาน
ผล 
ขั้นการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงาน (A) 
 น าผลการประเมินมาเป็นขอ๎มูล
ในการปรับปรุงโครงการตํอไป 

1. ร๎อยละของนักเรียนและ
บุคลากร โรงเรียนทุงํทราย
วิทยามีจิตส านึกให๎นักเรียน
ให๎รู๎จักการประหยัด สร๎าง
นิสัยรักการอดออม 
2. ร๎อยละของนักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนทุงํทราย
วิทยา มีภูมิคุมกันที่ดี มีความ
พอประมาณ บนพืน้ฐานการ
ด าเนินงานอยาํงพอเพียง 
สามารถพึ่งพาตนเองและ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  
3. ร๎อยละของนักเรียน  
ที่เป็นเจ๎าหนา๎ที่  มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการภายในตนเองและ
กลุํม  ฝึกฝนการท างาน
รํวมกับผู๎อื่น ฝึกความ
รับผิดชอบ และสรา๎งทักษะ
ในการให๎บริการ                
4. ร๎อยละของนักเรียน มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  
5. ร๎อยละของนักเรียน รู๎จัก
ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์
แกํตนเองและผู๎อื่น 
6. ร๎อยละของนักเรียน รู๎จัก
การใช๎จํายอยํางมีเหตุผลและ
รู๎คุณคําของการออม 
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11.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 4.65 4.16 
มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมทีพ่ึง

ประสงค ์ 4.55 4.00 
มาตรฐานที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รัก

การเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 3.70 3.75 
มาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิด

สร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล   4.52 4.75 
มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร 3.87 3.25 
มาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการ

ท างาน  สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่
ดีตํออาชีพสุจริต  4.20 4.00 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท หนา๎ที่อยํางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 9.29 4.44 
มาตรฐานที่ 8 ผู๎บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน๎าที่อยาํงมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 9.60 8.66 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป๎กครอง ชุมชน 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธผิล 4.8 4.00 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 9.80 8.00 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการ
บริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 9.20 8.00 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 4.60 4.00 
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มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกัด * 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 8.00 8.00 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตาม

วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎นทีก่ าหนดขึ้น 3.60 3.50 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน๎ แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษา
ให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 4.60 3.50 

รวมทั้งสิ้น 88.98 76.01 
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12.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

กลุ่มตัวบ่งชี้ ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน : มัธยมศึกษา 
น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 

ที่ได ้
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบํงชีท้ี่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 8.86 ดี 
ตัวบํงชีท้ี่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พงึประสงค์ 10.00 8.88 ดี 
ตัวบํงชีท้ี่ 3 ผู๎เรียนมีความใฝุรู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 10.00 8.47 ดี 
ตัวบํงชีท้ี่ 4 ผู๎เรียนคิดเป็น ท าเปน็ 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบํงชีท้ี่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน 20.00 10.12 พอใช๎ 
ตัวบํงชีท้ี่ 6 ประสทิธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เนน๎ผู๎เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
ตัวบํงชีท้ี่ 7 ประสทิธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 5.00 3.80 ดี 
ตัวบํงชีท้ี่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสงักัด 5.00 4.88 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบํงชีท้ี่ 9 ผลการพฒันาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
              ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบํงชีท้ี่ 10 ผลการพฒันาตามจุดเน๎นและจุดเดํนทีส่ํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ 
                ของสถานศึกษา     

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบํงชีท้ี่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบํงชีท้ี่ 12 ผลการสงํเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสูํความเปน็เลิศ ที่สอดคล๎องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 82.01 ดี 
สถานศึกษามผีลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้ ตั้งแตํ 80 คะแนนขึน้ไป   ../..ใชํ      ......ไมํใชํ 
สถานศึกษามตีัวบํงชี้ทีไ่ด๎ระดบัดีขึ้นไป 10 ตัวบํงชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบํงชี้  ../..ใชํ      ......ไมํใชํ 
สถานศึกษาไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุง หรือ ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ../..ใชํ      ......ไมํใชํ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 
../... สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   .....ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
 ด้านผลการจัดการศึกษาผู๎เรียนสํวนใหญํมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานยิมที่พึงประสงค์ มีความใฝุรูแ๎ละเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง มีความสามารถด๎านคิดเป็น ท าเปน็ มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มีความรู๎คํูคุณธรรมและมีเอกลักษณ์ด๎านการสวดมนต์หมูํท านองสรภัญญะ 
ผู๎เรียนที่จบการศึกษาสามารถเรียนตํอระดับมหาวทิยาลัยได๎มากเป็นที่ 
พึงพอใจของชุมชน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีคุณภาพในการบริหารจัดการด๎านวิชาการ 
 ด๎านงบประมาณ ดา๎นบริหารงานบุคคล  ด๎านการบริหารงานทั่วไปและสถานศึกษาไดน๎ าข๎อเสนอแนะ 
จากการประเมินภายนอกรอบสามมาพฒันาผู๎เรียนให๎บรรลุเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว๎ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสถานศึกษาได๎ด าเนนิการจัดเนื้อหาสาระ 
และกิจกรรมการเรียนการสอนได๎สอดคล๎องกับความถนัดของผู๎เรียน มีระบบการฝึกทักษะ กระบวนการคิด  
จัดกิจกรรม จากประสบการณ์จริง จัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนการสอน ครูผู๎สอน 
สํวนใหญํ เป็นผูท๎ี่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาอยํางหลากหลายและตํอเนื่อง 
 ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในอยํางเป็น
ระบบครบวงจรโดยการมีสวํนรวํมของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรปลูกฝังวินยัให๎แกํผู๎เรียนในด๎านการรักษาความสะอาด 
และวินัยในด๎านการเดินทางไป-กลับ จากบา๎นมาโรงเรียนให๎มีความปลอดภัยตํอชวีิต ด๎านผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน จากผลการทดสอบระดบัชาติมีผู๎เรียนที่ได๎คะแนนในระดบัดีมีจ านวนน๎อยทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  
 ด้านบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษาควรสนบัสนนุให๎ครูไปราชการได๎เฉพาะการอบรม/
พัฒนา ในสํวนของการไปราชการของหนํวยงานต๎นสงักัดเทํานัน้  ถ๎าหากไปราชการของหนํวยงานอื่น 
แตํเกีย่วข๎องกับงานของสถานศกึษาและน าผลมาใช๎ได๎ สถานศกึษาควรสนบัสนนุงบประมาณ แตํหากไมํ
เก่ียวข๎องไมํควรอนุญาตให๎ไปราชการ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ ครูยังน าผลจากการสอน 
และผลการทดสอบระดบัชาตไิปหาแนวทางแก๎ไขและพฒันาผู๎เรียนไดไ๎มํเต็มศักยภาพ  
 ด้านการประกันคุณภาพภายในคณะกรรมการประเมินของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ยังประสานความเข๎าใจกับสถานศึกษาไมํชัดเจน ในดา๎นการประเมินมาตรฐานและการเตรียมเอกสาร 
และรํองรอยครูและบุคลากรยังเข๎าใจระบบประกันคุณภาพไมชํดัเจนเป็นองค์รวมและระบบการจัดท าเอกสาร 
ที่เป็นหลักฐานรํองรอยยังไมํเปน็ปัจจบุัน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ด้านผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาควรเรํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทกุกลุํม
สาระการเรียนรู๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาตาํงประเทศ โดยครูควรเอาใจใสํตํอการสอน
นักเรียนอยูํเสมอ 
 ผู๎เรียนควรได๎รับการปลูกฝังในเรื่องของวินัยในการอยูํรํวมกับบคุคลอื่นในสังคม  
ด๎านความปลอดภัยในการใช๎รถใช๎ถนน การปฏบิัติตามกฎของสถานศึกษาอยํางเครํงครัดและครูควรบันทึก 
หลังสอนทุกครั้งที่เสร็จสิน้กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อน าปญัหาที่พบไปหาแนวทางแก๎ไข ท าการวิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เรียนรู๎เต็มศักยภาพ นอกจากนั้นสถานศึกษาควรจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรู๎ของผู๎เรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  ท าการสอนซํอมเสริมให๎ผู๎เรียนที่เรียนอํอนไมํทันเพื่อ 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาควรปลูกฝังวนิัยแกํผู๎เรียนด๎านการรักษา 
ความสะอาดของสิง่แวดล๎อมและการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยภายในสถานศึกษา เชนํ การใช๎ห๎องพยาบาล 
การเดินทางมาโรงเรียนและเดินทางกลบับา๎นของผู๎เรียน 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูควรจดบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง 
ที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เมื่อครูสอนจบแผนการเรียนรู๎แตํละแผนแล๎ว พบปัญหาของผู๎เรียนอยํางไร 
ควรน าปัญหานั้นไปวิเคราะห์หาแนวทางแกไ๎ขเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎เต็มศักยภาพ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาและหนํวยงานตน๎สังกัดของสถานศึกษา 
ควรประสานความเข๎าใจระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อให๎ครูและบุคลากรมีความเข๎าใจกระจํางชัด 
และถือเป็นเร่ืองการปฏิบัติงานปกติในสถานศึกษา   
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ตอนที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
1.  การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านบริหารวชิาการ  บริหาร
ทั่วไป บริหารงบประมาณและบริหารบุคคล  ผู๎บริหารยึดหลักการบริหาร และการพฒันาตามกระบวนการ 
PDCAและSBM  
    
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนงานบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือขํายผู๎ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

สภานักเรียน สมาคมศิษย์เกํา 

รองผู๎อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
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แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
1. การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเก่ียวกับการให๎
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท๎องถิ่น 
2. การวางแผนดา๎นการ
วิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ๎
6. การวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและสํงเสริมให๎มี
แหลํงเรียนรู ๎
9. การนิเทศการศึกษา  
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12. การสํงเสริมชุมชนให๎มี
ความเข๎มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความรํวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
 

1. การจัดท าแผนงบประมาณ            
และค าขอตั้งงบประมาณ เพื่อ
เสนอตํอเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. การจัดท าแผนการใชจ๎ํายเงนิ 
ตามที่ได๎รบัจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการจําย
งบประมาณทีไ่ด๎รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจําย
งบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช๎งบประมาณ 
7. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช๎ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ได๎รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุน
เพื่อการศึกษา 
10. การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลัง
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุ
แตํงตั้ง   
4. การเปลี่ยนต าแหนํงให๎
สูงขึ้น การย๎ายข๎าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนนิการเก่ียวกับ                      
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8. การด าเนนิการทางวินัย
และการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการ
สั่งให๎ออกจากราชการไว๎กํอน 
10. การรายงานการ
ด าเนินการทางวนิัยและการ
ลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร๎อง
ทุกข ์
12. การจัดระบบและการ
จัดท าทะเบียนประวัต ิ
13. การจัดท าบัญชีรายชื่อ
และการให๎ความเห็นเก่ียวกับ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

1. การพัฒนาระบบเครือขําย
ข๎อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพฒันา
เครือขํายสถานศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
8. การด าเนนิงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่                   
และสิ่งแวดล๎อม 
10. การจัดท าส ามะโน
ประชากร 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา 
13. การประสานงานจัด
การศึกษา ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากร                   
เพื่อการศึกษา 
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แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
14. การสํงเสริมและสนบัสนนุ
งานวชิาการแกํบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หนํวยงาน
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดท าระเบยีบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานดา๎นวชิาการ
ของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช๎ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาสื่อและใช๎สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

12. การก าหนดรูปแบบรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎างที่ใช๎
งบประมาณเพื่อเสนอตํอ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
13. การพัฒนาระบบข๎อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดท าและ
จัดหาพัสด ุ
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา
และจ าหนาํยพัสด ุ
16. การจัดหาผลประโยชนจ์าก
ทรัพย์สิน 
17. การรับเงิน การเก็บรักษา
เงินและการจาํยเงิน 
19. การจัดท าบัญชีการเงิน 
20. การจัดท ารายงานทางการ
เงิน และงบการเงิน 
21. การจัดท าหรือจัดหาแบบ
พิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน  

14. การสํงเสริมการประเมิน           
วิทยฐานะข๎าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
15. การสํงเสริมและยกยํอง
เชิดชูเกียรติ 
16. การสํงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
17. การสํงเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
18. การริเริ่มสํงเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
19. การพัฒนาข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
20. สํงเสริมให๎บุคลากร                       
ในสถานศึกษา เป็นแบบอยําง
ที่ดีในการด าเนนิชีวติ 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

15. การทัศนศึกษา 
16. การสํงเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
17. การประชาสัมพนัธ ์
งานการศึกษา 
18. การสํงเสริม สนบัสนุน 
และประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล องค์กร 
หนํวยงานและสถาบนัสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการ 
สํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่น 
20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหนํวยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรม 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การลงโทษนักเรียน 
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2.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวชิาการ บนพืน้ฐานของความเปน็ไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 
 1.  พัฒนารูปแบบการบริหารด๎วยระบบคุณภาพ  
 2.  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีระเบียบวนิัย ใฝุเรียนรู๎ เชิดชูคุณธรรม มีความเป็นจิตอาสา 
 3.  พัฒนาผู๎เรียนเต็มศักยภาพ โดยใช๎เทคโนโลยีอยํางมจีิตส านึก 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพ 
 5.  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของผูม๎ีสํวนได๎สํวนเสีย 
 6.  สํงเสริมความเปน็ไทย การอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล๎อมและสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.  สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 
เป้าประสงค ์
 ผู๎เรียนทุกคนได๎รบัการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพทั้งดา๎นคณุธรรม วิชาการ  มีความเป็นไทย        
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม สามารถอยูํในสังคมอยํางมีความสุขตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “To be number one” 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “โรงเรียนสํงเสริมการออม”  
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3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาควรมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการวางแผนพฒันาจุดเดํน
ในด๎านผู๎เรียนให๎คงอยูํอยํางยั่งยนืในด๎านคุณธรรม และความเปน็เลิศทางวชิาการ บนพื้นฐาน 
ของความเป็นไทยตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด๎วยระบบ
คุณภาพ  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  จัดการศึกษา 
ให๎ผู๎เรียนมีทักษะการท างานเปน็ทีม และใช๎เทคโนโลยีที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียน 
มีความเป็นเลิศทางวชิาการ พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ  พัฒนาแหลํงเรียนร๎ู  สภาพแวดล๎อม และภูมิทัศนใ์ห๎เอ้ือตํอ
บรรยากาศทางวิชาการ และสังคมแหํงการเรียนรู๎  สํงเสริมครู บุคลากร ผู๎ปกครอง ชุมชน และองค์กร 
ที่เก่ียวข๎องรํวมมือกันในการจัดการศึกษา  พัฒนาให๎ครู บุคลากรและผู๎เรียนเกิดความตระหนกั 
และเห็นคุณคําในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ๎ม  และสํงเสริมการด าเนนิชีวติ 
บนพืน้ฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 2  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ 3  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีทักษะการท างานเปน็ทีม และใช๎เทคโนโลยทีี่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 กลยุทธ์ 4  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความเปน็เลิศทางวิชาการ  
 กลยุทธ์ 5  พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎
ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ 6  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎  สภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ให๎เอ้ือตํอบรรยากาศทางวิชาการ  
และสังคมแหํงการเรียนรู ๎
 กลยุทธ์ 7  สํงเสริมครู บุคลากร ผู๎ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข๎องรํวมมือกันในการจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ 8  สํงเสริมการด าเนินชวีิตบนพืน้ฐานของความเปน็ไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 1.1 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 1  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.1 สํงเสริม
ประสิทธิภาพ 4  
กลุํมงาน 

- ผู๎บริหาร บริหารจัดการ
สถานศึกษาและพฒันาผู๎เรียน 
โดยใช๎การบริหารแบบมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา  อยูํในระดบั
คุณภาพ 5 
- ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา ในระดบัดีมาก   
ร๎อยละ 100 
- ระบบการบริหารจัดการ 
สํงเสริม สนบัสนุนการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานทั่วไปและการ
บริหารงบประมาณ มี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
 

- ผู๎บริหาร บริหารจัดการ
สถานศึกษาและพฒันาผู๎เรียน 
โดยใช๎การบริหารแบบมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษา  อยูํในระดบั
คุณภาพ 5 
- ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา ในระดบัดีมาก   
ร๎อยละ 100 
- ระบบการบริหารจัดการ 
สํงเสริม สนบัสนุนการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานทั่วไปและการ
บริหารงบประมาณ มี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

8 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

1.2 พัฒนาหลักสูตร - ครูร๎อยละ 80 สามารถปรับ
รายวิชาให๎ตรงกับความถนัด 
และความต๎องการของนักเรียน 
- ครูร๎อยละ 80 สามารถปรับ
รายวิชาให๎ตรงกับความถนัด 
และความต๎องการของนักเรียน 
- ครูร๎อยละ 80 มีการจัดท าวจิัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาในการ
เรียนของนักเรียน 

- ครูร๎อยละ 80 สามารถปรับ
รายวิชาให๎ตรงกับความถนัด 
และความต๎องการของนักเรียน 
- ครูร๎อยละ 80 สามารถปรับ
รายวิชาให๎ตรงกับความถนัด 
และความต๎องการของนักเรียน 
- ครูร๎อยละ 80 มีการจัดท าวจิัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาในการ
เรียนของนักเรียน 

10 

1.3 พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- การจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ
และใช๎สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีคุณภาพดีมาก 
- โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีคุณภาพดีมาก 
- การน าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช๎
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง มีคุณภาพดีมาก 
- การจัดท ารายงานประจ าป ี
ที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน มีคุณภาพดีมาก 

- การจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ
และใช๎สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีคุณภาพดีมาก 
- โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีคุณภาพดีมาก 
- การน าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช๎
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยํางตํอเนื่อง มีคุณภาพดีมาก 
- การจัดท ารายงานประจ าป ี
ที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน มีคุณภาพดีมาก 

12 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

กลยุทธ์ 2  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ์  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
2.1 โรงเรียนสํงเสริม
สุขภาพ 

- นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามสีุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ด ี ร๎อยละ  95 
- นักเรียนได๎รับการบริการที่ดี
ทั้งด๎านสุขศึกษา ดา๎นทักษะ 
กีฬา  ด๎านโภชนาการ และการ
ปูองกันโรค  ร๎อยละ  95 

- นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาร๎อยละ95 
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ด ี  
- นักเรียนร๎อยละ95 ได๎รับ 
การบริการที่ดีทั้งดา๎นสุขศึกษา  
ด๎านทักษะ กีฬา  ดา๎น
โภชนาการ และการปูองกันโรค   

1 

2.2 โรงเรียนสีขาว - นักเรียนโรงเรียนทุํงทราย
วิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา  2558  เข๎ารํวม
โครงการ ห๎องเรียนสีขาว 
ได๎รับการดูแลจากเพื่อน พี่ 
และครู ปูองกันตนเองจากสาร
เสพติด และ  มีพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค ์
- นักเรียนโรงเรียนทุํงทราย
วิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา  2558  เข๎ารํวม
โครงการ ห๎องเรียนสีขาว 
ได๎รับการดูแลจากเพื่อน พี่ 
และครู ปูองกันตนเองจากสาร
เสพติด มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ร๎อยละ  95   

- นักเรียนโรงเรียนทุํงทราย
วิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  ปีการ    
ศึกษา  2558 ร๎อยละ 95         
เข๎ารํวมโครงการ ห๎องเรียน      
สีขาว ได๎รบัการดูแล    
จากเพื่อน พี่ และครู  
ปูองกันตนเอง 
จากสารเสพติด และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
- นักเรียนโรงเรียนทุํงทราย
วิทยา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา  2558 ร๎อยละ95 
เข๎ารํวมโครงการ ห๎องเรียน 
สีขาว ได๎รบัการดูแลจากเพื่อน 
พี่ และครู ปูองกันตนเอง 
จากสารเสพติดมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ์

15 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
2.3 โครงการสํงเสริม 
และพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
คุณธรรม จริยธรรม  
และคํานยิมที่พึงประสงค ์

- ผู๎เรียนร๎อยละ 80  เป็นผู๎มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ความเอ้ืออาทรผู๎อื่น และ
กตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกตําง 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ความตระหนัก  รู๎คุณคํา  
รํวมอนุรักษ์และพัฒนา 

- ผู๎เรียนร๎อยละ 80  เป็นผู๎มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ความเอ้ืออาทรผู๎อื่นและกตัญญู
กตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมที่แตกตําง 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ความตระหนัก  รู๎คุณคํา  
รํวมอนุรักษ์และพัฒนา 

2 

2.4 โครงการลูกเสือ- 
เนตรนาร ี   

- นักเรียน ร๎อยละ 80  
อยูํรํวมกับผู๎อื่นได ๎
- นักเรียนร๎อยละ 80 รู๎รัก
สามัคคี และปฏิบัติตามกฎ 
ของลูกเสือ 
- นักเรียน ร๎อยละ 80 มีความ
พึงพอใจของนักเรียนในการ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

- นักเรียน ร๎อยละ 100  
อยูํรํวมกับผู๎อื่นได ๎
- นักเรียนร๎อยละ 100 รู๎รัก
สามัคคี และปฏิบัติตามกฎ 
ของลูกเสือ 
- นักเรียน ร๎อยละ 98 มีความ
พึงพอใจของนักเรียนในการ 
เข๎ารํวมกิจกรรม 

2 

2.5 ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

- นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎รับ
การดูแลชํวยเหลือ 
อยํางครอบคลุม  
และมีประสิทธิภาพ 
- ผู๎ปกครอง ชุมชน ร๎อยละ 80 
มีสํวนรํวมในการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

- นักเรียนร๎อยละ 91.78 
ได๎รับการดูแลชํวยเหลือ 
อยํางครอบคลุม  
และมีประสิทธิภาพ 
- ผู๎ปกครอง ชุมชน ร๎อยละ 85 
มีสํวนรํวมในการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน 

10.6 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
2.6 ห๎าห๎องชีวิตเนรมิตนิสยั - นักเรียนร๎อยละ 90  

มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ มีน้ าใจ  
ให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่น 
- นักเรียนร๎อยละ 90   
ได๎บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 
- นักเรียนมีความพึงพอใจตํอ
โครงการ/กิจกรรม ห๎าห๎องชีวิต 
เนรมิตนิสัย อยูํในระดบัดีร๎อย
ละ 90 

- นักเรียนร๎อยละ 90  
มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ มีน้ าใจ  
ให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่น 
- นักเรียนร๎อยละ 90   
ได๎บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม 
- นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ตํอโครงการ/กิจกรรม ห๎าห๎อง
ชีวิต เนรมิตนสิัย อยูํในระดับดี
ร๎อยละ 90.95 

2 

2.7 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมทีพ่ึง
ประสงค ์

- ผู๎เรียนร๎อยละ 80  เป็นผู๎มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ความเอ้ืออาทรผู๎อื่น 
และกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มี
พระคุณ 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ยอมรับความคิด  
และวัฒนธรรมที่แตกตําง 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ความตระหนัก  รู๎คุณคํา  
รํวมอนุรักษ์และพัฒนา 

- ผู๎เรียนร๎อยละ 80  เป็นผู๎มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ตามหลักสูตร 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ความเอ้ืออาทรผู๎อื่นและกตัญญู
กตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ยอมรับความคิด  
และวัฒนธรรมที่แตกตําง 
- ผู๎เรียนร๎อยละ 90  เป็นผู๎มี
ความตระหนัก  รู๎คุณคํา  
รํวมอนุรักษ์และพัฒนา 

2 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

กลยุทธ์ 3  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีทักษะการท างานเปน็ทีมและใช๎เทคโนโลยทีี่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

3.1 โครงการสํงเสริมนสิัย
รักการอําน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 
ร๎อยละ 85 มีนิสัยรักการอําน 
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
จากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎  
และสื่อตําง ๆ รอบตัว 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 
ร๎อยละ 85 เข๎าใช๎ห๎องสมุด 
เพื่อศึกษาค๎นคว๎า
นอกเหนือจากในชั้นเรียน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 
ร๎อยละ 85 มีความพึงพอใจ 
ในการเขา๎รํวมกิจกรรมสํงเสริม
นิสัยรักการอําน 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 
ร๎อยละ 85 มีนิสัยรักการอําน 
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
จากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ 
และสื่อตําง ๆ รอบตัว 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 
ร๎อยละ 85 เข๎าใช๎หอ๎งสมุด 
เพื่อศึกษาค๎นคว๎า
นอกเหนือจากในชั้นเรียน 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2558 
ร๎อยละ 85 มีความพึงพอใจ 
ในการเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริม
นิสัยรักการอําน 

11 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

3.2 โครงการส่งเสริมการ
อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ 
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

- นักเรียนรอ๎ยละ 90 มีนิสัย 
รักการอํานและแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด  
แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตําง ๆ 
รอบตัว 
- นักเรียนร๎อยละ 90 มีทักษะ
ในการอําน ฟัง ดู พดู เขียน 
และต๎องค าถามเพื่อค๎นคว๎า 
หาความรู๎เพิ่มเติม  
- นักเรียนร๎อยละ 90 เรียนรู๎
รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎
ระหวํางกัน    
- นักเรียนร๎อยละ 90 นักเรียน
ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู ๎
และน าเสนอผลงาน 

- นักเรียนร๎อยละ 91.38  
มีนิสัยรักการอํานและแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ห๎องสมุด  แหลํงเรียนรู๎ 
 และสื่อตําง ๆ รอบตัว 
- นักเรียนร๎อยละ 91.38  
มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด 
เขียน และต๎องค าถาม 
เพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม  
- นักเรียนร๎อยละ 91.38 
เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน    
- นักเรียนร๎อยละ 91.38 
นักเรียนใช๎เทคโนโลยีในการ
เรียนรู๎และน าเสนอผลงาน 

3 

3.3 สํงเสริมการแนะแนว - นักเรียนมีความรู๎สึกที่ด ี
ตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ร๎อยละ 75 
- นักเรียนสอบเข๎าเรียนตํอใน
ระดับอุดมศึกษา  ร๎อยละ 75 
- นักเรียนมีความพึงพอใจตํอ
โครงการในระดับดี ร๎อยละ 85 

- นักเรียนมีความรู๎สึกที่ด ี
ตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ร๎อยละ 100 
- นักเรียนสอบเข๎าเรียนตํอใน
ระดับอุดมศึกษา  ร๎อยละ 80 
- นักเรียนมีความพึงพอใจตํอ
โครงการในระดับดี ร๎อยละ 90 

6 

3.4 โครงการ สํงเสริม
ทักษะการใช๎เทคโนโลยี
แสวงหาความรู ๎
 

- ปรับปรุงพฒันาเครื่องใช๎ 
ในการเรียนการสอน 
และห๎องปฏิบัติการเพื่อเอ้ือ 
ตํอการ เรียนรู๎ของนักเรียน 
อยูํในระดับด ี

- ปรับปรุงพฒันาเครื่องใช๎ใน
การเรียนการสอนและ
ห๎องปฏิบัติการเพื่อเอ้ือ 
ตํอการ เรียนรู๎ของนักเรียน 
อยูํในระดับด ี

13 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

3.5 To be number one - นักเรียน โรงเรียนทุํงทราย
วิทยา ร๎อยละ 80 ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 
- นักเรียน โรงเรียนทุํงทราย
วิทยา ร๎อยละ 80ได๎แสดง
ความสามารถ กล๎าแสดงออก 
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์  
 

- นักเรียน โรงเรียนทุํงทราย
วิทยา ร๎อยละ 95 ได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 
- นักเรียน โรงเรียนทุํงทราย
วิทยา ร๎อยละ 85 ได๎แสดง
ความสามารถ กล๎าแสดงออก 
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน ์

15 

 
 
กลยุทธ์ 4  จัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความเปน็เลิศทางวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
4.1 ทัศนศึกษา - นักเรียนและผู๎เข๎ารํวม

โครงการทัศนศึกษา 
แหลํงเรียนรู๎ร๎อยละ 80 
- นักเรียนพึงพอใจที่มีตํอ
โครงการในระดับดี ร๎อยละ 80 

- นักเรียนร๎อยละ100 เข๎ารํวม
โครงการทัศนศึกษา 
แหลํงเรียนรู๎ 
- นักเรียนร๎อยละ 92 พึงพอใจ
ที่มีตํอโครงการในระดับด ี

3 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
4.2 สํงเสริมความเปน็เลิศ
ทางวชิาการ 

- นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
การแขํงขันทักษะตํางๆ ร๎อยละ 
80 
- นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม
การแขํงขันทักษะตํางๆ เกิด
ความกระตือรือร๎นในการ
พัฒนาตนเอง ร๎อยละ 80 
- นักเรียนร๎อยละ 80 มีโอกาส
แสดงศักยภาพของตนเอง 
ให๎สาธารณชนได๎รบัรู๎  

- นักเรียนร๎อยละ 90  ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะ
ตํางๆ  
- นักเรียนร๎อยละ 94  ได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมการแขํงขันทักษะ
ตํางๆ เกิดความกระตือรือร๎น 
ในการพัฒนาตนเอง 
- นักเรียนร๎อยละ 86  มีโอกาส
แสดงศักยภาพของตนเอง  
ให๎สาธารณชนได๎รบัรู๎ 

11 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
4.3 พัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎นักเรียนเรียนรวม 

- ครูผู๎สอนมีสื่อ หรือพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
- ครูผู๎สอน สามารถคัดกรอง
และประเมินความสามารถ
พื้นฐาน ระดับความสามารถ
และพัฒนาการของเด็กแตํละ
คน ได๎ครบทุกระดบัชัน้ 
- โรงเรียนที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎เทคนิค
การสอนทางการศึกษาพิเศษ 
ที่เหมาะสมกับปญัหาและความ
ต๎องการเด็กเป็นรายบุคคล 
- นักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎  ได๎รบัการ
พัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ
ทุกคน 
 

- ครูผู๎สอนได๎มีสื่อ หรือพัฒนา
สื่อ/นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่
มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
- ครูผู๎สอน สามารถคัดกรอง
และประเมินความสามารถ
พื้นฐาน ระดับความสามารถ
และพัฒนาการของเด็กแตํละ
คน ได๎ครบทุกระดบัชัน้ 
- โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนโดยใช๎เทคนิคการสอน
ทางการศึกษาพิเศษที่เหมาะสม
กับปัญหาและความต๎องการ
เด็กเป็นรายบุคคล 
- นักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎  ได๎รบัการ
พัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ
ทุกคน 
 

1 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
4.4 พัฒนาศักยภาพ 
และเพิ่มพูนคุณภาพผู๎เรียน 
(O-NET) 

- ร๎อยละ  90  ของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6  

เข๎ารํวมโครงการพัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพ

ผู๎เรียน (O-NET)  

- ผู๎เรียน มีผลการทดสอบ

ระดับชาติ  เพิ่มขึน้ 3 

เปอร์เซ็นต ์

- ร๎อยละ  85  ของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6   

ที่เข๎ารํวมโครงการพัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพ

ผู๎เรียน (O-NET)   

มีความพึงพอใจ 

ในระดับ ดี ขึ้นไป 

- ร๎อยละ  97.03  ของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6  เขา๎

รํวมโครงการพัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มพูนคุณภาพผู๎เรียน 

(O-NET)  

- ผู๎เรียน มีผลการทดสอบ

ระดับชาติ  เพิ่มขึน้ 2.07 

เปอร์เซ็นต ์

- ร๎อยละ 91.56 ของนักเรยีน 

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 และ 6   

ที่เข๎ารํวมโครงการพัฒนา

ศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพ

ผู๎เรียน (O-NET)   

มีความพึงพอใจ 

ในระดับ ดี ขึ้นไป 

5 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

กลยุทธ์ 5  พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ 

ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

5.1 โครงการพัฒนาครูเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา 
 

- ครูร๎อยละ  90  มีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู๎เรียน 
ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
- ครูร๎อยละ 90 มีการวิเคราะห์
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู๎เรียน 
- ครูร๎อยละ 90 ครูออกแบบ
และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

- ครูร๎อยละ  90  มีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู๎เรียน 
ทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
- ครูร๎อยละ 90 มีการวิเคราะห์
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียน 
- ครูร๎อยละ 90 ครูออกแบบ
และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

7 

5.2 โครงการนิเทศภายใน - ครูโรงเรียนทุํงทรายวิยา
จ านวน 59 คน ได๎รับการพัฒนา
ตน พัฒนางาน โดยใช๎การนิเทศ
ภายในตลอดปีการศึกษา 2557 
และ 2558  
- ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง
การนิเทศภายในและสามารถใช๎
กระบวนการนิเทศภายใน 
มาใช๎ในการพฒันาตน 
และพัฒนางาน 

- ครูโรงเรียนทุํงทรายวิยา
จ านวน 59 คน ได๎รับการ
พัฒนาตน พัฒนางาน โดยใช๎
การนิเทศภายในตลอด 
ปีการศึกษา 2557 และ 2558  
- ครูมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง
การนิเทศภายในและสามารถ
ใช๎กระบวนการนิเทศภายใน 
มาใช๎ในการพฒันาตน 
และพัฒนางาน 

10 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

5.3 พัฒนาครูเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา 

- ครูร๎อยละ  90  มีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งดา๎น
ความรู๎ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์
- ครูร๎อยละ 90 มีการวิเคราะห์
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของผู๎เรียน 
- ครูร๎อยละ 90 ครูออกแบบ
และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

- ครูร๎อยละ  90  มีการก าหนด
เปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้ง
ด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
- ครูร๎อยละ 90 มีการวิเคราะห์
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช๎ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู ๎
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน 
- ครูร๎อยละ 90 ครูออกแบบ
และจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

7 

5.4 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน 8 กลุํมสาระ 
 
 

- ครูผู๎สอนร๎อยละ 85  
มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัด   
การเรียนรู๎ครูผู๎สอนร๎อยละ 85 
มีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู๎ 

- ครูผู๎สอนร๎อยละ 85  
มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัด   
การเรียนรู๎ครูผู๎สอนร๎อยละ 85 
มีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู๎ 

7 

5.5 โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ รักในวัยเรียนที่
ถูกต๎องเหมาะสม 
 

- นักเรียนได๎เรียนรู๎เรื่อง
เพศศึกษามีความรู๎และเข๎าใจ
การมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย 
และมีทักษะชีวิตมากข้ึน 
ร๎อยละของความพึงพอใจ 
ที่มีตํอกิจกรรมในระดับดี 
 
 
 

- นักเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎เรื่อง
เพศศึกษามีความรู๎และเข๎าใจ
การมีเพศสัมพันธ์แบบ
ปลอดภัย และมีทักษะชีวติ
มากข้ึนร๎อยละ100 ของ 
ความพึงพอใจที่มีตํอกิจกรรม
ในระดับด ี

2 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 

5.6 โครงการ/กิจกรรมคําย
สานฝัน ท.ว สูํรั้ว
มหาวิทยาลยั ครั้งที่ 10 
 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  
4 - 6 สายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ และสายศลิป์ 
จ านวน 300 คน เข๎ารํวม
กิจกรรม ร๎อยละ 100 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ที่สมัครสอบ สามารถ
สอบเข๎าศึกษาตํอระดับ
มหาวิทยาลยัได๎ร๎อยละ 75.00 
-นักเรยีนมีความพึ่งพอใจ 
ในการเข๎ารํวมกิจกรรมคําย 
สานฝัน ท.ว. สูํรั้วมหาวิทยาลัย  
ร๎อยละ 90 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่  4 - 6 สายวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ และสายศลิป์  
เข๎ารํวมกิจกรรม  ร๎อยละ 100 
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่สมัครสอบ สามารถสอบ
เข๎าศึกษาตํอระดับ
มหาวิทยาลยัได๎   
ร๎อยละ 75.00 
-นักเรียนมีความพึ่งพอใจ 
ในการเข๎ารํวมกิจกรรมคําย
สานฝัน ท.ว. สูํรั้วมหาวิทยาลัย 
ร๎อยละ 97.59 

1 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

กลยุทธ์ 6  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎  สภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ให๎เอ้ือตํอบรรยากาศทางวิชาการและสังคม 
แหํงการเรียนรู๎  

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
6.1 พัฒนาห๎องสมุด 
สูํมาตรฐานสากล 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่
1-6 ปีการศึกษา 2558 ร๎อยละ 
90 มีความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
ปริมาณหนังสือที่ห๎องสมุดจัด
ให๎บริการอยํางเพียงพอ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี1่-
6 ปีการศึกษา 2558 ร๎อยละ 
90 มีความพึงพอใจบริการของ
ห๎องสมุด 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
1-6 ปีการศึกษา 2558 ร๎อยละ 
90 มีความพึงพอใจที่ตํอ
บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมของ
ห๎องสมุด 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่
1-6 ปีการศึกษา 2558 ร๎อยละ 
90 มีความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
ปริมาณหนังสือที่ห๎องสมุดจัด
ให๎บริการอยํางเพียงพอ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี1่-
6 ปีการศึกษา 2558 ร๎อยละ 
90 มีความพึงพอใจบริการของ
ห๎องสมุด 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 
1-6 ปีการศึกษา 2558 ร๎อยละ 
90 มีความพึงพอใจที่ตํอ
บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อม
ของห๎องสมุด 

11 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
6.2 โครงการบ ารุงรักษา 
อาคารเรียน สิ่งแวดล๎อม
และการบริการ 
 

- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการดูแล
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล๎อมเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานอยูํในระดบัด ี
- บุคลากรที่เก่ียวข๎องกับงาน
ดูแลรักษาความสะอาด  
และสิ่งแวดล๎อมมีอุปกรณ์
พร๎อมใช๎และเพียงพอ 
ตํอความจ าเป็นอยูํในระดับด ี
- ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ  
และอาคารประกอบตาํงๆ 
มีความมั่นคง  สะอาด 
และปลอดภัย  มสีิ่ง 
อ านวยความสะดวก เพียงพอ
และ อยูํในสภาพที่ใช๎การได๎ดี 
อยูํในระดับดี  

- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการดูแล
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล๎อมเพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานอยูํในระดบัด ี
- บุคลากรที่เก่ียวข๎องกับงาน
ดูแลรักษาความสะอาด  
และสิ่งแวดล๎อมมีอุปกรณ์
พร๎อมใช๎และเพียงพอ 
ตํอความจ าเป็นอยูํในระดับด ี
- ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ  
และอาคารประกอบตาํงๆ 
มีความมั่นคง  สะอาด 
และปลอดภัย  มสีิ่งอ านวย
ความสะดวก เพียงพอและ  
อยูํในสภาพที่ใช๎การได๎ดี  
อยูํในระดับดี  

11 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

กลยุทธ์ 7  สํงเสริมครู บุคลากรผู๎ปกครองชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข๎องรํวมมือกันในการจัดการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบง่ชี้) 

7.1 ระดม
ทรัพยากร
เพื่อ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

- คณะกรรมการสถานศึกษา
รู๎และปฏิบัติหนา๎ที่ตามที่
ระเบียบก าหนด ร๎อยละ 90 
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให๎บรรลุผล
ส าเร็จตามเปาูหมายได๎  
ร๎อยละ 90 
- ผู๎ปกครองและชุมชน 
เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  
ร๎อยละ 90 

- คณะกรรมการสถานศึกษารู๎
และปฏิบตัิหน๎าทีต่ามที่
ระเบียบก าหนด ร๎อยละ 93.33 
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให๎บรรลุผล
ส าเร็จตามเปาูหมายได ๎ 
ร๎อยละ93.33 
- ผู๎ปกครองและชุมชน 
เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
สถานศึกษา ร๎อยละ93.33 

9 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

 
กลยุทธ์ 8  สํงเสริมการด าเนินชวีิตบนพืน้ฐานของความเปน็ไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
8.1 อบรมหลักสูตรอาชีพ
และศึกษาอาชีพแหลํง
เรียนรู๎ในท๎องถิ่น 

- กลุํมสาระการงานฯจัด
การศึกษาประเภทอาชีพ 
ระยะสั้นตามความต๎องการ 
และความสนใจของนักเรียน  
- นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ
วิชาชีพในการประกอบอาชีพ
สร๎างรายได๎ให๎แกํตนเอง 
และครอบครัวของนักเรียน 
- นักเรียนวางแผนการท างานได ๎
และด าเนนิการจนส าเร็จ  
นักเรียนท างานอยํางมีความสุข 
มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง   
- นักเรียนท างานรํวมกับผู๎อื่นได ๎ 
- นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํอ
อาชีพสุจริตและหาความรู๎
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได๎   

- กลุํมสาระการงานฯจัด
การศึกษาประเภทอาชีพ 
ระยะสั้นตามความต๎องการ 
และความสนใจของนักเรียน  
- นักเรียนมีความรู๎ ทักษะ
วิชาชีพในการประกอบอาชีพ
สร๎างรายได๎ให๎แกํตนเอง 
และครอบครัวของนักเรียน 
- นักเรียนวางแผนการท างานได ๎
และด าเนนิการจนส าเร็จ  
- นักเรียนท างานอยํางมี
ความสุข มุํงมั่นพฒันางาน  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง   
- นักเรียนท างานรํวมกับผู๎อื่นได ๎ 
- นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํอ
อาชีพสุจริตและหาความรู๎
เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได๎   

6 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัว

บ่งชี้) 
8.2 เทคโนโลยีสร๎างงาน
สร๎างอาชพี 

สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ 
ในการแก๎ปัญหาหรือสนอง 
ความต๎องการในงานทีผ่ลิตเอง
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู๎อืน่
ผลิตนักเรียนสรา๎งและพัฒนา
สิ่งของเคร่ืองใช๎ 
ตามกระบวนการเทคโนโลย ี
ท าให๎นักเรียนท างานอยาํงเป็น
กระบวนการ สามารถย๎อนกลบั
แก๎ไขได๎งําย  
นักเรียนวางแผนการท างานได๎ 
และด าเนนิการจนส าเร็จ  
นักเรียนท างานอยํางมีความสุข 
มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง   
นักเรียนท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 

สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์ 
ในการแก๎ปัญหาหรือสนอง 
ความต๎องการในงานทีผ่ลิตเอง
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู๎อืน่
ผลิตนักเรียนสรา๎งและพัฒนา
สิ่งของเคร่ืองใช๎ 
ตามกระบวนการเทคโนโลย ี
ท าให๎นักเรียนท างานอยาํงเป็น
กระบวนการ สามารถย๎อนกลบั
แก๎ไขได๎งําย  
นักเรียนวางแผนการท างานได๎ 
และด าเนนิการจนส าเร็จ  
นักเรียนท างานอยํางมีความสุข 
มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง   
นักเรียนท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 

6 

8.3 โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 
 

- นักเรียนร๎อยละ 100  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร 
- นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎ใช๎แหลงํ
เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎เรียนรู๎
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจากโรงเรียน 
แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

- นักเรียนร๎อยละ 100  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร 
- นักเรียนร๎อยละ 90 ได๎ใช๎
แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
- นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎เรียนรู๎
บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียน
แหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

15 
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1.2 ผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมตามนโยบายพิเศษ 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ

สถานศึกษา(มฐ.
ที่ /ตัวบ่งชี)้ 

1. โครงการ 
โรงเรียนสีขาว 
 

1. ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
สารเสพติดในสถานศึกษา  
และชํวยเหลือ นักเรียนที่เก่ียวข๎องกับ
ยาเสพติดและอบายมุขตาํงๆ  
ให๎หมดไปจากโรงเรียนอยํางยัง่ยืน             
ร๎อยละ 90 
2. นักเรียนตระหนัก และเฝูาระวัง
ปูองกันแก๎ปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษาประกาศ 
เป็นห๎องเรียนสีขาวปลอด 
จากอบายมุขร๎อยละ90 

1. ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
สารเสพติดในสถานศึกษา  
และชํวยเหลือ นักเรียนที่เก่ียวข๎องกับ
ยาเสพติดและอบายมุขตาํงๆ  
ให๎หมดไปจากโรงเรียนอยํางยัง่ยืน             
ร๎อยละ 95 
2. นักเรียนตระหนัก และเฝูาระวัง
ปูองกันแก๎ปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษาประกาศเป็นห๎องเรียน 
สีขาวปลอดจากอบายมุขร๎อยละ95 

มาตรฐานที่ 
15.1 – 15.2 

2. โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  นักเรียนร๎อยละ 100 มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.  นักเรียนร๎อยละ 100 มีพัฒนา
นักเรียนด๎านราํงกาย อารมณ์ สงัคม
และสตปิัญญา 
3.  นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎เรียนรู๎บูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จากโรงเรียนแหลํงเรียนรู๎ 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

1.  นักเรียนร๎อยละ 100 มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.  นักเรียนร๎อยละ 100 มีพัฒนา
นักเรียนด๎านราํงกาย อารมณ์ สงัคม
และสตปิัญญา 
3.  นักเรียนร๎อยละ 100 ได๎เรียนรู๎บูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
โรงเรียนแหลํงเรียนรู๎ 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

มาตรฐานที่ 
15.1 – 15.2 
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2.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
 
 
 
 

93 0.46 5 - ข๎อมูลการตรวจสุขภาพ 
ด๎วยตัวเอง 
- ข๎อมูลน้ าหนัก วัดสํวนสูง
นักเรียน  
- ข๎อมูลด๎านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ผู๎เรียนรายบุคคล   
- สถิติการใช๎บริการยา 
และเวชภัณฑ ์
- สถิติการมาเรยีน   
- ภาพถํายกิจกรรม –  
- สมุดเยี่ยมเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข  
- รายงานโครงการโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ   
- รายงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE    

1.2 มีน้ าหนัก สํวนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

88.92 0.44 5 - ข๎อมูลน้ าหนัก สํวนสูงนักเรียน  
- ข๎อมูลผลการทดสอบสมรรถภาพ
รํางกาย 
- สถิติการใช๎บริการยาและ
เวชภัณฑ ์
- สมุดเยี่ยมเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข  
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1.3 ปูองกันตนเองจากสิง่เสพติด 
ให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยง 
ตํอความรุนแรง โรค  
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 
 
 
 
 

c 0.91 5 - แบบรายงานผลการดูแล

ปูองกันสิ่งเสพตดิของโรงเรียน 

- รายงานโครงการ / กิจกรรม

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  

- รายงานโครงการโรงเรียน
สํงเสริมสุขภาพ   
- รายงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE    
- รายงานโครงการห๎องเรียน 
สีขาว 

1.4 เห็นคุณคําในตนเอง  
มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออก
อยํางเหมาะสม 
 
 
 

94 0.94 5 - แฟูมสะสมงานนักเรียน 
- ผลการประเมินผู๎เรียน
รายบุคคล 
- สมุดบันทึกความดี   
- ผลการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 

1.5 มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี 
และให๎เกียรติผู๎อื่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 0.95 5 - แฟูมสะสมงานนักเรียน 
- ผลการประเมินผู๎เรียน
รายบุคคล 
- รายงานโครงการ / กิจกรรม

ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1.6 สร๎างผลงานจากเข๎ารํวม
กิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  
ตามจินตนาการ 
 
 
 

95.83 0.95 5 - ภาพถํายกิจกรรม 
- วุฒิบัตร เกียรติบัตรนักเรียน 
เข๎ารํวมการแขํงขัน 
- รายงานโครงการสํงเสริม 
ความเป็นเลิศตามความสามารถ
และศักยภาพของนักเรียน 
ด๎าน ดนตรี นาฏศิลป์   
- รายงานโครงการคําย คาํย Art 
camp 
- วุฒิบัตรนักเรียน 
- ภาพถําย 

รวม 4.65 5  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
 1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎สงํเสริมและพฒันาผูเ๎รียนให๎มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

จากการจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนและการแขํงขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาซึ่งสํงผลให๎ผู๎เรียนมีน้ าหนัก 

สํวนสงู ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีการสอบสมรรถภาพทางกายทั้งกํอนเรียนและหลังเรียน และสํงเสริมให๎

ผู๎เรียนรู๎จักการปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ สภาวะเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ จากกิจกรรม 

TO BE NUMBER ONE  โครงการสํงเสริมสุขภาพและโครงการขับขี่ปลอดภัย และได๎จัดกิจกรรมนิทรรศการ

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได๎รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารสวํนจังหวัดก าแพงเพชรในโครงการวงโยธวาทิต 

สูํชุมชน  กิจกรรมการเข๎ารํวมกับชุมชน ของดนตรี  และนาฏศิลป์ เป็นต๎น 

 นอกจากนี้โรงเรียนยังพัฒนาผู๎เรยีนให๎มีมนุษย์สัมพนัธ์ที่ดี ให๎เกียรติผู๎อื่น เชํน กิจกรรมปฐมนิเทศ 
ปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น และมีการสงํเสริมสนับสนนุผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด๎านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะดา๎นตํางๆ ดา๎นกีฬา โดยการเข๎ารํวมการแขํงขันในระดับตาํงๆ เชนํ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแขํงขันกีฬานักเรียนในระดบัจงัหวัด เป็นต๎น และสุดท๎ายสร๎างความตระหนัก 
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ให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําของตนเอง และกล๎าแสดงออก จากกิจกรรมการแขํงขันกีฬาภายในสถานศกึษา  
การจัดกิจกรรมนิทรรศการศิลป ดนตรี  นาฏศลิป์  การแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด 
ระดับภาคระดบัชาติและกิจกรรมตํางๆทีส่ถานศึกษาจัดขึ้น 

 

2.  ผลการพัฒนา 

 จากการสํงเสริมการพัฒนาผู๎เรียนตามโครงการและกิจกรรมตํางๆที่หลากหลายท าให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสนุทรียะที่สมบูรณ์ ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจจนเกิดผลงานเชงิประจักษ์ เชนํ ในการแขํงขัน ด๎านศิลปะ 
จากการแขํงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได๎ชนะเลิศการขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงไทยและได๎เข๎าสูํ 
การแขํงขันระดับชาติ ดา๎นกีฬา กรีฑา วิ่ง 4*100 เมตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ ฟุตซอล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 กีฬาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ฟุตบอลไพม,์มินิสเตอร์ รุํนอายไุมํเกิน 18 ปี 
ได๎รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ2 โครงการ TO BE NUMBER ONE ได๎รับรางวลัประเภทดีเดนํในการแขํงขัน 
การน าเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดบัภาคเหนือ ปี 2559  เป็นต๎น 
 

3.  แนวทางการพัฒนา 

 1.  โรงเรียนควรสนับสนุน และพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถของครูและบุคลากร 
ในการจัดการเรียนการสอน เพือ่พัฒนาและสํงเสริมผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดา๎นศลิปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และกีฬา 

 2.  โรงเรียนควรจัดสถานที่ในการท ากิจกรรมด๎านตาํงๆ ให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรมนัน้ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐานที่ 2  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมทีพ่ึงประสงค์ 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรม) 

2.1 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร  

99.93 2.00 5  โครงการสํงเสริมและพฒันา
ผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม
และคํานยิมที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมปรับพื้นฐานคุณธรรม 
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมมารยาทงามตามวิถี
ไทย 
- กิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(เลือกตั้งประธานนักเรียน) 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
โครงการห๎าห๎องชีวิตเนรมิตนิสยั 
- โครงการลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมวิทยากรภายนอก 
- กิจกรรมวันพํอ วันแมํ 
- กิจกรรม English camp 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- แผนการจัดการเรียนรู๎8 กลุํม
สาระ 
- ผลงานนักเรียน 8 กลุํมสาระ 
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ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรม) 

2.2 เอ้ืออาทรผู๎อื่นและกตัญญ ู
กตเวที  

98.34 0.98 5 - กิจกรรมตักบาตรข๎าวสาร
อาหารแห๎ง 
- กิจกรรมไหว๎ศาล-ไหว๎คร ู
กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ 
- กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ 
- แผนการจัดการเรียนรู๎  
8 กลุํมสาระ 
- ผลงานนักเรียน 8 กลุํมสาระ 

2.3 ยอมรับความคิด 
และวัฒนธรรม 
ที่แตกตําง   

98.78 0.99 5 - กิจกรรมอาเซียนรํวมใจ 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรม English camp 
- กิจกรรมตักบาตรข๎าวสาร
อาหารแห๎ง 
- กิจกรรมการแหํเทียนจ าน า
พรรษา 
- กิจกรรมปรับพื้นฐานคุณธรรม 
โครงการจ๎างครูตํางชาต ิ
- กิจกรรมสวดมนต์หมูํ
สรภัญญะ 
- แผนการจัดการเรียนรู ๎ 
8 กลุํมสาร 
- ผลงานนักเรียน 8 กลุํมสาระ 
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ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรม) 

2.4 ตระหนัก ร๎ูคุณคํา รํวมอนุรักษ์ 
และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  
 

98.68 0.99 5 - กิจกรรมสํงเสริมการท าความ
สะอาด 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 
- กิจกรรมปรับทัศนียภาพ 
หน๎าอาคาร 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- แผนการจัดการเรียนรู ๎
8 กลุํมสาระ 
- ผลงานนักเรียน 8 กลุํมสาระ 

รวม 4.96 5  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
 1.  วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนก าหนดให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์อยํางชัดเจนในวิสัยทัศน์  
พันธกิจ นโยบาย จุดเน๎นตามแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยม 
ที่พึงประสงค์  โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  โรงเรียนจัดให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่สํงเสริมให๎นักเรียนได๎พัฒนาตนเองและสามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ อีกทั้งปลูกฝังให๎มี 
ความตระหนักในความกตัญญู ความเมตตากรุณา ใสํใจทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  เห็นคุณคําของภูมิปัญญาไทย  ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะสอดคล๎องสัมพันธ์กัน 
ในทุกรายวิชา สอดแทรกคุณธรรมทุกหนํวยการเรียนรู๎  จัดกิจกรรมให๎นักเรียนตามความสนใจอยํางหลากหลาย 
นอกจากนี้โรงเรียนได๎จัดโครงการและกิจกรรทมเพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์และศักยภาพให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ
ตามตัวบํงชี้  ประกอบด๎วย 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.1 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุํมสาระ แผนการจัดการ
เรียนรู๎ กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผลงานนักเรียน 8 กลุํมสาระ 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.2 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุํมสาระแผนการจัดการ 
 
เรียนรู๎ กิจกรรมตักบาตรข๎าวสารอาหารแห๎งกิจกรรมไหว๎ศาล -ไหว๎ครูกิจกรรมวันแมํแหํงชาติกิจกรรมวันพํอ



67 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

แหํงชาติผลงานนักเรียน 8 กลุํมสาระ 
 ตัวบํงชีท้ี่ 2.3 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุํมสาระ แผนการจัดการ
เรียนรู๎ กิจกรรมอาเซียนรํวมใจกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรม English campกิจกรรมตักบาตรข๎าวสาร
อาหารแห๎งกิจกรรมการแหํเทียนจ าน าพรรษากิจกรรมปรับพืน้ฐานคุณธรรมโครงการจา๎งครูตํางชาติกิจกรรม
สวดมนต์หมูํสรภัญญะผลงานนกัเรียน 8 กลุํมสาระ 
 ตัวบํงชี้ที่ 2.4 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุํมสาระ แผนการจัดการ
เรียนรู-๎ กิจกรรมสํงเสริมการท าความสะอาดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลกิจกรรมปรับทัศนียภาพหน๎าอาคาร
กิจกรรมวันภาษาไทยผลงานนักเรียน 8 กลุํมสาระ  
 
 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลายเพื่อปลูกฝังให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานิยมที่พึงประสงค์ ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และทุกขั้นตอนจะชํวยพัฒนาเสริมสร๎างความมีระเบียบวินัย 
มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข๎อตกลงรํวมกัน  มีความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา  
มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเองและผู๎อื่น อีกทั้งรู๎จักประหยัด รู๎จักใช๎และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม มีความภูมิใจ 
ในความเป็นไทย เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทยและด ารงไว๎ ซึ่ งความเป็นไทย มีผลการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนต๎องก าหนดให๎นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข  
เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม มีจิตสาธารณะ 
ที่มุํงท าประโยชน์และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข  ได๎แกํ  กิจกรรม 
วันเชิชูเกียรติการท าความดี  กิจกรรมอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน โครงการพัฒนาพื้นที่โรงเรียนโดยคณะสตีํางๆ 
ชุมนุมสํงเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
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อย่างต่อเนื่อง 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

3.1 มีนิสัยรักการอํานและแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด 
แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตํางๆ 
รอบตัว 
 
 
 

69.58 1.39 3 - แบบประเมนินักเรียน 
- สถิติการยืมหนังสือ  
- สถิติการเข๎าใช๎ห๎อง E-Learning  
-สถิติการเข๎าใช๎ห๎องสมุดเครือขําย 
- สถิติการยืมหนังสือห๎องสมุดเครือขําย 
- สมุดบันทึกการอํานของนักเรียน 
- บันทึกการอําน Mind Map สูํหนังสือ
เลํมเล็ก 
-รายงานกิจกรรมสืบสานภาษาสัปดาห์
สุนทรภู ํ
-แผนการจัดการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระการ
เรียนรู ๎
-สมุดบันทึกกิจกรรมอํานทุกวันแบํงปนั 
ความรู ๎
-ห๎องสมุดเครือขําย 
-หนังสือเลํมเล็ก 
-สมุดบันทึกการอําน 
-ปริทัศน์หนังสือเลํมโปรด แนะน าหนังสือ
เลํมโปรดผาํนสงัคมออนไลน์ 
(Facebook) 
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ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

3.2 มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพื่อค๎นคว๎า
หาความรู๎เพิ่มเติม 
 
 
 

78.13 0.78 4   - แบบบันทึกและสรุปผลการสังเกต 
ผู๎เรียนด๎านทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎
เพิ่มเติม 
- แบบบันทึกการใช๎แหลํงเรียนรู๎ 
- สถิติการยืมหนังสือ 
- สถิติการยืมหนังสือห๎องสมุดเครือขําย 
- สถิติการเข๎าใช๎ห๎อง E-Learning  
-  สมุดบันทึกการอํานของนักเรียน 
- รายงานผลการประเมิน อําน คิด 
วิเคราะห์(Bookmark) 
- รายงานกิจกรรมสืบสานภาษาสัปดาห์
ห๎องสมุด 
- แผนการจัดการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระการ
เรียนรู ๎
- โลํ เกียรติบัตร รางวัล 
- ภาพถําย   
- โครงงานภาษาไทย ชั้นมธัยมศกึษา 
ปีที่ 2 
-ปริทัศน์หนังสือเลํมโปรด แนะน าหนังสือ 
เลํมโปรดผาํนสงัคมออนไลน์(Facebook) 
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ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

3.3 เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน 
 
 
 

79.80 0.79 4   - แผนการจัดการเรียนรู๎ 8 กลุํมสาระ 
การเรียนรู๎(การเข๎ารํวมหรือมีสํวนปฏิบัติ
กิจกรรม ผลการปฏิบัติกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎) 
- การสอนด๎วยโครงงาน 
- ปริทัศน์หนังสือเลํมโปรด แนะน า
หนังสือเลํมโปรดผาํนสังคมออนไลน์ 
(Facebook) 
- โลํ เกียรติบัตร รางวัล  
- ภาพถําย 

3.4 ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎ 
และน าเสนอผลงาน 
 
 
 
 

77.67 0.77 4   - ผลงาน ชิน้งาน โครงงาน 
ของผู๎เรียน 
- สรุปผลการส ารวจการใชส๎ื่อเทคโนโลย ี
- แผนการจัดการเรียนรู๎ (กลุํมสาระการ
เรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
- รางวัลผลงานดีเดํนดา๎นการใช๎
เทคโนโลยีของนักเรียน เชํน วฒุบิัตร , 
เกียรติบัตร, โลํ เป็นต๎น 
-ปริทัศน์หนังสือเลํมโปรด แนะน าหนังสือ
เลํมโปรดผาํนสงัคมออนไลน์ 
(Facebook) 
- รายงานกิจกรรมนักอากาศยานน๎อย 
- รายงานกิจกรรมหํุนยนต ์

รวม 3.73 4    
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

 1.  วิธีการพัฒนา 
  โรงเรยีนมีการจัดให๎บริการแหลํงศึกษาค๎นคว๎า เชํน ห๎องสมุด หอ๎งสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
ห๎อง E-Learning ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให๎นักเรียนสามารถศึกษาคน๎คว๎า แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
และจัดการเรียนการสอนเพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองรักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่องทั้ง8 กลุํมสาระมีการจัดกิจกรรมบันทึกการอําน  ปริทัศน์หนังสือเลํมโปรด แนะน าหนังสือ 
เลํมโปรดผาํนสงัคมออนไลน์ (Facebook)บันทึกการอําน Mind Map สูํหนังสือเลํมเล็ก  การสอนด๎วยโครงงาน 
เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนมีทักษะในการอําน ฟงั ดู พูดเขียน และตั้งค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมกิจกรรมสืบ
สานภาษาสัปดาห์ห๎องสมุดเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเรียนรู๎
ระหวํางกัน กิจกรรมนักอากาศยานน๎อย เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎ และน าเสนอ
ผลงาน  
 
 2.  ผลการพัฒนา 
ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองรักการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องและทักษะ 
ในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมอยูํในระดับคุณภาพ ดี ผู๎เรียน เรียนรู๎
รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกันใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าเสนอผลงาน
อยูํในระดับคุณภาพดีมาก 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
  1.  ห๎องสมุดโรงเรียนควรเพิ่มหรือจัดหาเสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน 
  2.  จัดบรรยากาศห๎องสมุดให๎เอื้อตํอการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
  3.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนนิงานให๎กับห๎องสมุดเครือขําย 
  4.  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การแนะน าหนงัสือในสื่อออนไลน์อยํางกว๎างขวาง 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐานที่ 4  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเปน็ระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสนิใจ แก๎ปัญหาได๎อยําง 
มีสติสมเหตุผล 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

92.72 1.85 5 - โครงการสํงเสริมการอําน 
เขียน คิดวิเคราะห์ และ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
ประกอบด๎วยกิจกรรมดังนี ้
- กิจกรรมแขํงขันทักษะ
ภาษาไทยเนื่องในวนัสนุทรภู ํ
- กิจกรรมสืบสานภาษา
สัปดาห์ห๎องสมุด 
- กิกรรมชั่วโมงการอําน  
คิดวิเคราะห์กลุํมสาระ
ภาษาไทย 
- กิจกรรมบันทึกรักการอําน 
- ทัศนศึกษานอกสถานที่  
- กิจกรรมในชั้นเรียน 
- โครงงานวิทยาศาสตร์  
- โครงงานภาษาไทย  
- รายงานการศึกษาค๎นควา๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
- รายงาน การท าแผํนพบั 
และหนังสือเลํมเล็ก 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วธิีแก๎ปัญหาด๎วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

92.81 0.93 5 

4.3 ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ตัดสินใจ
แก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

90.57 0.91 5 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรคผ์ลงาน
ด๎วยความภาคภูมิใจ 

92.29 0.92 5 

รวม 4.61 5  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

1.  วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสรา๎งสรรค์ ตัดสนิใจ 

แก๎ปัญหาได๎อยํางมสีติ สมเหตุผลโดยแตํละรายวชิาได๎จัดการเรียนการสอนทีส่ํงเสริมพัฒนาทักษะการคิด 
ได๎แกํ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย รายงานการศกึษาค๎นคว๎าภูมปิัญญาท๎องถิ่น 
ในกลุํมสาระสังคมศาสนาและวฒันธรรม รายงาน การท าแผนํพับ และหนงัสือเลํมเล็กในเนื้อหาสาระที่นักเรียน
เรียนในแตํละวชิา อีกทั้งได๎จัดกจิกรรมสํงเสริมได๎แกํ วันสุนทรภูํกิจกรรมสืบสานภาษาสัปดาห์ห๎องสมุด กิจกรรม
บันทึกการอําน ปริทัศน์หนังสือเลํมโปรด ทุงํทรายวทิยา 58กิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ และสํงเสริม 
ให๎นักเรียนได๎ออกไปเรียนรู๎พัฒนาความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจ แก๎ปัญหา 
ได๎อยํางมีสติ สมเหตุผล โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษานออกสถานที่ เป็นต๎น 

 
 2. ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด  
ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และทุกชั้น ชวํยพัฒนาทักษะดา๎นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร๎างสรรค์  
คิดอยํางเป็นระบบ สํงผลให๎ผู๎เรียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหา 
ได๎อยํางมีเหตุผลมผีลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่4ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3. แนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนาครูเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะ
การคิด เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล   
ได๎แกํ การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมสํงเสริม 
การคิดวิเคราะห์ให๎แกํผู๎เรียน 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐานที่ 5  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะทีจ่ าเปน็ตามหลักสตูร 

ที่ ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

ที่ได้ 

(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 

ที่ได้ 

เทยีบระดบั

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กจิกรรมที่ท า) 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตลํะกลุํมสาระ
เป็นไปตามกลุํมสาระเปน็ไปตามเกณฑ์ 

71.64 
 
 
 

0.80 4 โรงเรียนได๎จัดกิจกรรม 
การเรียนรู๎และจัดโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ 
และเพิ่มพูนคุณภาพผู๎เรียน            
(O-NET) 
- รายงานผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนแปดกลุํมสาระ 
ทุกระดับชัน้ 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

98.98 1.00 5 รายงานสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 

5.3 ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

98.33 
 

2.00 5 รายงานสรุปผลการประเมิน 
อําน คิดวิเคราะห์และเขียน  

5.4 ผลการทดสอบระดับชาต ิ
เป็นไปตามเกณฑ ์

33.75 0.60 4 รายงานสรุปร๎อยละของนักเรียน
ที่มีผลการทดสอบระดบัชาติ 
ระดับดี ม.3และม.6 

รวม 4.40 5  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนให๎ความส าคัญในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีผลสัมฤทธิท์างเรียนสูงขึ้น  โดยจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่สํงเสริมพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได๎แกํ  โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพ
ผู๎เรียน (O-NET)  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแปดกลุํมสาระทุกระดับชั้น การประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนและมกีารจัดกิจกรรมสอนเสริมO–net  เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียนให๎มีผลการทดสอบระดับชาติสงูขึ้น 
 
 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการเพื่อพัฒนาผู๎เรียน 
ให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
ได๎แกํ ความสามารถ ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา ความสามารถ 
ในการใช๎ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีมผีลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน 
และมีผลการทดสอบระดบัชาตขิองสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติเปน็ไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
ภาพรวมอยูํในระดับดีมาก 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพฒันาครูผู๎สอนในการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู๎การสร๎างเครื่องมือ 
ในการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู๎อยํางหลากหลายเหมาะสมกับสภาพของผู๎เรียน
เป็นรายบุคคล กิจกรรมการผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ของครผูู๎สอนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
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มาตรฐานที่ 6  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ด ี
ตํออาชีพสุจริต 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6.1 วางแผนการท างาน 
และด าเนนิการจนส าเร็จ  

88.60 1.78 4 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 8 
กลุํมสาระ 
- รายงานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน (ชุมนุม  ลูกเสือ – 
เนตรนารี) 

- ผลงาน/ชิ้นงานผู๎เรียน 
- รายงานผลการประเมินผู๎เรียน
รายบุคคลและกลุํม 

6.2 ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง   

92.20 0.92 5 - แผนการจัดการเรียนรู๎ 8 
กลุํมสาระ 
- รายงานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน (ชุมนุม  ลูกเสือ – 
เนตรนารี) 

- ผลงาน/ชิ้นงานผู๎เรียน 
- รายงานผลการประเมิน
ผู๎เรียนรายบุคคลและกลุํม 
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ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6.3 ท างานรํวมกับผู๎อืน่ได ๎ 93.40 0.94 5 - แบบสรุปรายงานร๎อยละ
ผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการคิด / 
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียน / 
ความสามารถในการอําน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 
- แผนการจัดการเรียนรู๎ 8 
กลุํมสาระ 
- รายงานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน (ชุมนุม  ลูกเสือ – 
เนตรนารี) 

- ผลงาน/ชิ้นงานผู๎เรียน 
- รายงานผลการประเมิน
ผู๎เรียนรายบุคคลและกลุํม 
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ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

6.4 มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต                  
และหาความรู๎เกี่ยวกับอาชพีที่
ตนเองสนใจ   
 

89.10 0.90 4 - แบบสรปุรายงานร๎อยละผู๎เรยีน
ที่ผํานเกณฑ์การประเมนิ
ความสามารถในการคิดใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 
- โครงการแนะแนว 
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
อาชีพ 
- กิจกรรมพี่แนะแนวน๎องสูํรั้ว
มหาวิทยาลยั 
- โครงการการเรียนรู๎สูํทักษะ
การท างาน (หนึง่อาชีพหนึง่
ระดับชัน้) 
- โครงการอบรมหลักสูตร
อาชีพและศึกษาอาชีพ แหลํง
เรียนรู๎ในท๎องถิ่น 
- กิจกรรมอบรมอาชีพทีน่ักเรียน
สนใจ 
- กิจกรรมศึกษาอาชีพแหลํง
เรียนรู๎ในท๎องถิ่น 
- โครงการเทคโนโลยีสร๎างงาน
สร๎างอาชพี 
- กิจกรรมโครงงานการ
ออกแบบและเทคโนโลย ี
- กิจกรรมการเรียนการสอนงาน
ปูน 
- กิจกรรมการเรียนการสอนเปุา
แก๎ว 
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ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

     - กิจกรรมการเรียนการสอน
ไฟฟูาพืน้ฐาน 
- กิจกรรมการเรียนการสอน
สลักลายกระจก 
- กิจกรรมการเรียนการสอนงาน
ชําง 
- โครงการสํงเสริมอาชีพอิสระ
รายได๎ระหวํางเรียน (สอร.) 
- กิจกรรมขนมไทย 
-. โครงการสถานศึกษา
พอเพียง  

- กิจกรรมสวนเศรษฐกิจ
พอเพียง  
- กิจกรรมเลี้ยงไกํ   
- รายงานผลการประเมิน
ผู๎เรียนรายบุคคล 

รวม  4.54 5  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  
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 1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนสํงเสริมผู๎เรียนให๎มีความสามารถในการท างานอยํางเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการท างาน 
ด าเนินงานตามแผน อยํางรอบคอบ เอาใจใสํ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะ ๆ 
จนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอยํางมีคุณภาพ ท างาน
อยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมํูคณะได๎ มีความรู๎สึกที่ดี
ตํออาชีพสุจริตสามารถ บอกแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับอาชีพและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ โดยการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน เชํน โครงการแนะแนว ประกอบด๎วยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาอาชีพ 
กิจกรรมพี่แนะแนวน๎องสูํรั้วมหาวิทยาลัย โครงการการเรียนรู๎สูํทักษะการท างาน (หนึ่งอาชีพ หนึ่งระดับชั้น) 
โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพ และศึกษาอาชีพ แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น ประกอบด๎วยกิจกรรมอบรมอาชีพ 
ที่นักเรียนสนใจ กิจกรรมศึกษาอาชีพแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น โครงการเทคโนโลยีสร๎างงานสร๎างอาชีพ 
ประกอบด๎วยกิจกรรมการเรียนการสอนงานปูน กิจกรรมการเรียนการสอนเปุาแก๎ว กิจกรรมการเรียนการสอน
ไฟฟูาพื้นฐาน กิจกรรมการเรียนการสอนสลักลายกระจก กิจกรรมการเรียนการสอนงานชําง โครงการสํงเสริม
อาชีพอิสระรายได๎ระหวํางเรียน ประกอบด๎วยกิจกรรมขนมไทย โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด๎วย
กิจกรรมสวนเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ กิจกรรมการเลี้ยงไกํ เป็นต๎น    

  
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนอยํางหลากหลาย ฝึกทักษะ 
การวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ การท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงาน 
ของตนเอง การท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และสํงเสริมให๎มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ  สํงผลให๎ผู๎เรียน ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6 ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพัฒนานักเรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการท างาน รักการท างาน
สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต  สํงเสริมการจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรก 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การเรียนรู๎อาชีพที่มีอยูํในชุมชนท๎องถิ่น ฯลฯและจัดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และฝึกอาชีพ  อยํางน๎อย  
1 อาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของผู๎เรียน โดยมีครูให๎ค าแนะน า ชํวยเหลือ 
  โรงเรียนควรจัดท าข๎อมูลสารสนเทศในระดับห๎องเรียน ระดับชั้นและระดับโรงเรียนที่สะท๎อน 
ถึงผลการสํงเสริมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ  
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มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา๎ที่อยํางมปีระสทิธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรม) 

7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมาย 
คุณภาพผู๎เรียนทั้งดา๎น
ความรู ๎ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

85.19 
 

0.85 
 

ดีมาก - หลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู ๎
- แผนการจัดการเรียนรู ๎
-  ค าสั่งมอบหมายให๎ปฏบิัติ
หน๎าที ่
- แผนกลยุทธ/์แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
- ระเบียบการวัดและ
ประเมินผลโรงเรียน 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียน
เป็นรายบุคคล และใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู๎เรียน  
 

90.74 
 

0.91 
 

ดีเยี่ยม - หลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรกลุํมสาระการเรียนรู ๎
- แผนการจัดการเรียนรู ๎
- แฟูมข๎อมูลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
- รายงานการสํงเสริมศักยภาพ
ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
- แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน 
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

7.3 ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู๎ที่ตอบสนองความ
แตกตํางระหวํางบุคคล 
และพัฒนาการทาง
สติปัญญา  

79.63 
 

1.51 
 

ดีมาก - แฟูมข๎อมูลผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล 
- แผนการจัดการเรียนรู ๎
- หลักฐานการสอนเสริม/ 
สอนซํอม 
- ทะเบียนแหลํงเรียนรู ๎
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรม) 

7.4 ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท๎องถิน่มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู๎  

88.89 
 

0.89 
 

ดีมาก -  แบบส ารวจข๎อมูล สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา แหลํงเรียนรู๎ 
บริบทและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- แผนการจัดการเรียนรู ๎
- นวัตกรรม 
-  รายงานวิจัยชัน้เรียน 
- ทะเบียนแหลํงเรียนรู ๎

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผล
ที่มุํงเน๎นการพฒันาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน  ด๎วย
วิธีการที่หลากหลาย  

90.74 
 

0.91 
 

ดีเยี่ยม - ระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียน 
- เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผล 
- แฟูมพัฒนาผู๎เรียน             
- แผนการจัดการเรียนรู ๎
- บันทึกผลหลังสอน 
- รายงานผลการทดสอบ  
Pre-ONET,O-NET 

7.6 ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และแก๎ไขปัญหา 
ให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎าน 
การเรียนและคุณภาพชีวิต
ด๎วยความเสมอภาค   

87.04 
 

0.87 
 

ดีมาก - รายงานโครงการระบบ 
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
- แบบคัดกรองนักเรียน 
- แบบบนัทึกการให๎ค าปรึกษา --
- บันทึกการเยี่ยมบา๎น   
- บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
- รายงาน 
กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง 
- รายงานกิจกรรม 
ปรับพฤติกรรมนักเรียน 
กลุํมเสี่ยง 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรม) 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัย 
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ  และใชผ๎ลใน
การปรับ 
การสอน   

85.19 
 

0.85 
 

ดีมาก - สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการสอน 
ที่ใช๎พัฒนา/แก๎ปัญหาผู๎เรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู ๎
- วิจัยในชัน้เรียน 
- การเผยแพรํผลงานวิจัย 
- บันทึกผลหลังสอน 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น 

แบบอยํางที่ดี และเปน็

สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  

 

92.59 
 

0.93 
 

ดีเยี่ยม - รายงานผลการปฏิบัติหนา๎ที่/

ทะเบียนประวัติสมุดบันทึกความ

ดี 
- ค าสั่งมอบหมายภาระงาน 
ของสถานศึกษา 

-Portfolio 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาที่ได๎รับมอบหมาย

เต็มเวลาเต็มความสามารถ  

92.59 
 

0.93 
 

ดีเยีย่ม - แผนการจัดการเรียนรู ๎
- บันทึกเวลาปฏิบตัิงาน 
ของข๎าราชการ 
- ค าสั่งปฏบิัติการสอน 
- บันทึกการสอนแทน 

- ผลการแขํงขันความเปน็เลิศ

ตั้งแตํระดับเขตพื้นที่ขึน้ไป 
รวมคะแนน 8.81 5  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  
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1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนสํงเสริมพัฒนาครูให๎ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมพัฒนาครูได๎พัฒนาการเรียนการสอนโดยด าเนินงานโครงการศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาบุคลากร การสร๎างขวัญและก าลังใจโครงการพัฒนาศักยภาพครู โครงการพัฒนาและน า
กระบวนการวิจัยไปใช๎ โครงการพัฒนาห๎องสมุดชีวิต การเข๎าศึกษาอบรม รํวมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนางาน
สอนอยํางตํอเนื่อง มีความช านาญดานการสอนประกอบกับความรับผิดชอบในหน๎าที่และน าเอาความรู๎ 
ประสบการณ์ วิธีการ มาพัฒนางานสอนที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล ใช๎สื่อและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม และน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎และประเมินผลที่มุํงเน๎นพัฒนาการ 
ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 
 นอกจากนี้โรงเรียนได๎จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์และศักยภาพให๎ครู 
มีคุณภาพตามตัวบํงชี้ ประกอบด๎วย 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.1 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ แผนกจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
เชํน แผนการจัดการเรียนรู๎ Backword Design แผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎ 5 ขั้นตอน  
(5 Steps) แผนการจัดการเรียนรู๎ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.2 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํแบบประเมินการวิเคราะห์ผู๎เรียนรายบุคคล 
กิจกรรมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.3 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํกิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู๎ 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.4 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ ครูแตํละกลุํมสาระผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
แผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.5 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ แบบวัดและประเมินผลแตํละกิจกรรม 
การเรียนรู๎ชองแผนการจัดการเรียนรู๎ แบบทดสอบกํอน-หลังเรียน แบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน 
เครื่องมือการวัดและประเมินผลแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.6 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ ระบบดูแลนักเรียน จัดคาบโฮมรูม ประชุม
ระดับ 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.7 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ ครูทุกคนมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
การจัดการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ เอกสารผลงานวิจัยของครูโรงเรียนทุํงทรายวิทยา 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.7 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ สัมมนาครูที่ปรึกษา การประชุมครู
ประจ าเดือน 
 ตัวบํงชี้ที่ 7.9 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ จัดตารางสอนนิเทศครูรายบุคคล 
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2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลาย เพื่อสํงเสริมให๎ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎และทุกชั้น ชํวยพัฒนา
และสํงผลให๎ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ 7 ในระดับดีมาก 
 

3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแนวทางการพัฒนาครูให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ตามมาตรฐานต าแหนํง 
และมาตรฐานวิทยฐานะต าแหนํง ด๎วยความมุํงมั่น ทุํมเทการสอนอยํางเต็มเวลา และเต็มความสามารถ 
เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร  โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอยํางรอบด๎าน ก าหนดเปูาหมาย 
ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล น าข๎อมูลสารสนเทศจากผล 
การวิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล ใช๎สื่อและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม และน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎และประเมินผลที่มุํงเน๎นพัฒนาการ 
ของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหาย ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก๎ไขปัญหาผู๎เรียนอยํางทั่วถึง ตลอดจน
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาผู๎เรียนโดยกระบวนการวิจัยอยํางตํอเนื่อง มีการติดตามนิเทศการสอนของครู
อยํางเป็นระบบ 
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มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

8.1 
 

ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผูน๎ าและความคิด
ริเริ่มที่เน๎นการพัฒนา
ผู๎เรียน 
 

5 1.00 5 - แผนปฏบิัติการประจ าปี 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม  
- บันทึกการประชุม  
- ค าสั่งการปฏบิัติงานของโรงเรียน   
- สมุดนิเทศ   
- สมุดเยี่ยมของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- แฟูมสะสมงานของครู/ ผูบ๎ริหาร  
- แฟูมประกาศนียบัตร /รางวัลตําง ๆ  
- แฟูมสะสมผลงานนักเรียน 
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ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

8.2 ผู๎บริหารใช ๎
หลักการบริหาร 
แบบมีสํวนรํวม 
และใช๎ข๎อมูลผล 
การประเมิน 
หรือผลการวิจัย 
เป็นฐานคิด 
ทั้งด๎านวิชาการ 
และการจัดการ 

5 
 

2.00 5 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

- แผนปฏบิัติการประจ าปี  

- รายงานโครงการ/กิจกรรม  

- รายงานโครงการฯ  

- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  

- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยต๎นสังกัด 
- รายงานการประเมินคุณภาพ 
โดยหนํวยงานภายนอก  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- ค าสั่งการปฏบิัติงานของโรงเรียน   
- สมุดนิเทศ  
- สมุดเยี่ยมของโรงเรียน  
- หนังสือติดตํอประสานงาน  
- สถิติการใช๎ห๎องสมุด  
- สถิติการยืมหนังสือ วารสาร  
- รายงานการวิจัย  
- หลักสูตรสถานศึกษา  
- แผนการจัดการเรียนรู๎   
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ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

8.3   
 
 

ผู๎บริหาร 
สามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาให๎บรรลุ
เปูาหมาย 
ตามที่ก าหนดไว๎ใน 
แผนปฏบิัติการ 

5 1.80 5 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

- แผนปฏบิัติการประจ าปี  

-- รายงานโครงการ/กิจกรรม  

- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยต๎นสังกัด 
- รายงานการประเมินคุณภาพ 
โดยหนํวยงานภายนอก  
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ. 

8.4 
 
 

ผู๎บริหารสํงเสริม 
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให๎ 
พร๎อมรับการกระจาย
อ านาจ 

5 2.00 5 -- แผนปฏบิัติการประจ าปี  

- รายงานโครงการ/กิจกรรม  

รายงานโครงการฯ  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- ค าสั่งการปฏบิัติงานของโรงเรียน   
- สมุดนิเทศ 
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.  
- แฟูมสะสมงานของครู/ ผูบ๎ริหาร
สถานศึกษา   
- รายงานการด าเนนิงานของโรงเรียน 
- แผนภูมิการจัดโครงสรา๎งองคก์ร 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

8.5 ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง  
และชุมชนพึงพอใจ 
ผลการบริหาร การจัด 
การศึกษา 

5 1.80 5 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

- แผนปฏบิัติการประจ าปี  

- รายงานโครงการ/กิจกรรม  

- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยต๎นสังกัด  
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- ค าสั่งการปฏบิัติงานของโรงเรียน   
- สมุดนิเทศ  
- สมุดเยี่ยมของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- แฟูมสะสมงานของครู/ ผูบ๎ริหาร  
- แฟูมประกาศนียบัตร /รางวัลตํางๆ 
- แผนภูมิการจัดโครงสรา๎งองคก์ร 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

8.6 ผู๎บริหารให๎ค าแนะน า 
ค าปรกึษาทางวชิาการ
และเอาใจใสํการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

5 2.00 5 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

- แผนปฏบิัติการประจ าปี  

- รายงานโครงการ/กิจกรรม  

- รายงานประจ าปีของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยต๎นสังกัด 
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน  
- ค าสั่งการปฏบิัติงานของโรงเรียน   
- สมุดนิเทศ  
- สมุดเยี่ยมของโรงเรียน  
- รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.  
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- แฟูมสะสมงานของครู/ ผูบ๎ริหาร  
- แฟูมประกาศนียบัตร /รางวัลตํางๆ 
- แผนภูมิการจัดโครงสรา๎งองคก์ร 

รวม 9.60 5  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

 1.  วิธีการพัฒนา 
 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู๎น า มีความสามารถทางวชิาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและพฒันาผู๎เรียน โดยใช๎หลักบริหารแบบมสีํวนรํวม SBM และ PDCA ประกอบกัน มีการบริหาร
แบบมีสํวนรํวม  การบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ งานบริหารวิชาการ  
งานบริหารงบประมาณ งานบรหิารบุคคล งานบริหารทั่วไป ให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในแผน เอาใจใสํ
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู๎เรียน ผูป๎กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา   
  
 2.  ผลการพัฒนา 
 จากการบริหารงานอยํางเปน็ระบบ มีการวางแผน ก ากับติดตาม และสรุปงานในด๎านตําง ๆ ท าให๎มีผล
การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 8 อยูํในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรให๎การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงาน ทั้ง 4กลุํมงาน ควรพัฒนา 
ระบบฐานข๎อมูลให๎เชื่อมโยงเป็นระบบฐานข๎อมุลเดียวกัน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล ส าหรับใช๎ในการบริหารจัดการ 
อยํางเป็นระบบสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป๎กครอง  ชุมชนปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา๎ที่ 
อยํางมีประสทิธิและเกิดประสิทธิผล   

ที่ ตัวบํงชี ้ ระดับคุณภาพ 
ที่ได ๎

(ร๎อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ๎

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

รํองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 
รู๎และปฏิบัติหนา๎ที่ 
ตามที่ระเบียบก าหนด 

5 2 5 - คูํมือบทบาทหน๎าที่ 
ของคณะกรรมการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- แผนปฏบิัติการประจ าป ี
- รายงานโครงการสํงเสริม 
การมีสํวนรํวมทุกภาค 
- รายงานประจ าป ี
- รายงานการประชุม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษา
ก ากับ ติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให๎บรรลุผล
ส าเร็จตามเปาูหมาย 

5 1 5 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏบิัติการประจ าปี 
- รายงานโครงการสํงเสริม 
การมีสํวนรํวมทุกภาค 
- รายงานประจ าป ี
- รายงานการประชุม 
- ปูายจัดโครงสร๎างคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
- รายงานการประชุมผูป๎กครอง
นักเรียน 
- .ภาพกิจกรรมการประชุม/ 
- ภาพกิจกรรมการมีสํวนรํวม 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ที่ ตัวบํงชี ้ ระดับคุณภาพ 
ที่ได ๎

(ร๎อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ๎

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

รํองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า 

9.3 ผู๎ปกครองและชุมชน 
เข๎ามามีสํวนรํวม 
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

5 1.8 5 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
- แผนปฏบิัติการประจ าปี 
- รายงานโครงการสํงเสริมการมี
สํวนรํวมทุกภาค 
- รายงานประจ าป ี
- รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจ 
- รายงานการประชุมผูป๎กครอง
นักเรียน 
- รายงานการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 

รวม 4.8 5  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

 1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนมีการแตํงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึง่มีบทบาทหน๎าที่ในการก ากับและสํงเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  
พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2. พ.ศ.2545 โดยต๎องการให๎ประชาชนเข๎ามามีสวํนรํวมกับผู๎บริหาร
สถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ค านึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์อยํางสงูสุดกับผู๎เรียน  
ซึ่งจะต๎องท างานที่เนน๎การกระจายอ านาจ  การมีสํวนรํวมและความโปรํงในตรวจสอบได๎ในทุกขัน้ตอน 
ของการจัดการศึกษา  พร๎อมกับยึดถือหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคม  เปดิโอกาส 
ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมตระหนักในสิทธิหนา๎ที่ความส านึกในความรับผิดชอบรํวมกัน และค านึงถงึความคุ๎มคํา 
ในการทุนดา๎นการจัดการศึกษา 
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง  ชุมชนปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา๎ที่ 
อยํางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่
ตามระเบียบ  คณะกรมการมีสวํนรํวมในการบริหารจัดการดา๎นวิชาการ  ด๎านงบประมาณ   
ด๎านบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
อยํางน๎อย ภาคเรียนละ 1 คร้ัง และมีการรายงานผลการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษาตํอหนํวยงาน 
ต๎านสงักัดทราบ  ผู๎ปกครองและชุมชนมีสํวนรํวมในการพฒันาสถานศึกษา  จากการประชุมผูป๎กครองนักเรียน
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในนาคต 
 สถานศึกษาควรมีกิจกรรมให๎คณะกรรมการสถานศึกษาได๎เข๎ารํวมทุกกิจกรรม และมีความสัมพันธ์ 
กับทางโรงเรียนให๎มากข้ึน 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามกีารจัดหลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรม) 

10.1   หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล๎อง
กับท๎องถ่ิน  

80.00 1.60 4 - หลักสูตรการจัดการศึกษา 
- ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร 
- การใช๎หลักสูตรสถานศึกษา 
- การปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
- บันทึกการประชุม/ค าสั่ง 
- ปูายกิจกรรมตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง เชํน 
ปูาย/บอร์ดการจัดกิจกรรมการมี 
สํวนรํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่ 
หลากหลายให๎ผู๎เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ  
และความสนใจ  

88.00 1.76 4 - หลักสูตรสถานศึกษา 
- การจัดท าโครงสร๎างรายวิชาเพิ่มเติม 
- การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่มเติม 
- แนวทางการบริหารจัดการหลกัสูตร
สถานศึกษา 
- ปูายกิจกรรมตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง เชํน 
ปูายนิเทศการจัดกิจกรรมการมีสํวน
รํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู๎เรียนที่สํงเสริม 
และตอบสนอง 
ความต๎องการ  
ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ 
ของผู๎เรียน  
 

96.00 0.96 5 - หลักสูตรสถานศึกษา  

- คูํมือด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู๎เรียน 

- แผนงาน โครงกา 

- กิจกรรมที่สํงเสริมการพัฒนาผูเ๎รียน 
-  ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
ตามแผนงาน โครงการ 
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรม) 

10.4 สนับสนนุให๎ครูจัด 
กระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎
ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู๎ได๎ด๎วย 

84.00 0.84 4 - แผนงาน โครงกา 
- กิจกรรมที่สํงเสริมและสนบัสนนุให๎ครู
จัดการเรียนรู๎ของครูที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ส าคัญ 
- แผนการจัดการเรียนรู ๎
ของครู  
- ผลงานนักเรียน สื่อ นวัตกรรม 
- ภาพถาํยกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
 และน าผลไป 
ปรับปรุงการเรียน  
การสอน   
 

92.00 1.84 5 - แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
- ค าสั่งการนิเทศ  
- ปฏิทินการนิเทศ 
- บันทึกการประชุม  
- เครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน 
- บันทึกผลการนิเทศและการน าผลไป
ปรับปรุง  
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ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กจิกรรม) 

10.6 จัดระบบดูแล 
ชํวยเหลือผู๎เรียน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุม 
ถึงผู๎เรียนทุกคน  

88.00 1.76 4 - แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
- ค าสั่ง  
- เอกสารข๎อมูลสารสนเทศผู๎เรียน 
เป็นรายบุคคล 
- การคัดกรองและจ าแนกผู๎เรียน 
เป็นรายกลุํมตามสภาพ (SDQ) 
- บันทึกผลการจัดกิจกรรมปูองกัน 
แก๎ไข และพัฒนาผู๎เรียน 
- บันทึกผลการประสานและสํงตํอการ
แก๎ไข และพัฒนาผู๎เรียน 
- รายงานกิจกรรมโรงเรียนวัยทนี 
- รายงานกิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
- รายงานกิจกรรมประชุมผูป๎กครอง 
- รายงานกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
- ทุนปัจจยัพื้นฐาน 
- บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
- บันทึกกิจกรรมตรวจปัสสาวะ 
- บันทึกกิจกรรมตรวจพฤติกรรม
สุขภาพนักเรียนที่มีภาวะโภชนา 
การเกิน 
- รายงานกิจกรรมรักในวันเรียน 
ที่ถูกต๎องเหมาะสม 
- รายงานกิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
- รายงานกิจกรรมทักษะชีวิต 
- รายงานกิจกรรม To be number 
one 

รวม 8.80 5  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  
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1.  วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎ด าเนินการให๎มีงาน/โครงการ/กิจกรรมสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎ ความสามารถในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับพัฒนาผู๎เรียน 
ตามศักยภาพและสนองผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร ครูมีการน าแผนไปใช๎จัดการเรียนการสอน 
หรือจัดสถานการณ์การเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองและผู๎เรียน  
และมีการประเมินผล การปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น และจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม 
จัดท าตารางการนิเทศการใช๎หลักสูตรของโรงเรียนอยํางเป็นระบบ  มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู๎เรียนทุกสิ้นปีการศึกษา การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนในทุกสิ้นปีการศึกษาและรํวมกัน
ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาให๎ตรงตามความต๎องการของชุมชน  ตลอดจนผู๎สอนมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนและน าผลไปใช๎พัฒนาผู๎เรียน  โดยมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลด๎วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย มีการคัดกรองและจ าแนกเป็นกลุํมตามสภาพของนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมปูองกัน  แก๎ไข 
และพัฒนาผู๎เรียนตามสภาพอยํางเหมาะสม มีการประเมินผลการปูองกัน แก๎ไข พัฒนาผู๎เรียน การประสาน 
และสํงตํอการแก๎ไขอีกทั้งพัฒนาผู๎เรียนกับผู๎เก่ียวข๎องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 นอกจากนี้โรงเรียนได๎จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร๎างประสบการณ์และศักยภาพมีคุณภาพ
ตามตัวบํงชี้ ประกอบด๎วย 
 ตัวบํงชี้ที่ 10.1 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม 
จัดหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
 ตัวบํงชี้ที่ 10.2 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ จัดโครงสร๎างรายวิชาเพิ่มเติมทุกกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ แบบบันทึกการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมแตํละระดับชั้น 
 ตัวบํงชี้ที่ 10.3 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนจ านวน 30 ชุมนุม  
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ๎
 ตัวบํงชี้ที่ 10.4 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ กิจกรรมพัฒนาครูด๎านหลักสูตร 
และการจัดการเรียนรู๎  โครงงาน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โครงงานอาชีพ 
 ตัวบํงชี้ที่ 10.5 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ การนิเทศภายใน : การประเมินสมรรถนะ
ครูรายบุคคล ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎และกลุํมสาระ แฟูมรายงานนิเทศกลุํมสาระการเรียนรู๎และนิเทศครู
รายบุคคล เอกสารบันทึกจับคูํนิเทศ 
 ตัวบํงชี้ที่ 10.6 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได๎แกํ โครงการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
โครงการครูพํอครูแมํ 
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2.  ผลการพัฒนา 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอยํางหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะครูให๎มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ชํวยพัฒนาครูวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล   
โดยใช๎ข๎อมูลอยํางหลากหลายและเป็นจริง น าผลการศึกษามาพัฒนานักเรียนมีการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  สามารถใช๎เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองและผู๎เรียน  มีการประเมินผล 
การเรียนที่สอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ที่จัดให๎ผู๎เรียนและอิงพัฒนาการของผู๎เรียน  ตลอดจนน าผล 
การประเมินพัฒนาการมาปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู๎เรียน  ให๎เต็มศักยภาพ  จึงท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนและน าผลไปใช๎พัฒนาผู๎เรียนมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 10 ในระดับมาก 
 

3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนการนิเทศและด าเนินการนิเทศตามแผนงาน มีการบันทึกการนิเทศ  
และน าผลการนิเทศไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการจับคูํนิเทศเป็นการเปิดโอกาสให๎ครู
ได๎นิเทศกันเอง ภายใต๎เงื่อนไขที่วําผู๎ที่จะแก๎ปัญหาได๎ดีที่สุดคือผู๎ที่อยูํใกล๎ชิดปัญหามากที่สุด  ซึ่งมีจุดประสงค์
เพื่อให๎ครูที่สอนรายวิชาเดียวกัน  ตํางรายวิชากันหรือชิ้นเดียวกัน ตํางชิ้นกัน สามารถนิเทศการสอนซึ่งกัน 
และกันได๎ แล๎วรํวมสร๎างนวัตกรรมใหมํเพื่อใช๎แก๎ปัญหารํวมกันได๎ ดังแผนภูมิกระบวนการนิเทศการสอน 
จับคูํนิเทศ  ดังนั้น โครงการ/กิจกรรมมีการวางแผนและก าหนดขั้นตอนการท างานชัดเจน  ปฏิบัติได๎ครบ 
ตามแผนตลอดจนนักเรียนสํวนใหญํได๎รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ 
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มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนา 
เต็มศักยภาพ 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

11.1 ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง 
อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี  
สภาพแวดล๎อม  รํมร่ืนและมีแหลํง
เรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน 
 

4 3.2 5 - แผนปฏบิัติการประจ าปี  
- บันทึกการประชุม /ค าสั่ง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- รายงานประจ าป ี
ของโรงเรียน 
- อาคาร ห๎องเรียน 
ห๎องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุ
อุปกรณ์ 
- บันทึกสุขภาพนักเรียน 
ข๎อมูลสารสนเทศ 
ด๎านสุขภาพ 
- รางวัลทีไ่ด๎รับ หรือ
ประกาศเกียรติคุณ 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
แผนการจัดการเรียนรู๎ สถิติ
การใช๎ห๎องสมุด 
- สถิติการใช๎สื่อ /
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎
ของผู๎เรียน 
- ชิ้นงานของผู๎เรียนที่เกิด
จากการใช๎บริการห๎องสมุด 

11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่สํงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู๎เรียน 
 

4 2.4 4 

     
11.3 

จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เอ้ือให๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและ/หรือ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 
 

4 2.4 4 

รวม 8 5  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  
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 1.  วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนได๎จัดท าโครงการ กิจกรรม และด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว๎โดยหลายฝุาย

มีสํวนรํวม มีการประเมินผลโครงการ กิจกรรม และน าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน 
อยํางตํอเนื่อง จัดสภาพแวดล๎อม สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช๎การได๎ดี  น าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนทุกด๎าน ให๎
ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ได๎แกํ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสมุด อาคาร
เรียน  อาคารประกอบ แหลํงเรียนรู๎ การบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสํงเสริมสุขภาพอนามัย  
และความปลอดภัยของผู๎เรียน        
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากวิธีการด าเนนิการดังกลาํวสงํผลให๎สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการ 
ที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพอยูํในระดับด ี  
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 โรงเรียนควรก าหนดแผนพฒันาเป็นระยะๆ เพื่อความตํอเนื่องของการพัฒนาอาคารสถานที่   
มีการสอบถามความต๎องการของบุคลากรทุกฝาุยและศึกษาความขาดแคลนดา๎นห๎องเรียนและสภาพห๎องเรียน
และอาคารประกอบตาํงๆและความต๎องการของบุคลากรอยูํเสมอ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

4 0.8 5 - ค าสั่งผู๎รบัผิดชอบด าเนนิงาน
ตามมาตรฐาน 
- เอกสารก านดคําเปูาหมายแตํ
ละมาตรฐานและตัวบํงชี้ 
- เอกสารมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- เอกสารประชาสัมพันธ์คาํ
เปูาหมายแตํละมาตรฐานของตวั
บํงชี ้

12.2 จัดท าและด าเนนิการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาที่มุงํพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 

3 0.6 4 - เอกสารการ SWOT  
- ข๎อมูลการใช๎แหลํงเรียนรู๎ 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
จากทั้งภายในและภายนอก 
- เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา  
- ค าสั่งมอบหมายงานให๎บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/ งาน /
โครงการ /กิจกรรม ที่ก าหนดไว ๎
- ปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีไปสูํการปฏิบัต ิ
- เอกสารการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
- รายงานประจ าป ี
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

12.3 จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
และใช๎สารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

3 0.6 4 - บันทึกการน าข๎อมูลสารสนเทศ
ไปใช๎ในการบริหาร 
และการจัดการเรียน การสอน 
- การจัดโครงสร๎างที่เอ้ือตํอ 

การพัฒนาระบบการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- เอกสารการจัดระบบข๎อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 

12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4 0.4 5 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏบิัติการประจ าป ี
- ค าสั่งแตํงตัง้ผู๎รับผิดชอบ 

ในการติดตามตรวจสอบ  

และประเมินคุณภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษา 

- บันทึกการประชุม ติดตาม
ตรวจสอบความก๎าวหน๎า 
ของการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏบิัติการประจ าปี 
- บันทึกการประชุมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  

- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกไปใช๎
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

4 0.4 5 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

- แผนปฏบิัติการประจ าปี   

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก 

- เอกสารการด าเนินงานเผยแพรํ 

- บันทึกการประชุมการพฒันา/

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ๎

12.6 จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

4 0.8 5 - แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏบิัติการประจ าปี 
- สรุปรายงานประจ าปี  

- เอกสารการเผยแพรํรายงาน

การประเมินคุณภาพภายใน 

รวม 3.6 4  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

 1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพ 
 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  โดยใช๎หลักการมีสํวนรํวมของชุมชนและหนํวยงาน 
ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การด าเนินงานของสถานศึกษาต๎องครอบคลุมมาตรฐานและตัวบํงชี้ 
ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง  
 
 2.  ผลการพัฒนา  
 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในทีไ่ด๎มาตรฐานสํงผลให๎การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูํในระดบัคุณภาพ 4  ดีมาก 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 น าผลการประเมินด๎านตํางๆของสถานศึกษาปีทีผ่ํานมามาพัฒนาและก าหนดแผนการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาตํอไป 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามกีารสร๎าง สํงเสริม สนบัสนนุให๎สถานศึกษาเป็นสงัคมแหํงการเรียนรู๎  

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการสร๎างและพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ภายใน
สถานศึกษาและใช๎
ประโยชน์จากแหลํง
เรียนรู๎ทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ๎
ของผู๎เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้ง 
ผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
 

4 4 5 โรงเรียนได๎พฒันาคุณภาพสถานศึกษา
ตามมาตรฐานที่ 13  โดยอ๎างอิงรํองรอย
จากรายงานการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตํอไปนี ้
- รายงานโครงการทัศนศึกษา 
- รายงานโครงการสํงเสริมความเป็นเลิศ
ทางวชิาการ 
- รายงานโครงการพัฒนาห๎องสมุดสูํ
มาตรฐานสากล 
 -   กิจกรรมสํงเสริมการค๎นคว๎า 
- รายงานกิจกรรมบริการขําวสาร
ทันสมัย 
- รายงานโครงสํงเสริมการอําน สืบสาน
การเขียน 
- รายงานกิจกรรมสํงเสริมการอําน  
สืบสานการเขียน 
- รายงานกิจกรรมสร๎างสรรค์วรรณกรรม 
ท าหนังสือเลํมเล็ก 
- โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎สวน
สมุนไพร 
- รายงานโครงการ พัฒนาแหลงํเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- รายงานโครงการพัฒนาแหลงํเรียนรู๎
ด๎านคอมพิวเตอร์ 
 - รายงานโครงการเชําพื้นทีท่ าเว็บไซต์
โรงเรียน 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ที่ ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

13.2 
 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหวําง
สถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชนและองค์กร 
ที่เก่ียวข๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 5 - รายงานโครงการสํงเสริมกระบวนการ
เรียนรู๎คอมพิวเตอร์ 
- รายงานโครงการโรงเรียนสํงเสริม 
การออม 
- รายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
- รายงานกิจกรรมการปรับปรุงห๎อง
สถานศึกษาพอเพียง 
- รายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง 
- รายงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
- รายงานโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ครูมืออาชีพ 
- รายงานโครงการเทคโนโลยสีร๎างงาน
สร๎างอาชพี 
- รายงานธนาคารโรงเรียนทุงํทรายวิทยา 
- รายงานกิจกรรมวันส าคัญ เชนํ   
วันส าคัญทางศาสนา วนัแมํแหํงชาติ   
วันพํอแหํงชาติ  เปน็ต๎น 
- รายงานกิจกรรมศึกษาอาชีพ  
แหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- เอกสารพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ บริบท  
ภูมิปัญาท๎องถิ่น 
- รายงานกิจกรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
- ข๎อมูลแหลํงเรียนรู๎ ทะเบียน 
การใช๎แหลํงเรียนรู๎ 
-หลักฐาน ภาพถาํย แผํนพับ วิดทิัศน์ 

รวม 8 5  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

 1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพ 
 โรงเรียนทุํงทรายวิทยาได๎มีการวางแผนจัดท าโครงการโดยก าหนดลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา   2558และได๎ด าเนนิการจัดกิจกรรมและโครงการ  เพื่อให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ภายใน และภายนอก
สถานศึกษา  จนสามารถให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องเกิดการเรียนรู๎  และทักษะ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน   
ทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ชุมชน  ผู๎ปกครอง   
  
 2.  ผลการพัฒนา  
 จากการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษาอยํางหลากหลาย 
ท าให๎บุคลากรภายในสถานศึกษา  ชุมชน  ผูป๎กครอง  ได๎มีโอกาสได๎เรียนรู๎  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์   
มีความใฝุเรียนใฝุรู๎  สามารถน าความรู๎ไปใชป๎ระโยชน์ได๎อยํางเหมาะสม  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐาน 
ที่ 13  ในระดับดีเยี่ยม 
 
 3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดท าทะเบียนแหลงํเรียนรู๎ภายใน และภายนอกโรงเรียน และจัดท าคูํมือแหลํงเรียนรู๎
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา  เพื่อให๎บุคลากร  นักเรียน  องค์กร  ชุมชน  ได๎ศึกษาข๎อมูลเพิ่มเติม   
มีการรายงานการใช๎แหลํงเรียนร๎ู  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เดิมให๎มีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐานด้านอัตลักษณข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปาูหมายตามวิสัยทัศนป์รัชญาและจุดเน๎นที่ก าหนดขึ้น 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับ
คุณภาพ 

ที่ได ้
(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียน
บรรลุตามเปาูหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

4 2.4 5 1. รายงานโครงการ  
To be Number One 
2. รายงานโครงการ
โรงเรียนสํงเสริมการออม 14.2 ผลการด าเนนิงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียน

บรรลุตามเปาูหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน๎นของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1.2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 3.6 4  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

 1.  วิธีการพัฒนาคุณภาพ 
 จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์จุดเดํน จุดด๎อย  ทบทวนผลการด าเนนิการปีที่ผาํนมา แล๎วด าเนินการ
พิจารณาจัดการท าแผนปฏบิัติการประจ าปี  จากนั้นจดักิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
ที่ก าหนดไว๎และมีกระบวนการตดิตามด าเนนิงานโครงการ กิจกรรม เพื่อสนับสนนุสํงเสริมผู๎เรียน 
ให๎ บรรลุ  ตามเปูาหมาย วสิัยทศัน์ ปรัชญาและจดุเน๎นของโรงเรียนทุํงทรายวิทยาเมื่อด าเนนิกจิกรรม โครงการ
เสร็จสิ้นเรียบร๎อย มีการประเมินโครงการวําบรรลุตามเปาูหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํและรายงานสรุปผล 
การด าเนินงานโครงการ  รวมรวมผลการด าเนินงานเผยแผํและประชาสัมพนัธ์ให๎ผู๎บริการ ครู นกัเรียน 
และชุมชนได๎ทราบ 

 
 2.  ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนทุํงด าเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อให๎คุณภาพการจัดการศึกษา  
 ของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรชัญา จุดเน๎น เปูาหมาย กลยทุธ์ กิจกรรมหรือโครงการ 
ที่สํงเสริมพัฒนาผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน ซึ่งเกิดจากการมีสํวนรํวมของผู๎บริหาร ครู บุคลากรในชุมชน 
และองค์กรภายนอกและมีผลการด าเนินงานสะท๎อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอยูํในระดับดีมาก 
 
 3.  แนวทางการพัฒนา 
 จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี ด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนโดยมีกระบวนการบริหารจัดการ 
ที่มุํงพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา เพื่อสํงเสริมผู๎เรียนให๎บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรชัญา จดุเน๎น เปาูหมาย
และกลยุทธ์  มีการนิเทศติดตามงานให๎ด าเนนิการเป็นไปตามแผน รวมทั้งผลลัพธ์ต๎องสะท๎อน 
ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศกึษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท๎องถิ่น โดยมีการจัดประชุมผูป๎กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ให๎แสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมการบริหารการศึกษา และรายงานโครงการ 
กิจกรรมเม่ือด าเนินการเสร็จเรียบร๎อย เผยแผํให๎ผู๎บริหาร  ครู  นักเรียนและชุมชนได๎รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสรมิ 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 
และส่งเสริมการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ที่ ตัวบ่งชี ้

ระดับคุณภาพ 
ที่ได ้

(ร้อยละ/
ระดับ) 

คะแนน 
ที่ได ้

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

15.1 จดัโครงการ กิจกรรมเพื่อสนองนโยบาย 
จุดเน๎นตามแนวทางการปฏิรปู
การศึกษา 
 
 
 

4 2.40 5 - รายงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- รายงานโครงการ
ห๎องเรียนสีขาว 

15.2 ผลการด าเนนิงานบรรลุเปูาหมาย 
 
 
 

4 1.60 5 

รวม 4.0 5  
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 1. วิธีการพัฒนา  
 โรงเรียนจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการห๎องเรียนสีขาว  มีผลการด าเนินงาน 
ตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ที่ก าหนดและค าตอบของผลลัพธ์การด าเนินงานตอบสนองเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท๎อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
และท๎องถิ่น 

 2. ผลการพัฒนา    
 จากการจัดการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนน๎ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงํเสริม
การศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสงูขึ้นสํงผลให๎การประเมินมาตรฐานอยูํในระดบัคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 3. แนวทางการพัฒนา  
 โรงเรียนควรก าหนดแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน๎นของสถานศึกษา รวมทั้งสะท๎อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและควรมีการติดตาม 
การด าเนินงานเป็นระยะ และเป็นระบบ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2558 

มาตรฐาน/ตัวบงํชี ้ คําน้ าหนกั คะแนนทีไ่ด ๎ ระดบัคุณภาพ 

ด๎านที่ 1 มาตรฐานด๎านคุณภาพผู๎เรียน 30.00 27.09 5 

มาตรฐานที่ 1  ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมสีุนทรียภาพ 5.00 4.65 5 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 0.50 0.46 5 

1.2 มีน้ าหนัก สํวนสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

0.50 0.44 5 

1.3 ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่งตํอความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

1.00 0.91 5 

1.4 เห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออก 
อยํางเหมาะสม 

1.00 0.94 5 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีและให๎เกียรติผู๎อื่น  1.00 0.95 5 

1.6 สร๎างผลงานจากเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นนัทนาการ  ตามจินตนาการ 

1.00 0.95 5 

มาตรฐานที่ 2  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ 5.00 4.96 5 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร 2.00  2.00 5  

2.2 เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ 1.00 0.98 5 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง 1.00 0.99 5 

2.4 ตระหนัก ร๎ูคุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 1.00 0.99 5 

มาตรฐานที่ 3  ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
รักการเรียนรู๎ และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

5.00 3.73 4   

3.1 มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด
แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตํางๆ รอบตัว      

2.00 1.39 3 

3.2 มีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค๎นคว๎า
หาความรู๎เพิ่มเติม 

1.00 0.78 4   

3.3 เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎
ระหวํางกัน   

1.00 0.79 4   

3.4 ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และน าน าเสนอผลงาน 1.00 0.77 4   
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐาน/ตัวบงํชี ้ คําน้ าหนกั คะแนนทีไ่ด ๎ ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 4  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเปน็ระบบ 
คิดสร๎างสรรค์ตัดสนิใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล           

5.00 4.61 5 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อํานฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

2.00 1.85 5 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1.00 0.93 5 

4.3 ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

1.00 0.91 5 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ 1.00 0.92 5 

มาตรฐานที่ 5  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเปน็ตามหลักสูตร 5.00 4.60 5 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเปน็ไป 
ตามเกณฑ์   

1.00 0.80 4 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร เปน็ไป 
ตามเกณฑ์ 

1.00 1.00 5 

5.3 ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 2.00 2.00 5 

5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 1.00 0.80 4 

มาตรฐานที ่6 ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการ
ท างาน  สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และมีเจตคติที่ดีตํออาชพี
สุจริต   

5.00 4.54 5 

6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2.00 1.78 4 

6.2  ท างานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง 

1.00 0.92 5 

6.3  ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 1.00 0.94 5 

6.4  มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

1.00 0.90 4 

ด๎านที่ 2 มาตรฐานด๎านการจัดการศึกษา 50.00 43.61 5 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา๎ที่อยํางมปีระสทิธภิาพ
และเกิดประสิทธผิล 

10.00 8.81 5 

7.1 ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลักษณะที่พงึประสงค์ 

1.00 0.85 
 

4 
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มาตรฐาน/ตัวบงํชี ้ คําน้ าหนกั คะแนนทีไ่ด ๎ ระดบัคุณภาพ 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน            

1.00 0.91 
 

5 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรยีนรู๎ทีต่อบสนองความแตกตาํง
ระหวาํงบุคคลและพัฒนาการทางสติปญัญา       

2.00 1.51 
 

4 

7.4 ครูใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท 
และภูมิปัญญาของท๎องถ่ินมาบูรณาการในการจัด 
การเรียนรู ๎

1.00 0.89 
 

4 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ 
ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย 

1.00 0.91 
 

5 

7.6 ครูให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียน 
ทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพชีวติด๎วยความเสมอภาค 

1.00 0.87 
 

4 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู๎ในวชิา 
ที่ตนรับผดิชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน 

1.00 0.85 
 

4 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปน็แบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกทีด่ี
ของสถานศึกษา 

1.00 0.93 
 

4 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ด๎รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

1.00 0.93 
 

5 

มาตรฐานที่ 8  ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่ 
อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.00 9.60 5 

8.1 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผูน๎ า และความคิดริเริ่มที่เน๎น 
การพัฒนาผู๎เรียน 

1.00 1.00 5 

8.2 ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูล 
ผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทัง้ด๎านวิชาการ 
และการจัดการ                 

2.00 2.00 5 

8.3 ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมาย
ตามที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏบิัติการ 

2.00 1.80 5 

8.4 ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับ 
การกระจายอ านาจ 

2.00 2.00 5 

8.5 นักเรียน  ผู๎ปกครอง และชมุชนพึงพอใจผลการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

1.00 1.80 5 
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มาตรฐาน/ตัวบงํชี ้ คําน้ าหนกั คะแนนทีไ่ด ๎ ระดบัคุณภาพ 

8.6 ผู๎บริหารให๎ค าแนะน าค าปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใสํ 
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

2.00 2.00 5 

มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 4.80 5 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหนา๎ที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

2.00 2.00 5 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม  ดูแลและขบัเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

1.00 1.00 5 

9.3 ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพฒันาสถานศกึษา 2.00 1.80 5 

มาตรฐานที ่10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู ๎และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบดา๎น 

10.00 8.80 5 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล๎องกับท๎องถิ่น 2.00 1.60 5 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียน 
ตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 

2.00 1.76 5 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนอง 
ความต๎องการความสามารถความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน 

1.00 0.96 5 

10.4 สนับสนนุให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียน 
ได๎ลงมือปฏบิัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

1.00 0.84 5 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผล 
ไปปรบัปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ 

2.00 1.84 5 

10.6 จัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน 

2.00 1.76 5 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
และการบริการที่สง่เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

10.00 8.00 5 

11.1 ห๎องเรียน ห๎องปฏบิัติการ อาคารเรียนมัน่คงสะอาด 
และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การ 
ได๎ดสีภาพแวดล๎อมรํมรืน่ และมีแหลํงเรียนรู๎ส าหรับผู๎เรียน 

4.00 3.20 5 

11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของผู๎เรียน 

3.00 2.40 4 

11.3 จัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เอ้ือให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม 

3.00 2.40 4 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐาน/ตัวบงํชี ้ คําน้ าหนกั คะแนนทีไ่ด ๎ ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 3.60 4 

12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1.00 0.80 5 

12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา    

1.00 0.60 4 

12.3 จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1.00 0.60 4 

12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.50 0.40 5 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

0.50 0.40 5 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน 
คุณภาพภายใน 

1.00 0.80 5 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 8.00 5 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

10.00 8.00 5 

13.1 มีการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา 
และใช๎ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากร 
ของสถานศึกษารวมทั้งผู๎ที่เก่ียวข๎อง 

5.00 4.00 5 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข๎อง 

5.00 4.00 5 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 3.60 4 

มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

5.00 3.60 4 

14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน๎นของสถานศึกษา 

3.00 2.40 5 

14.2 ผลการด าเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา 

2.00 1.20 3 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

มาตรฐาน/ตัวบงํชี ้ คําน้ าหนกั คะแนนทีไ่ด ๎ ระดบัคุณภาพ 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 4.00 5 

มาตรฐานที ่15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา 
ให้ยกระดบัคุณภาพสูงขึ้น 

5.00 4.00 5 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน๎
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3.00 2.40 5 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้น 
กวําที่ผํานมา 

2.00 1.60 5 

ค่าเฉลี่ยรวม 100.00 86.30 5 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได๎  86.30 
ระดับคุณภาพ      ระดับ 1     ระดับ 12     ระดับ 3     ระดับ 4     ระดับ 5 

        (ปรับปรุง)          (พอใช๎)            (ดี)             (ดีมาก)         (ดีเยี่ยม)   
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4.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกระดบัชัน้ (ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2558) 

จ าแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน เกรด 3-4 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร รวม ร้อยละ 

ภาษาไทย 162 8 13 18 22 5 32 37 25 3 94 58.02 

คณิตศาสตร ์ 162 3 9 16 11 12 42 36 33 0 111 68.52 

วิทยาศาสตร ์ 162 7 5 7 12 22 31 33 44 1 108 66.67 
สังคมศึกษา  ศาสนา  
 และวัฒนธรรม 162 6 7 8 14 11 40 28 46 2 114 70.52 

สุขศึกษาและพลศึกษา 162 2 7 9 8 16 14 21 85 3 119 73.15 

ศิลปะ 162 3 0 2 16 15 16 14 94 2 124 76.54 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 162 4 3 15 16 11 45 37 31 0 113 69.75 

ภาษาตาํงประเทศ 162 7 16 12 9 14 12 18 74 0 104 63.99 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบั  3 - 4 68.40   
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน เกรด 3-4 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร รวม ร้อยละ 

ภาษาไทย 147 3 3 9 13 21 42 26 22 9 90 61.09 

คณิตศาสตร ์ 147 4 8 10 11 18 49 26 20 1 95 64.85 

วิทยาศาสตร ์ 147 5 8 6 17 9 24 30 44 4 98 66.89 
สังคมศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 147 5 10 10 15 10 44 27 25 2 96 65.76 

สุขศึกษาและพลศึกษา 147 2 8 4 9 9 28 30 57 1 114 77.82 

ศิลปะ 147 2 6 8 10 17 51 30 17 7 98 66.89 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 147 7 4 6 10 11 19 30 62 0 111 75.77 

ภาษาตาํงประเทศ 147 1 11 8 16 13 30 25 43 1 98 66.78 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบั  3 - 4 68.23   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน เกรด 3-4 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร รวม ร้อยละ 

ภาษาไทย 129 2 10 6 17 18 36 31 11 0 77 59.92 

คณิตศาสตร ์ 129 2 16 11 18 16 22 18 26 0 66 50.97 

วิทยาศาสตร ์ 129 1 12 8 14 4 23 41 26 0 90 70.04 
สังคมศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 129 3 1 3 3 3 14 24 78 0 116 90.18 

สุขศึกษาและพลศึกษา 129 2 9 3 3 6 13 15 78 0 106 82.30 

ศิลปะ 129 0 3 3 11 14 43 39 17 0 99 77.04 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 129 2 2 5 12 12 18 16 62 0 96 74.71 

ภาษาตาํงประเทศ 129 0 11 5 8 9 17 22 56 0 95 73.74 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบั  3 - 4 72.36   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน เกรด 3-4 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร รวม ร้อยละ 

ภาษาไทย 214 12 22 18 27 18 43 23 46 7 112 52.22 

คณิตศาสตร ์ 214 5 29 34 23 32 42 25 20 5 87 40.52 

วิทยาศาสตร ์ 214 1 9 19 16 27 41 49 44 8 134 62.53 
สังคมศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 214 2 8 8 9 12 43 58 70 3 171 80.29 

สุขศึกษาและพลศึกษา 214 3 6 13 21 16 44 41 69 2 154 72.13 

ศิลปะ 214 4 11 18 16 15 61 36 47 6 144 67.45 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 214 0 0 6 6 10 61 45 79 8 185 86.42 

ภาษาตาํงประเทศ 214 0 1 6 19 23 45 37 81 3 162 75.96 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบั  3 - 4 67.19   
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน เกรด 3-4 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร รวม ร้อยละ 

ภาษาไทย 167 4 21 7 13 23 41 23 34 1 98 58.86 

คณิตศาสตร ์ 167 0 11 13 16 24 35 22 45 3 101 60.66 

วิทยาศาสตร ์ 167 7 6 2 4 3 7 5 132 2 144 86.19 
สังคมศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 167 0 0 0 1 5 12 22 126 0 160 96.10 

สุขศึกษาและพลศึกษา 167 7 8 4 6 7 11 18 106 0 135 80.78 

ศิลปะ 167 0 11 8 9 13 23 33 65 7 120 71.77 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 167 0 1 0 15 9 22 17 104 0 143 85.89 

ภาษาตาํงประเทศ 167 0 2 3 9 14 21 25 88 6 133 79.98 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบั  3 - 4 77.53   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เข้า
สอบ 

ระดับผลการเรียน เกรด 3-4 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร รวม ร้อยละ 

ภาษาไทย 174 1 6 3 9 13 36 26 80 2 141 81.03 

คณิตศาสตร ์ 174 3 9 27 39 26 25 22 24 1 70 40.23 

วิทยาศาสตร ์ 174 3 5 8 17 31 38 40 33 0 111 63.79 
สังคมศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 174 0 2 2 3 5 18 42 101 1 161 92.34 

สุขศึกษาและพลศึกษา 174 1 3 5 5 5 10 16 131 0 156 89.37 

ศิลปะ 174 0 3 22 11 22 42 37 38 1 116 66.67 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี 174 0 0 0 0 0 0 0 174 1 174 99.71 

ภาษาตาํงประเทศ 174 0 2 4 11 25 34 30 69 1 133 76.15 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดบั  3 - 4 76.16   
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6   
 

ชั้น / ร๎อยละของนักเรียน 
ที่ได๎ระดบั 3 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่

ร๎อยละเฉลี่ยของ
นักเรียนที่ได ๎
ผลการเรียน 

กลุํมสาระการเรียนรู ๎ 1 2 3 4 5 6 
ระดับ  3  ขึ้นไป แยก

ตามกลุํมสาระ ฯ 

ภาษาไทย 58.02 61.09 59.92 52.22 58.86 81.03 61.86 

คณิตศาสตร ์ 68.52 64.85 50.97 40.52 60.66 40.23 54.29 

วิทยาศาสตร ์ 66.67 66.89 70.04 62.53 86.19 63.79 69.35 

สังคมศึกษา 70.52 65.76 90.18 80.29 96.10 92.34 82.53 

สุขศึกษาพลศึกษา 73.15 77.82 82.30 72.13 80.78 89.37 79.26 

ศิลปะ 76.54 66.89 77.04 67.45 71.77 66.67 71.06 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 69.75 75.77 74.71 86.42 85.89 99.71 82.04 

ภาษาตาํงประเทศ 63.99 66.78 73.74 75.96 79.98 76.15 72.77 

ร้อยละเฉลี่ยของนักเรียน 
ที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 68.40 68.23 72.36 67.19 77.53 76.16 71.64 

แยกตามรายชั้นเรียน 
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 4.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชัน้ 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพงึประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผําน ไมํผําน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 170 168/98.82 2/1.18   

มัธยมศึกษาปีที่ 2 155 154/99.35 1/0.65   

มัธยมศึกษาปีที่ 3 169 168/99.40 1/1.60   

มัธยมศึกษาปีที่ 4 230 228/99.13 2 /0.86   

มัธยมศึกษาปีที่ 5 180 177/98.33 3/1.67   

มัธยมศึกษาปีที่ 6 180 178/98.88 2/1.01   

รวม 1084 1073 11   

เฉลี่ยร๎อยละ 100 98.98 1.01   

 
 4.3  ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชัน้ 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอํานคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผําน ไมํผําน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 170 167/98.23 3/1.17   

มัธยมศึกษาปีที่ 2 155 151/97.42 2/1.29 2/1.29  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 169 167/98.81 2/1.19   

มัธยมศึกษาปีที่ 4 230 227/98.69 3/1.31   

มัธยมศึกษาปีที่ 5 180 177/98.33 2/1.11 1/0.56  

มัธยมศึกษาปีที่ 6 180 177/98.33 2/1.11 1/0.56  

รวม 1084 1066 14 5  

เฉลี่ยร๎อยละ 100 98.33 1.29 0.46  
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 4.4  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
 

ระดับชัน้ 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร๎อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 170 170  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 155 155  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 169 169  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 230 230  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 180 180  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 180 180  

รวม 1084 1084  
เฉลี่ยร๎อยละ 100 100  
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ตอนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
1.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนทุงํทรายวิทยามีผลการประเมินคณุภาพภายในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม  มีคําเฉลี่ย  86.30 สรุปผลการประเมินคุณภาพรายด๎านไดด๎ังนี ้
 1.1 ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน  โรงเรียนได๎จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริม 
การจัดการเรียนรู๎และกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองด๎านตาํงๆ   
เพื่อให๎บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบงํชี้ดา๎นผู๎เรียน  ซึ่งสงํผลให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยม 
ที่พึงประสงค์มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม  มีทักษะในการท างาน สามารถท างาน 
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข  มีความสามารถในการวิเคราะห์ความ  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 
และมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง มีสขุนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งมีสุนทรียภาพและรักศิลปะ   ดนตรี และกีฬา 
 จากการประเมินเมื่อพิจารณาเปน็รายมาตรฐานพบวาํมีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 5 มาตรฐาน 
ได๎แกํมาตรฐานที่ 1  ผู๎เรียนมีสขุภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ 2 ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคํานยิมที่พึงประสงค์  มาตรฐานที่ 4 ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์ 
ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมสีตสิมเหตุผล มาตรฐานที่ 5 ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
และมาตรฐานที่ 6 ผู๎เรียนมทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎และเจตคติที่ด ี
ตํออาชีพสุจริต  ระดบัดีมาก 1 มาตรฐานได๎แกํ  มาตรฐานที่ 3 ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานดา๎นผู๎เรียน อยูํในระดับดเียี่ยม   

1.2 ด้านการจัดการศึกษา  โรงเรียนได๎จัดท าโครงการและกิจกรรมที่สํงเสริมและพัฒนา
บุคลากรครู ให๎มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ  เพื่อให๎บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบํงชี้ด๎านการเรียนการสอน  
ซึ่งสํงผลให๎บุคลากรครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความมุํงมั่นในการพัฒนาตนเอง  มีความรู๎ความเข๎าใจ
เปูาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถจัดการเรียนการสอน 
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

จากผลการด าเนินงานดังกลาํว เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบวํามีคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
5 มาตรฐาน ไดแก ํมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา๎ที่อยํางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล
มาตรฐานที่ 8 ผู๎บริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยาํงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มาตรฐานที่ 9 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบตัิงานตามบทบาทหนา๎ที่อยํางมปีระสทิธภิาพและเกิด
ประสิทธผิลรองลงมา ได๎แกํ มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรม
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พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยาํงรอบด๎าน  และมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดล๎อม 
และการบริการที่สงํเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  สํวน มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  อยูํในระดบัดีมาก 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานดา๎นการเรียนการสอน มรีะดับคุณภาพรวม ดีเยี่ยม   

1.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนได๎จัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่สํงเสริมให๎โรงเรียน 
เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎มีการสร๎างและพฒันาแหลํงการเรียนรูภ๎ายในสถานศึกษาและใชป๎ระโยชน์ 
จากแหลํงการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากร 
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู๎ที่เก่ียวข๎อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรในสถานศึกษาระหวําง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข๎องจากผลการด าเนินงานดังกลําว เมื่อพิจารณาเป็นรายตัว
บํงชี้พบวํามีคุณภาพระดบัดีเยี่ยมทั้ง 2 ตัวบํงชี้  

 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานดา๎นการสรา๎งสงัคมแหํงการเรียนรู๎  มีระดับคุณภาพรวม  

ดีเยี่ยม   
1.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนได๎จัดท าโครงการ  จ านวน 2 โครงการ ได๎แกํโครงการ 

To be number one และโครงการสํงเสริมการออม  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให๎บรรลุเปาูหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเนน๎ที่ก าหนดขึ้น 

จากผลการด าเนินงานดังกลาํว เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบงํชี้พบวํามีคุณภาพระดบัดีมาก 1 ตัวบงํชี้ 
และระดับคุณภาพดี 1 ตัวบงํชี้  

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานดา๎นอัตลักษณ์ของสถานศึกษามีระดับคุณภาพรวม ดีมาก  

1.5 ด้านมาตรการส่งเสริมโรงเรียนได๎จัดท าโครงการ  จ านวน 2 โครงการ ได๎แกํโครงการโรงเรียน 
สีขาวและโครงการสถานศึกษาพอเพียง ได๎ด าเนนิการตามนโยบาย จุดเนน๎ แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒน
นาสงํเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสงุขึ้นที่ จากผลการด าเนินงานดังกลําว เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบํงชี้
พบวํามีคุณภาพระดับดีเยี่ยมทั้ง 2 ตัวบํงชี ้

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานดา๎นมาตรการสํงเสริม  มรีะดับคุณภาพรวม ดีเยี่ยม  
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. สํงเสริมประสิทธิภาพ 4 กลุํมงาน 1. ความรํวมมือจากทุก 

ภาคสํวน 
2. มีการจัดสรรงบประมาณ
อยํางเพียงพอ และน า
ทรัพยากรที่มีอยูํไปใช ๎
อยํางมีประสทิธิภาพ 
3. ชํวงระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการเหมาะสม 
4. มีการวางแผนการ
ด าเนินงานอยาํงรอบคอบ
และน าสูํการปฏบิัติได ๎
5. มีการนิเทศก ากับติดตาม 
6. บุคลากรมีความ
รับผิดชอบและลงมือปฏิบัติ
อยํางจริงจัง 

2. พัฒนาหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
5. โรงเรียนสีขาว 
6. โครงการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานยิมที่
พึงประสงค์ 
7. โครงการลูกเสือ-เนตรนาร ี   
8. ระบบดูแลชวํยเหลือนักเรียน 
9. ห๎าห๎องชีวิตเนรมิตนสิัย 
10. โครงการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานยิม
ที่พึงประสงค ์
11. โครงการสํงเสริมนสิัยรักการอําน 
12. โครงการสํงเสริมการอําน เขียน คิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง 
13. สํงเสริมการแนะแนว 
14. โครงการ สํงเสริมทักษะการใช๎เทคโนโลยีแสวงหาความรู๎ 
15. To be number one 
16. ทัศนศึกษา 
17. สํงเสริมความเปน็เลิศทางวชิาการ 
18. พัฒนาการจัดการเรียนรู๎นักเรียนเรียนรวม 
19. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพนูคุณภาพผู๎เรียน (O-NET) 
20. โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
21. โครงการนิเทศภายใน 
22. พัฒนาครูเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
23. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุํมสาระ 
24. โครงการ อบรมเชิงปฏบิัติการ รักในวัยเรียนที่ถูกต๎องเหมาะสม 
25. โครงการ/กิจกรรมคํายสานฝัน ท.ว สูํรั้วมหาวทิยาลัย ครั้งที่ 10 
26. พัฒนาห๎องสมุดสูํมาตรฐานสากล 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
27. โครงการบ ารุงรักษา 
28. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
29. อบรมหลักสูตรอาชีพและศกึษาอาชีพแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น 
30. เทคโนโลยีสร๎างงานสร๎างอาชีพ 
31. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 
โครงการ/กิจกรรมทีไ่ม่ประสบผลส าร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหต ุ
- - 
- - 

 
2.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 2.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 
 จากการประเมินตนเองด๎านคุณภาพผู๎เรียน พบวํามาตรฐานที่ 2  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
และคํานยิมที่พึงประสงค์ มีคะแนนสงูที่สุด เนื่องจากโรงเรียนไดจ๎ัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย จนสํงผลให๎
ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเอ้ืออาทรตํอผู๎อื่น 
กตัญญูกตเวทีตํอบุพการีและผู๎มพีระคุณ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกตําง เพื่อการอยูรํํวมกัน 
อยํางมีความสุข มีความตระหนกั ร๎ูคุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล๎อม และเปน็คนดีของสังคม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรจัดให๎มีการสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร 
และการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น  เนื่องจากผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6 ยังต่ ากวําคาํเฉลี่ยระดับจังหวัด  ระดับเขตพืน้ที่  
และระดับประเทศ  ควรมีการจดักิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
จากห๎องสมุด  แหลํงเรียนรู๎และสื่อตํางๆรอบตัว และควรมีการจัดกิจกรรมสิ่งเสริมด๎านการคิดวิเคราะห์ 
อยํางตํอเนื่อง 
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 2.2  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู๎น า มีความสามารถทางวชิาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพฒันาผูเ๎รียน โดยใช๎กระบวนการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎กระบวนการวิจัย 
ในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๔ ด๎าน ได๎แกํ งานบริหารวิชาการ 
งานบริหารงบประมาณ งานบรหิารบุคคล งานบริหารทั่วไป ให๎บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในแผน สํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอ านาจ ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวชิาการ เอาใจใสํ 
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู๎มีสวํนเก่ียวข๎อง ได๎แก ํผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพงึพอใจ 
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู๎ 
พัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ ควรจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สํงเสริมให๎ครูมีความรู๎ ความสามารถ 
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเปน็ส าคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับพัฒนาผู๎เรียน
ตามศักยภาพและสนองผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตร ครูมีการน าแผนไปใช๎จัดการเรียนรู๎ 
หรือจัดสถานการณ์การเรียนรู๎ การใช๎เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู๎ของตนเองและผู๎เรียน  
และมีการประเมินผล การปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้นและจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม 
จัดท าตารางการนิเทศการใช๎หลกัสูตรของโรงเรียนอยํางเป็นระบบ  มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู๎เรียนทุกสิ้นปีการศึกษา การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนในทุกสิ้นปีการศึกษาและรํวมกัน
ปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาให๎ตรงตามความต๎องการของชุมชน  ตลอดจนควรสงํเสริมให๎ผู๎สอนมีการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและน าผลไปใช๎พัฒนาผู๎เรียนอยํางแท๎จริง  ควรมีการวิเคราะห์ผูเ๎รียน 
เป็นรายบุคคลด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ควรมีการคัดกรองและจ าแนกเป็นกลุํมตามสภาพของนักเรียน 
เพื่อจัดกิจกรรมปูองกัน  แก๎ไขและพัฒนาผู๎เรียนตามสภาพอยํางเหมาะสม มีการประเมินผลการปูองกัน แก๎ไข 
พัฒนาผู๎เรียน การประสานและสํงตํอการแก๎ไขอีกทั้งพัฒนาผู๎เรียนกับผู๎เก่ียวข๎องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 
 2.3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได๎จัดท าโครงการและกจิกรรมที่หลากหลาย และสงํเสริมการเข๎ารํวมกิจกรรมคํายตํางๆ 
ซึ่งเป็นหลักสูตรนอกห๎องเรียนมีการปรับปรุงห๎องปฏบิัติการตํางๆ ให๎มีความพร๎อมเป็นห๎องเรียนคุณภาพสามารถ
ให๎นักเรียนใช๎ในการฝึกปฏิบัตไิดม๎ีการปรับปรุงห๎องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให๎ทันสมยัและใช๎งานได๎
ปรับปรุงห๎องสมุดให๎สามารถบรกิารนักเรียนได๎อยํางทั่วถึงทุกรูปแบบและจัดหาหนังสือและตํางๆที่นักเรียนสนใจ 
ไว๎บริการอยํางเพียงพอและปรบัปรุงห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและสํงเสริมให๎ครู 
จัดบรรยากาศให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรมีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ภายในโรงเรียน ควรมีการก าหนดแนวทาง 

การสํงเสริม สนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร 
ที่เกี่ยวข๎องผํานกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด และควรสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ควรมีการเผยแพรํความรู๎ และน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ 
 
 2.4  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม โครงการในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของสถานศึกษา จัดโครงการ กิจกรรมสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน๎น เปูาหมาย และกลยุทธ์  
ของสถานศึกษา และได๎รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษามีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนสํงเสริมผู๎เรียนที่บรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎น 
ของสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 การด าเนินงานตามกลยทุธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน๎น ควรได๎รับการก ากับตดิตาม และนิเทศ
อยํางสม่ าเสมอ  บุคลากร ผู๎เก่ียวข๎องควรรายงานสรปุผลการด าเนินงานโครงการ โครงการหรือกิจกรรม 
ให๎ครบถ๎วน สมบูรณ ์
 2.5  ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาโดยการจัดท าโครงการกิจกรรมตามนโยบายยกระดับให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพในด๎านผลสมัฤทธิ์ 
ที่สามารถพัฒนาไดส๎ูงขึ้นผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทักษะและสมรรถนะพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ในระดับดีเยี่ยมโดยได๎รับความรวํมมือและการยอมรับจากผูป๎กครองนักเรียนชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรสํงเสริมการจัดท าโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง และควรสํงเสริมให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวม 
ในการจัดโครงการและกิจกรรม 
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3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานทั้งหมด  พบวําข๎อค๎นพบที่ต๎องพัฒนาตํอไป  ได๎แกํ  ครูผู๎สอนบางสํวน 
ขาดการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู๎เรียน สํงผลตํอการออกแบบและ จัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตําง
ของผู๎เรียน การจัดท าวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู๎ ไมํสามารถแก๎ปัญหาได๎อยํางแท๎จริง การบูรณาการการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ทีส่ํงเสริม ความสามารถ ความสนใจของผู๎เรียนและท๎องถิ่น ยังไมชํัดเจน  โรงเรียน 
ควรมีการสํงเสริม สนับสนนุให๎ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศกึษามีความรู๎ความ เข๎าใจในการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู๎  สํงเสริมให๎ความรู๎เก่ียวกับการจัดท าการวิจยัเพื่อแก๎ปัญหาในชั้นเรียน การพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู๎กระบวนการเรียนรู ๎การสํงเสริมการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร และการบรหิารจัดการ เพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว ๎การน าข๎อมูล
สารสนเทศไปใช๎ เพื่อปรบัปรุงและพัฒนา ทั้งในดา๎นการวางแผน ด าเนนิการ ก ากับติดตาม และประเมินผล  
การบริหารจัดการและการพฒันาการเรียนการสอน โดย ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องทุกฝุายมีสํวนรํวม 
 
4.  ความต้องการการช่วยเหลือ 
 การนิเทศก ากับติดตามอยํางตํอเนื่องจากหนํวยงานตน๎สังกัดอยาํงเป็นกัลยาณมิตร 
และให๎ค าแนะน า ชํวยเหลืองานด๎านวชิาการ และข๎อมูลตํางๆทางการศึกษาทีผ่ํานการวิเคราะหข์องต๎นสังกัด 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาตํอไป 
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ภาคผนวก 
 หลักฐาน ข๎อมูลส าคัญ เอกสารอ๎างอิงตํางๆ ภาพกิจกรรมส าคญั ที่แสดง 
      ผลงานดีเดํนของสถานศึกษา 

 ค าสั่งแตํงตัง้คณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคเหนือ  ชมรม TO BE NUMBER ONE ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา  
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ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE  IDOL  ระดับจังหวัดก าแพงเพชร 
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ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งการสร้างwebsite ช่วงชั้นที่ 3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 65 ปีการศึกษา 2558 
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ปีการศึกษา 2558 
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

ปีการศึกษา 2558 
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ปีการศึกษา 2558 
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ปีการศึกษา 2558 
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กิจกรรมทัศนศึกษา 
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กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนาร ี
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กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนาร ี
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ค าสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

ที่ 31/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

ตามท่ีกฎกระทรวงวําด๎วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
ไดก๎ าหนดให๎สถานศึกษามีประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยํางน๎อยปีละ 
1 ครั้ง เพ่ือเป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ที่กระท าโดยบุคลากรภายในหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง โดยถือวําเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
เพ่ือที่จะได๎ทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวําบรรลุตามเปูาหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 เพ่ือให๎การด าเนินประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีนทุํงทรายวิทยา
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการ  ดังตํอไปนี้ 
     
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1  นายไพชยนต์  ศรีมํวง   ประธานกรรมการ 
1.2  นายจ ารัส  อรุณวิง   รองประธานกรรมการ 
1.3  นายกฤษณะ  อรัญสาร   กรรมการ 
1.4  นายเอกวิทย์  มั่งอะนะ   กรรมการ 
1.5  นางวัสสา  ประวะเสนัง   กรรมการและเลขานุการ 
1.6  นางสาวอนงค์นาฏ  ทองมี   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
1.7  นายสุนทร  คงสิริ   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ อ านวยความสะดวกและให๎ค าปรึกษาการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

2.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 1  ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
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2.1  นางปภัสนันท์  พึงยา  ประธานกรรมการ 
2.2   วําที่ พ.ต.อนนท์  ดุลยสุริเยนทร์ รองประธานกรรมการ 
2.3   นางจุฬารัตน์  ผํองจิต  กรรมการ 
2.4   นายจักรภัทร  พูลเขตรกิจ  กรรมการ 
2.5   นายโยคริน  ทองคุ๎ม  กรรมการ 
2.6   นายอัศวิน  บ ารุงสรณ์  กรรมการ 
2.7   นางสาวอนงค์นาฏ  ทองมี  กรรมการและเลขานุการ 
2.8  นายสุนทร  คงศิริ    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1   

3.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 2  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 
3.1  นางสาวภคพร  ศรีเดช  ประธานกรรมการ 
3.2  นางอรรจน์ชญาน์  ทิพย์สุข  รองประธานกรรมการ 
3.3   นางสาวสาวิตรี  ศิริเวิน  กรรมการ 
3.4  นายจักรพงษ์  พิมพาพัฒนโยธิน กรรมการ 
3.5  นางธนพรรณ  ปรางโท๎  กรรมการ 
3.6  นายมานพ  นาคชาตรี  กรรมการ   
3.7   นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งยวด  กรรมการ  
3.8  นางเพ็ญนภา  ค าด า  กรรมการ 
3.9  นางปิยะพร  แสนซื่อ  กรรมการและเลขานุการ 
3.10  นางทัศนีย์  ตาทิพย์  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2   

4.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 3  ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหา ความรู๎ด๎วยตนเอง และพัฒนา
ตนเอง 
อยํางตํอเนื่อง 

4.1  นางแพรวพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
4.2  นายวิชัย  เหมือนสุวรรณ ์  รองประธานกรรมการ 
 
 

4.3  นางนารีลักษณ์  ริ้วประเสริฐ กรรมการ 
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4.4  นายถวัลย์  จันทร์ต๎น  กรรมการ 
4.5  นายลิขิต  ศิลาเงิน  กรรมการ 
4.6  นางสาวปรียวัลย์  สูงสันเขต กรรมการ 
4.7   นางนรินทร์  มิตรสินพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ  
4.8  นางสาวนัยนา  พงษ์กํอสร๎าง กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3   

5.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 4  ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ   
คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล 

5.1   นายมานัด  ค าด า  ประธานกรรมการ 
5.2   นางอัจฉรานันท์  เทียนทองดี   รองประธานกรรมการ 
5.3  นายกิติชัย  ธนะทิพากร  กรรมการ 
5.4  นางวริศรา  จ าปาหวาย  กรรมการ 
5.5  นางสาวลภัสรดา  วงษ์จํอน  กรรมการและเลขานุการ 
5.6  นายวิสุทธิ์  วงศ์วิลาศ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4   

6.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 5  ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
6.1   นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งยวด  ประธานกรรมการ 
6.2   นางกฤษณา  มาเลิศ  รองประธานกรรมการ 
6.3   นายกิติชัย  ธนะทิพากร  กรรมการ 
6.4  นางสาวสาวิตรี  ศิริเวิน  กรรมการและเลขานุการ 
6.5   นายธันวา  มํวงเลี้ยง  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 5  

7.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 6  ผู๎เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน สามารถท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎ และเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต 

7.1  นางสาวสมสวรรค์  เหลําทรัพย์ ประธานกรรมการ 
7.2  นางสุภาภรณ์  เกตุมี  รองประธานกรรมการ 
7.3  นายมานิตย์  อินทร์สวําง  กรรมการ 
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7.4  นางคนึงนิจ  ชัยมี  กรรมการ 
7.5  นายปิยะลักษณ์  ยอดดี  กรรมการ 
7.6   นางสาวปาริชาด  พันทอง  กรรมการและเลขานุการ  
7.7  นางสาวอมรวรรณ ยัญญพิทย์ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6   

8.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท หน๎าที่ อยํางมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล 

6.1   นางกิติภา  โสทะ  ประธานกรรมการ 
6.2   นางสาวภัทรมนัส  เหลําทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
6.3  นางสาววาสิฏฐี  โกวาบญุพิทักษ์ กรรมการ 
6.4   นางสาวภาวิณี  คนดี  กรรมการและเลขานุการ  
 หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7   

9.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 8  ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

9.1  นายจ ารัส  อรุณวิง  ประธานกรรมการ 
9.2  นายกฤษณะ  อรัญสาร  รองประธานกรรมการ 
9.3  นายเอกวิทย์  มั่งอะนะ  กรรมการ 
9.4  นางล าเพย  พุํมห๎วยรอบ  กรรมการและเลขานุการ 
9.5  นายทองคูณ  เพี้ยมูล  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 8   

10.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.1  นางศิวพร  สุภาพพูล   ประธานกรรมการ 
10.2  นางล าเพย  พํุมห๎วยรอบ   รองประธานกรรมการ 
10.3  นายลิขิต  ศิลาเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9   

11.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 

 11.1  นางกิติภา  โสทะ  ประธานกรรมการ 
 11.2  นางสาวปรียาวัลย์  สูงสันเขต รองประธานกรรมการ 
 11.3  นางธนพรรณ  ปรางโท๎  กรรมการ 
 11.4  นางสาวภัทรมนัส  เหลาํทัพย์ กรรมการและเลขานุการ   
 11.5  นางสาวภาวิณี  คนดี  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10   

12.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

12.1  นายสุรชัย  เดชอ๎ุม  ประธานกรรมการ 
12.2  นายวชิัย  เหมือนสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
12.3  วําที่ ร.ต.มนต์ชาตรี  มณีเขียว กรรมการ   
12.4  นายปิยะลักษณ์  ยอดดี  กรรมการและเลขานุการ 
12.5  นางสาวนัยนา  พงษ์กํอสร๎าง  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ  
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 11  

13.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

13.1  นางวัสสา  ประวะเสนัง   ประธานกรรมการ 
13.2  นางแพรวพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
13.3  นายเกริกพล  มะลิต๎น  กรรมการ 
13.4  นางสาวอนงค์นาฏ  ทองมี กรรมการ 
13.5  นางนภาพร  อนุสรณ์ประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
13.6  นายสุนทร  คงสิริ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 12   

14.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร๎างสํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา 
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เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
14.1  นายสมศักดิ์  เกตุมี  ประธานกรรมการ 
14.2  นางกิติภา  โสทะ  รองประธานกรรมการ 
14.4  นายสุรชัย  เดชอ๎ุม   กรรมการ 
14.5  วําที่ พ.ต.อนนท์  ดุลยสุริเยนทร์ กรรมการ 
14.6  นางสาวสมสวรรค์  เหลําทรัพย์ กรรมการ 
14.7  นางอรรจน์ชญา  ทิพย์สุข  กรรมการ 
14.8  นางแพรวพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์ กรรมการ 
14.9  นางสุภาภรณ์  เกตุมี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 13   

15.  คณะกรรมการประเมิน มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา 
และจดุเน๎นที่ก าหนดขึ้น 
           15.1  นางปภัสนันท์  พึงยา  ประธานกรรมการ 

15.2  นางสาวสาวิตร ี สิริเวิน  รองประธานกรรมการ 
15.3  นางนรินทร์  มิตรสินพันธุ์  กรรมการ 
15.4  นางสาวภาวิณี  คนดี  กรรมการ 
15.5  นายสุนทร  คงสิริ  กรรมการและเลขานุการ 
15.6  นางสาววาสิฏฐี  โกวาบุญพิทักษ์ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14   

16.  คณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประเมินมาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรม ตามนโยบาย
จุดเน๎น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 16.1  นายถวัลย์  จันทร์ต๎น   ประธานกรรมการ 
 16.2  นายมานัด  ค าด า  รองประธานกรรมการ 

 16.3  นายจักรภัทร  พูลเขตกิจ  กรรมการ 
 16.4  นายสมศักดิ์  เกตุมี  กรรมการ 

 16.5  นางกิติภา  โสทะ  กรรมการ 
 16.6  นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งยวด  กรรมการและเลขานุการ 
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 16.7  นายอัสวิน  บ ารุงสรณ์  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
หน้าที ่ ก าหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 15   
 

ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่  16  กุมภาพันธ์  2559  เป็นต๎นไป  และขอให๎คณะกรรมการ 
ที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายอยํางเต็มความสามารถ ให๎บังเกิดผลดี 
แกํทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

สั่ง  ณ  วันที่  16  กุมภาพันธ์  2559 
 
 

 
(นายไพชยนต์  ศรีมํวง) 

ผู๎อ านวยการโรงเรียนทุํงทรายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ประจ าปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนทํุงทรายวิทยา 

 
ที่ วัน เดือน ป ี งานที่ปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
1 16 กุมภาพันธ์ 2559 แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ฝุายบริหาร 
 

2 22 – 23  
กุมภาพันธ์ 2559 

ประชุมก าหนดกรอบ/ประเด็นส าคัญของการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
และสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

3 1 - 4  
มีนาคม 2559 

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
คุณภาพการศึกษา     

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

4 15 มีนาคม 2559 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

5 18 มีนาคม 2559 
 

31 มีนาคม 2559 
 

จัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 

- ฝุายบริหาร 
- คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6 เมษายน- พฤษภาคม  
2559 

ประชุมน าผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาไปวางแผนพัฒนา 

- ฝุายบริหาร 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ทุกฝุาย 
- ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
- ทุกงาน 

 

 

คณะ ผู้จัดท า 
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1. นายไพชยนต์  ศรีมํวง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนทุํงทรายวทิยา 
2. นายจ ารัส  อรุณวิง  รองผู๎อ านวนการโรงเรียนทุํงทรายวิทยา 
3. นายกฤษณะ  อรัญสาร  รองผู๎อ านวนการโรงเรียนทุํงทรายวิทยา 
4. นายเอกวิทย์  มั่งอํะนะ  รองผู๎อ านวนการโรงเรียนทุํงทรายวิทยา 
5. นางวสัสา  ประวะสนัง  หัวหน๎างงานพัฒนาระบบประกนัภายในสถานศึกษา 
6. นางสาวอนงค์นาฏ  ทองมี เจ๎าหน๎าที่งานพฒันาระบบประกันภายในสถานศึกษา 
7. นายสนุทร  คงสิร ิ  เจ๎าหน๎าที่งานพฒันาระบบประกันภายในสถานศึกษา 


