๑

ตอนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒หมู่ ๑๕ ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
โทรศัพท์๐-๕๕๗๓-๒๑๖๓โทรสาร๐-๕๕๗๓-๒๑๖๔e-mail : thungsai@hotmail.com
Website www. thungsaiwittaya.org เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ เนื้อที่ ๓๙ ไร่
๓๗๖ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๗๒ บ้านทุ่งทราย
หมู่ที่ ๑๕ ตาบลทุง่ ทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร โดยทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดิน
จาก นายเม่งฮุย แซ่ลี้ จานวน ๓๙ ไร่ ๓๗๖ ตารางวา
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับการอนุมัติจัดตัง้ โรงเรียนขึ้นโดยมีนายภิญโญ สาธร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน
ในท้องถิ่นช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น จานวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน
วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก มีนักเรียน จานวน ๓๐ คน
ครู จานวน ๓ คน และนักการภารโรง จานวน ๑ คน โดยมีนายไสว คาบันลือ เป็นครูใหญ่ จนถึง
พ.ศ.๒๕๒๓ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพิทยา คงศัตรา มาดารงตาแหน่งครูใหญ่
พ.ศ.๒๕๒๗ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมศึกษา
เพื่อพัฒนาชนบท ๒ รุ่น ๒ จากสานักงานโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๒๘ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จนได้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง และได้เลื่อนระดับผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็นตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ โดยนายพิทยา คงศัตรา
เป็นอาจารย์ใหญ่ จนถึง พ.ศ.๒๕๓๑
พ.ศ.๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิชติ บุญประดับ มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่
จนถึง พ.ศ.๒๕๓๓ และในปีเดียวกันโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๓๓ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสารัทธ์ สุนทรนันท์ มาดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.๒๕๓๕ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้เปิดสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๓
ห้องเรียน แยกเป็นสายสามัญ ๒ ห้องเรียน และสายอาชีพ ๑ ห้องเรียน
พ.ศ.๒๕๓๖ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าโครงการ รพชส. รุ่น ๒
และโครงการ สอร.รุ่น ๓ จากสานักโครงการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
และมีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และผู้บริหารโรงเรียนได้รับการ
เลื่อนระดับ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน โดยมีนายสารัทธ์ สุนทรนันท์ เป็นผู้อานวยการจนถึง ปี พ.ศ.๒๕๓๙
พ.ศ.๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายเฉลยลาภ ศิริเจริญ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๔

๒
พ.ศ.๒๕๔๔ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ทุ่งทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝัน
พ.ศ.๒๕๔๙ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชรเขต ๒ ได้แต่งตั้ง นายสมชาย โตจีน
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชรเขต ๒ ได้แต่งตั้ง นายชาญศักดิ์ กนกสิงห์
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชรเขต ๒ ได้แต่งตั้ง นายสอิ้ง กันยะมูล
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา
พ.ศ. ๒๕๕๖ สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต ๔๑ ได้แต่งตั้ง นายไพชยนต์ ศรีม่วง
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยาจนถึงปัจจุบนั

๓
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ผู้บริหาร , ครู , พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

ผู้อานวย
การ
ปร.ด.
ชานาญ
การพิเศษ
รอง
ผู้อานวย
การ
คม.
ชานาญ
การ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และการพัฒนา

-

๓๐

การบริหาร
การศึกษา

-

๒๔

๑

นายไพชยนต์ ศรีม่วง

๒

นายธนกฤษ นักพรานบุญ ๓๕ ๙

๓

น.ส.ภคพร ศรีเดช

๕๘ ๓๒

ครู คศ.๓ ศศ.ม. สังคมศึกษา

๔
๕

๕๙ ๓๖
๕๒ ๒๔

ครู คศ.๓ ศษ.บ. ภาษาไทย
ครู คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาไทย

๔๗ ๒๒

ครู คศ.๓ คบ.

๗

นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
นายถวัลย์ จันทร์ตน้
นางแพรวพัฒน์
เหมือนสุวรรณ์
น.ส.ปรียวัลย์ สูงสันเขตต์

๓๘ ๙

ครู คศ.๒ คบ.

๘

น.ส.นัยนา พงษ์ก่อสร้าง

๓๓ ๘

๑๐

นายเกริกพล มะลิตน้

๔๐ ๑๒

ครู คศ.๒ กศ.ม. คณิตศาสตร์

๑๑

นายสุรชัย เดชอุ้ม

๔๐ ๑๖

ครู คศ.๓ กศ.ม. คณิตศาสตร์

๑๒

นายสมศักดิ์ เกตุมี

๓๘ ๑๒

ครู คศ.๒ กศ.บ. คณิตศาสตร์

๑๓

นางวริศรา จาปาหวาย

๓๔ ๑๐

ครู คศ.๒ คบ.

คณิตศาสตร์

๑๔

นายมานิตย์ อินทร์สว่าง

๔๒ ๑๘

ครู คศ.๓ คบ.

เคมี

๑๕

นายมานัด คาดา

๔๔ ๒๑

ครู คศ.๓ กศ.ม. เคมี

๑๖

นางวัสสา ประวะเสนัง

๔๔ ๒๑

ครู คศ.๓ กศ.ม. เคมี

๖

๕๓ ๓๐

วุฒิ

จานวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี

ภาษาไทย

ภาษาไทย
บรรณารักษ์
ครู คศ.๑ ศศ.บ.
ศาสตร์

สังคมศึกษา ม.๕,
ม.๓
ภาษาไทย ม.๖
ภาษาไทย ม.๓
ภาษาไทย
ม. ๔,๕
ภาษาไทย ม.๒
ภาษาไทย ม.๑,
ม.๒,ม.๓
คณิตศาสตร์
ม.๕,ม.๖
คณิตศาสตร์
ม.๖,ม.๒
คณิตศาสตร์
ม.๕,ม.๖
คณิตศาสตร์ ม.๓
ฟิสิกส์ ม.๔,ม.๕,
ม.๖
เคมี ม.๕,วิทย์
ม.๕
วิทยาศาสตร์
ม.๔,ม.๖

๓๐
๒๗
๓๙
๔๓
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๓๓
๓๕
๒๗
๒๕
๓๙

๔

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑๗

นางลาเพย พุ้มห้วยรอบ

๔๑ ๑๗

๑๘

น.ส.อัจฉรานันท์
เทียนทองดี

๔๑ ๒๐

๑๙

น.ส.ลภัสรดา วงษ์จ่อน

๔๐ ๑๗

ครู คศ.๒ คบ.

เคมี

๒๐

นางธนพรรณ ปรางโท้

๔๖ ๔

ครู คศ.๑ คบ.

สังคมศึกษา

๒๑

นางสุภาภรณ์ เกตุมี

๓๙ ๑๔

ครู คศ.๒ คบ.

๒๒

นางกิติภา โสทะ

๕๑ ๒๖

๒๓

นายทองคูณ เพี้ยมูล

๒๗ ๓

ครูผู้ช่วย

๒๔

นางศิวพร สุภาพพูล
นายจักรพงษ์ พิมพา
พัฒนโยธิน

๔๘ ๒๒

ครู คศ.๓ คม.

หลักสูตร

๓๔ ๑๑

ครู คศ.๒ คบ.

สังคมศึกษา

๒๖

นายลิขิต ศิลาเงิน

๒๘ ๓

ครูผู้ช่วย

๒๗

นายจักรภัทร พูลเขตกิจ

๔๐ ๑๐

ครู คศ.๒ คบ.

๒๘

น.ส.ทัศนีย์ ตาทิพย์

๓๐ ๕

ครู คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

๒๙

นายสุนทร คงศิริ

๒๘ ๒

ครูผู้ช่วย

๓๐

นางปภัสนันท์ พึงยา

๔๖ ๒๒

ครู คศ.๓ กศ.ม. จิตวิทยา

๓๑

น.ส.สมสวรรค์
เหล่าทรัพย์

๔๙ ๒๑

ครู คศ.๓ กศ.ม.

๓๒

นางคนึงนิจ ชัยมี

๕๒ ๑๙

ครู คศ.๓ วท.บ. อุตสาหกรรม

๓๓

นางนรินทร์ มิตรสินพันธ์ ๔๔ ๒๑

๒๕

๓๔

นางสาวนิติกรณ์ มาลา

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

ที่

๓๖ ๑๓

วุฒิ

วิชา เอก

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
วิทยาศาสตร์
ครู คศ.๒ กศ.ม.
ศึกษา
ครู คศ.๓ คบ.

สอนวิชา/ชั้น

วิทยาศาสตร์
ม.๓,ม.๑

๔๓

ฟิสิกส์ ม.๕,๖

๒๗

ครู คศ.๒ วท.บ.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

เคมี ม.๔,วิทย์
ม.๒,ม.๕
สังคมศึกษา ,ม.๒,
ม.๔
ชีววิทยา ม.๔-๖
สังคมศึกษา ม.๔๖
คณิตศาสตร์,ม.๓,
ม.๔
สังคม ม.๔,ม.๕
พระพุทธศาสนา
ม.๑,ม.๓,ม.๖
ภาษาไทย ม.๔,
ม.๕
พลศึกษา ,ม.๑,
ม.๒,ม.๕
ภาษาอังกฤษ ม.๓
พลศึกษา ม.๒,
ม.๓,ม.๕
สุขศึกษา
ม.๑,๓,๔
คอมพิวเตอร์
ม.๓,ม.๔,ม.๖
การงานอาชีพ
ม.๖
คอมพิวเตอร์
ม.๑,๕

ครู คศ.๒ คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.๑

ชีววิทยา
หลักสูตร/การ
ครู คศ.๓ กศ.ม.
สอน
วท.บ. คณิตศาสตร์

ศศ.บ. ภาษาไทย

คบ.

พลศึกษา
พลศึกษา

หลักสูตรและ
การสอน

จานวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี

๒๗
๒๗
๕๓
๕๓
๓๙
๒๗
๒๗
๓๓
๓๕
๔๕
๗๒
๒๘
๘๐
๓๕
๒๖

๕

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

๓๕

น.ส.ปาริชาด พันทอง

๓๘ ๑๔

เทคโนโลยีครู คศ.๓ กศ.ม. สื่อสาร
การศึกษา

๓๕

ว่าที่ พ.ต.อนนท์
ดุลยสุริเยนทร์

๕๔ ๑๙

ครู คศ.๒ คบ.

ดนตรีศึกษา

สอนวิชา/ชั้น

จานวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี

คอมพิวเตอร์
ม.๔-๖

๒๕

ดนตรี ม.๒,ม.๕,
ม.๖

๒๘

ดนตรี ม.๑,ม.๓,
ม.๔

๒๘

๓๖

นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต

๕๑ ๒๕

วิทยาการ
ครู คศ.๓ ศศ.ม. ดนตรี
และนาฏศิลป์

๓๗

นางอรรจน์ชญาณ์
ชัยเจริญวงษ์

๔๘ ๒๐

ครู คศ.๓ กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

๓๘

นางเพ็ญนภา คาดา

๔๔ ๒๑

ครู คศ.๓ กศ.ม.

หลักสูตรและ
การสอน

๓๙

นายมานพ นาคชาตรี

๕๒ ๑๐

ครู คศ.๑ คบ.

ภาษาอังกฤษ

๔๐

น.ส.นภาพร อนุสรณ์
ประดิษฐ์

๓๗ ๙

ครู คศ.๓ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

๔๑

น.ส.ณัฐธิดา ยิง่ ยวด

๓๘ ๑๑

ครู คศ.๒ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

๔๒

นางสาวธัญชนก ภู่หมี

๒๕ ๑

ครูผู้ช่วย

คบ.

คณิตศาสตร์

๔๓

นายอัศวิน บารุงสรณ์

๓๓ ๒

ครูผู้ช่วย

คบ.

พลศึกษา

๔๔
๔๕

นางกฤษณา มาเลิศ
นางปิยะพร แสนซื่อ
นางนารีลักษณ์
ริ้วประเสริฐ
นางสาวภัทรมนัส
เหล่าทรัพย์

๓๘ ๑๓
๓๗ ๖

ครู คศ.๒ คบ.
ครู คศ. ๑ คบ.

๕๘ ๓๔

ครู คศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.๑

๔๐

๓๗ ๖

ครู คศ.๑

ภาษาอังกฤษ
ม.๔-๖

๓๓

๔๘

นายปิยะลักษณ์ ยอดดี

๓๑ ๒

ครูผู้ช่วย

วท.บ.

งานช่าง ม.๔,ม.๕

๔๔

๔๙

นายธันวา ม่วงเลี้ยง
นางสาววาสิฏฐี
โควาบุญพิทักษ์

๒๘ ๒

ครูผู้ช่วย

คบ.

สังคม ม.๑-๓

๔๘

๓๑ ๑

ครูผู้ช่วย

ศศ.บ. ภาษาจีน

ภาษาจีน
ม.๑-๖

๘๔

๔๖
๔๗

๕๐

คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
ม.๒
ภาษาอังกฤษ
ม.๑
ภาษาอังกฤษ
ม.๒,ม.๓
ภาษาอังกฤษ
ม.๔-๖
ภาษาอังกฤษ
ม.๔-๖
คณิตศาสตร์ ม.๒
พลศึกษา
ม.๔,ม.๖
คณิตศาสตร์ ม.๔
สังคม ม.๑,ม.๒

๒๒
๔๘
๒๔
๒๑
๕๓
๑๘
๕๓
๔๕
๒๔

๖

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

อายุ

วุฒิ

วิชา เอก

๕๑

นายกิติชยั ธนะทิพากร

๓๓ ๘

ครู คศ.๒ คม.

การบริหาร
การศึกษา

๕๒

นางสาวจารุวรรณ
ทองคา

๒๙ -

ครูผู้ช่วย

คบ.

ภาษาอังกฤษ

๕๓

นางสาวจิรายุ ปทุมวัน

๓๑ -

ครูผู้ช่วย

วท.บ. เกษตรศาสตร์

๓๖ ๑๐

ครูอัตรา
จ้าง

๓๑ ๖

ครูอัตรา
จ้าง

นายวิสุทธิ์ วงศ์วลิ าศ
๕๔
๕๕

นางสาวภาวินี คนดี

สอนวิชา/ชั้น

วิทยาศาสตร์
ม.๑,ม.๒,ม.๔
ภาษาอังกฤษ
ม.๔-๖
เกษตรศาสตร์
ม.๖
การอาชีพ
ม.๕

จานวน
ครั้ง/
ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี

๔๔
๘
๘

วท.บ

วิทยาศาตร์
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการ
ม. ๑-๒
อาหาร

๒๔

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

๒๘

คอมพิวเตอร์
ม.๓-๔

สรุป ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
วุฒิการศึกษา
ตาแหน่ง

จานวน

ผู้บริหาร
ครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
รวม

๒
๕๑
๑
๑
๗
๖๓

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

๓๔
๑
๑
๓๖

๑
๑๗
๑๘

๑
๑

บริหาร
การศึกษา
๒
๑
๓

คณิต
ศาสตร์
๘
๘

วิทยา
ศาสตร์
๗
๑
๘

ภาษา
ไทย
๘
๘

สาขาวิชา
ภาษา
อังกฤษ
๘
๘

สังคม

การงานฯ

อื่น ๆ

๖
๖

๖
๑
๗

๗
๑
๘

๗
๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)
๑) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……๑,๐๒๖………คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม
รวมทั้งหมด

๕
๕
๕
๕
๕
๕

เพศ
ชาย

หญิง

๘๔
๙๒
๖๘
๒๔๔
๘๐
๙๓
๖๑
๒๓๔
๔๗๘

๙๐
๗๐
๘๐
๒๔๐
๑๐๖
๑๐๔
๙๘
๓๐๘
๕๔๘

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

๑๗๔
๑๖๒
๑๔๘
๔๘๔
๑๘๖
๑๙๗
๑๕๙
๕๔๒
๑,๐๒๖

๓๕
๓๓
๓๐
๓๘
๔๐
๓๒

๒) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………๐.…….คน คิดเป็นร้อยละ……๐...
๓) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
.............๐..... คน คิดเป็นร้อยละ……๐..
๔) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.๓
จานวน.........๑๓๑........คน คิดเป็นร้อยละ……๘๘.๕๑....
ม.๖
จานวน.........๑๕๖........คน คิดเป็นร้อยละ……๙๘.๑๑....
๕) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๒๐ : ๑
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๙ (ทุกประเด็นให้จาแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ฯ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
จานวนนร.ได้ ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป ระดับ๓ขึ้นไป
๑๐๒
๖๐.๐๖
๑๐๙
๖๔.๕๐
๑๐๔
๖๑.๕๔
๑๓๖
๘๐.๔๗
๑๓๙
๘๒.๒๕
๑๐๓
๖๐.๙๕
๑๖๙
๑๐๐.๐๐
๙๗
๕๗.๒๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๒
จานวนนร.ได้ ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป ระดับ๓ขึ้นไป
๙๖
๖๐.๗๖
๑๐๖
๖๗.๐๙
๑๐๙
๖๘.๙๙
๑๐๔
๖๕.๘๒
๑๓๐
๘๑.๙๖
๙๘
๖๒.๐๓
๑๐๑
๖๓.๙๒
๑๑๕
๗๒.๙๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๓
จานวนนร.ได้ ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป ระดับ๓ขึ้นไป
๘๒
๕๖.๙๔
๘๔
๕๘.๓๓
๑๐๐
๖๙.๔๔
๑๓๖
๙๔.๖๒
๑๒๘
๘๘.๘๙
๗๔
๕๑.๓๙
๑๔๓
๙๙.๓๑
๑๑๔
๗๘.๙๙

หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย

๘
๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา
๒๕๕๙ (ทุกประเด็นให้จาแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
สังคมศึกษา ฯ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ ๔
จานวนนร.ได้ ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป ระดับ๓ขึ้นไป
๑๓๕
๗๖.๗๐
๓๘
๒๑.๕๙
๑๒๗
๗๒.๑๖
๑๓๓
๗๕.๗๖
๑๓๓
๗๕.๕๗
๑๔๗
๘๓.๕๒
๑๔๔
๘๑.๘๒
๑๓๑
๗๔.๖๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๕
จานวนนร.ได้ ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป ระดับ๓ขึ้นไป
๑๔๑
๗๔.๒๑
๑๓๔
๗๐.๕๓
๑๔๗
๗๗.๓๗
๑๖๖
๘๗.๕๐
๑๓๔
๗๐.๕๓
๑๕๐
๗๘.๙๕
๑๔๓
๗๕.๒๖
๑๔๑
๗๔.๕๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๖
จานวนนร.ได้ ร้อยละ นร.ได้
ระดับ๓ขึ้นไป ระดับ๓ขึ้นไป
๘๕
๕๓.๔๖
๘๒
๕๑.๕๗
๕๗
๓๕.๘๕
๑๕๔
๙๖.๘๖
๑๕๙
๑๐๐.๐๐
๑๕๙
๑๐๐.๐๐
๑๕๕
๙๗.๔๘
๑๓๕
๘๔.๕๙

หมายเหตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและมีหลายรหัสวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ย
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
และ ๒๕๕๙
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รายวิชา

ภาษาไทย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ย
๔๑.๐๖ ๔๕.๒๖
ของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขต
๔๑.๘๕ ๔๕.๗๗
พื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
๔๒.๖๔ ๔๖.๓๖
ระดับประเทศ

ค่า
พัฒนา

คณิตศาสตร์
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่า
พัฒนา

วิทยาศาสตร์
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่า
พัฒนา

สังคมฯ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่า
พัฒนา

ภาษาอังกฤษ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่า
พัฒนา

๔.๒๐ ๒๘.๖๓ ๒๕.๐๔ -๓.๕๙ ๓๕.๖๖ ๓๔.๑๓ -๑.๕๓ ๔๔.๗๗ ๔๘.๕๔ ๓.๗๗ ๒๘.๓๐ ๒๘.๘๐ ๐.๕๐
๓.๙๒ ๓๑.๕๕ ๒๘.๘๐ -๒.๗๕ ๓๖.๘๑ ๓๔.๕๕ -๒.๒๖ ๔๔.๙๖ ๔๗.๘๖ ๒.๙๐ ๒๙.๓๔ ๓๐.๕๓ ๑.๑๙
๓.๗๒ ๓๒.๔๐ ๒๙.๓๑ -๓.๐๙ ๓๗.๖๓ ๓๔.๙๙ -๒.๖๔ ๔๖.๒๔ ๔๙.๐๐ ๒.๗๖ ๓๐.๕๔ ๓๑.๘๐ ๑.๒๖

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รายวิชา

ภาษาไทย
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ย
๔๕.๕๒ ๔๗.๖๐
ของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขต
๔๖.๙๑ ๕๐.๕๕
พื้นที่
คะแนนเฉลี่ย
๔๙.๓๖ ๕๒.๕๙
ระดับประเทศ

ค่า
พัฒนา

คณิตศาสตร์
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่า
พัฒนา

วิทยาศาสตร์
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่า
พัฒนา

สังคมฯ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่า
พัฒนา

ภาษาอังกฤษ
๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ค่า
พัฒนา

๒.๐๘ ๒๒.๔๐ ๒๒.๒๒ -๐.๑๘ ๓๒.๑๔ ๓๑.๑๖ -๐.๙๘ ๓๖.๐๖ ๓๓.๐๑ -๓.๐๕ ๒๑.๓๕ ๒๔.๐๑ ๒.๖๖
๓.๖๔ ๒๔.๓๓ ๒๒.๔๘ -๑.๘๕ ๓๒.๔๙ ๓๐.๔๙ -๒.๐๐ ๓๗.๘๒ ๓๔.๐๘ -๓.๗๔ ๒๒.๐๐ ๒๔.๗๔ ๒.๗๔
๓.๒๓ ๒๖.๕๙ ๒๔.๘๘ -๑.๗๑ ๓๓.๔๐ ๓๑.๖๒ -๑.๗๘ ๓๙.๗๑ ๓๕.๘๙ -๓.๘๒ ๒๔.๙๘ ๒๗.๗๖ ๒.๗๘

๙
๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๖.๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ห้องสมุด
๒. ศูนย์เศรฐกิจพอเพียง
๓. ศูนย์เป่าแก้ว
๔. ห้องสมุดชั้นเรียน

ม.๑

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปีการศึกษา
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

รวม

๒,๑๙๕ ๒,๕๑๗ ๓,๔๙๙ ๓,๔๒๘ ๓,๔๙๐ ๙,๘๑๗ ๒๔,๙๔๖
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓๖
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖
๖

๖.๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
ซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติ
วิทยา และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัด
ลาปาง

ม.๑
๑

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปีการศึกษา
ม.๒ ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
๑
-

รวม
๒

๒. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
พระบรมมหาราชวังและเคารพพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

-

-

๑

๑

-

-

๒

๓. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พันธุ์พืช
เพาะเลี้ยง บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

-

-

-

-

๑

-

๑

๔. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ
วัดพระแก้ว และเข้าเฝ้าถวายบังคม
พระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
กรุงเทพมหานคร และ ตันแลนด์
(Tan land )ดินแดนแห่งความสมดุล
โรงงานอิชิตัน กรีนแฟคทอรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ฯลฯ

-

-

-

-

-

๑

๑

๑๐

ตอนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๖ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลัง
กายสม่าเสมอ
๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสีย่ งต่อความรุนแรง
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ร้อยละ
ที่ได้
๙๕
๙๒
๙๕
๙๕
๙๔
95.83

๕๖๗
๙๔.๔๗
๕

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน
ตบช. ๑.๒
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน

ระบุร่องรอยหลักฐานประกอบการ
รายงาน
-ภาพถ่ายกิจกรรม
- วุฒิบัตร เกียรติบัตรนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา
- รายงานโครงการส่งเสริมกีฬา
เพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียน
-รายงานกิจกรรมกีฬาสี
-รายงานกิจกรรมชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง
-รายงานโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
-รายงานกิจกรรม อ.ย. น้อย
-รายงานโครงการโรงเรียนสีขาว
-รายงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
- ภาพถ่ายกิจกรรม
- วุฒิบัตร เกียรติบัตรนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันด้านดนตรี
นาฏศิลป์
- รายงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสุนทรียภาพของนักเรียน
ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์
- รายงานโครงการค่าย Art
camp
- วุฒิบัตรนักเรียน
- ภาพถ่าย

๑๑
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้สง่ เสริม และพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชรในโครงการวงโยธวาทิตสูช่ ุมชน กิจกรรมการเข้าร่วมกับ
ชุมชน ของดนตรี นาฏศิลป์ และได้สง่ เสริมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกีฬาเป็นต้น
นอกจากนี้โรงเรียนยังพัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติผู้อื่น เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมอื่นๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น และมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะด้านต่างๆ ด้านกีฬา โดยการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เช่นงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับจังหวัด เป็นต้น และสุดท้ายสร้างความตระหนัก
ให้แก่เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และกล้าแสดงออก จากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาการจัด
กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดระดับภาค
ระดับชาติและกิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึน้
๒. ผลการพัฒนา
จากการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการและกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายทาให้ผู้เรียน
มีสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียะที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจจนเกิดผลงานเชิงประจักษ์ เช่น ในการ
แข่งขัน ด้านศิลปะจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้ชนะเลิศการขับร้องเพลงไทย การขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และ การแข่งขันวงสตริงได้เข้าสู่ระดับเขต ระดับภาค และการ
แข่งขันระดับชาติ รวมทั้งได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา จนส่งผลให้มาตรฐานที่ ๑ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๙๔.๔๗ ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา รวมทั้งควรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเรื่อง
น้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑๒
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละ
ที่ได้
99.94
98.46
98.81
98.71

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน
ตบช. ๑.๒
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึง
ประสงค์
- กิจกรรมรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
- กิจกรรมปรับพื้นฐาน
คุณธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนา
- กิจกรรมมารยาทงามตามวิถี
ไทย
- กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
(เลือกตั้งประธานนักเรียน)
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
- โครงการห้าห้องชีวิตเนรมิต
นิสัย
- โครงการลูกเสือ
- เนตรนารี
- กิจกรรมวิทยากรภายนอก
- กิจกรรม English camp
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
- กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง
- กิจกรรมไหว้ศาล - ไหว้ครู
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

๑๓
ตัวบ่งชี้

ร้อยละ
ที่ได้

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

๓๙๕.๙๒
๙๘.๙๘
๕

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมอาเซียนร่วมใจ
- กิจกรรม English camp
- กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง
- กิจกรรมการแห่เทียนจานา
พรรษา
- กิจกรรมปรับพื้นฐาน
คุณธรรม
- โครงการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมการทา
ความสะอาด
- กิจกรรมธนาคารขยะรี
ไซเคิล
- กิจกรรมปรับทัศนียภาพ
หน้าอาคาร
- กิจกรรมวันภาษาไทย
- กิจกรรมสวดมนต์หมู่
สรภัญญะ
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นนา
- แผนการจัดการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระ
- ผลงานนักเรียน 8 กลุ่ม
สาระ

๑๔
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนกาหนดให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างชัดเจนในวิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบาย จุดเน้นตามแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองและสามารถ ทา งานร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งปลูกฝังให้มีความตระหนักในความกตัญญู ความเมตตา
กรุณา ใส่ ใจทรัพ ยากร ธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อมและภูมิ ใจในความเป็ น ไทย เห็น คุณค่า ของภูมิ ปัญ ญาไทย
ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะสอดคล้องสัมพันธ์กันในทุกรายวิชา สอดแทรกคุณธรรมทุกหน่วยการเรียนรู้
จัดกิจกรรมให้นักเรียนตามความสนใจอย่างหลากหลาย นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.1 กิ จ กรรมที่ โ รงเรี ย นจั ด ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 8 กลุ่ ม สาระ
แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระแผนการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกิจกรรมไหว้ศาล-ไหว้ครู กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ ผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมอาเซียนร่วมใจกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรม English camp กิจกรรมตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห่งกิจกรรมการแห่เทียนจานาพรรษากิจกรรมปรับพื้นฐานคุณธรรม โครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรภัญญะผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.4 กิ จ กรรมที่ โ รงเรี ย นจั ด ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน 8 กลุ่ ม สาระ
แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการทาความสะอาด กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมปรับ
ทัศนียภาพหน้าอาคาร กิจกรรมวันภาษาไทยผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระ
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรี ยนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกขั้นตอนจะช่วยพัฒนาเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน มีความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งรู้จักประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและดารงไว้ซึ่งความเป็นไทย มีผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐาน
ที่ 2 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๙๘ ซึ่งอยู่ในระดับเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดีมีปัญญา มีความสุข เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข เช่น กิจกรรมวันเชิดชูเกียรติการทาความดี กิจกรรมอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน โครงการ
พัฒนาพื้นทีโ่ รงเรียนโดยคณะสีต่างๆ ชุมนุมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๑๕
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติม
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน

ร้อยละ
ที่ได้
73.00
85.03
84.01
82.00

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน
ตบช. ๑.๑
ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- แบบบันทึกและสรุปผลการ
สังเกต ผู้เรียนด้านทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
- แบบบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้
- สถิติการยืมหนังสือ
- สถิติการยืมหนังสือ
ห้องสมุดเครือข่าย
- สถิติการเข้าใช้ห้อง ELearning
- สมุดบันทึกการอ่านของ
นักเรียน
- รายงานผลการประเมิน
อ่าน คิด วิเคราะห์
(Bookmark)
- รายงานโครงการส่งเสริม
การอ่าน
สืบสานการเขียน
- แผนการจัดการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- โล่ เกียรติบัตร รางวัล
- ภาพถ่าย
- โครงงานภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

๑๖
ตัวบ่งชี้

ร้อยละ
ที่ได้

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

๓๒๔.๐๔
๘๑.๐๑
๕

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- แผนการจัดการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระ
- การเรียนรู้ (การเข้าร่วม
หรือมีส่วนปฏิบัติกิจกรรม - ผลการปฏิบัติกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อการเรียนรู้)
-การสอนด้วยโครงงาน
- โล่ เกียรติบัตร รางวัล
- ภาพถ่าย
- ผลงาน ชิน้ งาน โครงงาน
ของผู้เรียน
- สรุปผลการสารวจการใช้
สื่อเทคโนโลยี
- แผนการจัดการเรียนรู้
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี)
- รางวัลผลงานดีเด่นด้าน
การใช้เทคโนโลยีของ
นักเรียน เช่น วุฒบิ ัตร ,
เกียรติบัตร, โล่ เป็นต้น

๑๗
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดให้บริการแหล่งศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุด ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง E-Learning ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีการจัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน ปริทัศน์หนังสือเล่มโปรด
แนะนาหนังสือเล่มโปรดผ่านสังคมออนไลน์ (Facebook) บันทึกการอ่าน Mind Map สู่หนังสือเล่มเล็ก
การสอนด้วยโครงงาน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมได้มีการจัดทา โครงการส่งเสริมการอ่านสืบสานการเขียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และนาเสนอผลงาน
๒. ผลการพัฒนา
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
ทาให้ผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่ ๓ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๐๑ ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และควรส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ให้ทันสมัย เพียงพอ และง่ายต่อการสืบค้น ควรเพิ่มหรือจัดหาเสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเหมาะสม
กับนักเรียน จัดบรรยากาศห้องสมุดให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาห้องสมุดเครือข่าย
และส่งเสริมให้นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งควรมีการแนะนาหนังสือในสื่อออนไลน์
อย่างกว้างขวาง

๑๘
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
ตัวบ่งชี้
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง
๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ร้อยละ
ที่ได้
92.74
91.29
90.73
87.74

๓๖๒.๕๐
๙๐.๖๓
๕

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน
ตบช. ๑.๑
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
1. โครงการส่งเสริมการอ่าน
เขียน คิดวิเคราะห์ และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
- โครงการส่งเสริมการอ่าน
สืบสานการเขียน
- ทัศนศึกษานอกสถานที่
2. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
3. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
4. กิจกรรมในชั้นเรียน
- กิจกรรมพัฒนางานสอนครู
คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยี
- กิจกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
- โครงงานวิทยาศาสตร์
- รายงาน การทาแผ่นพับ
และหนังสือเล่มเล็ก

๑๙
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมดังนี้ โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจและการแก้ปัญหาทัศนศึกษานอกสถานที่ สาหรับกิจกรรมในชั้นเรียน โรงเรียนให้
สนับสนุนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนได้แก่กิจกรรมพัฒนางานสอนครู
คณิตศาสตร์โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในแต่ละรายวิชาได้มีการมอบหมายให้ผู้เรียนได้ทารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
สรุปใจความสาคัญด้วยการทาแผ่นพับ หนังสือเล่มเล็ก และการทาผังความคิด เป็นต้น
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิด
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้น ช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
คิดอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดสรุปความมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผลมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 4 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๖๓ ซึ่งอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด เพื่อพัฒนา
นักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ได้แก่ การจัดกิจกรรม
การสอนที่สอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ให้แก่
ผู้เรียน และสนับสนุนกิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่อง

๒๐
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ร้อยละ
ที่ได้
๗๒.๘๙
๙๐.๒๖
๙๙.๙๐
๓๙.๐๗
๓๐๒.๑๒
๗๕.๕๓
๔

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
มฐ. ๑ คุณภาพ
ผู้เรียน
ตบช. ๑.๑
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน

เอกสารประกอบการ
ประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๕๙ มาตรฐานที่ ๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ – ๕.๔

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิท์ างเรียนสูงขึ้น โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน
คุณภาพผู้เรียน (O-NET) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแปดกลุ่มสาระทุกระดับชั้น การประเมินสมรรถนะ
สาคัญตามหลักสูตรการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและมีการจัดกิจกรรมสอนเสริม O–net
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
ได้แก่ ความสามารถ ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมผี ลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
และมีผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทาให้ผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่ ๕ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๕๓ ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะจาเป็นตามหลักสูตร
และพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนตัง้ ไว้

๒๑
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ที่

ตัวบ่งชี้

6.1

วางแผนการทางานและ
ดาเนินการจนเสร็จ

6.2

ทางานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง

6.3

ทางานร่วมกับผู้อนื่ ได้

ร้อยละ
สอดคล้องกับ
ร่องรอยหลักฐาน
ที่ได้
มาตรฐานฯ 2559
ประกอบการรายงาน
96.61 มฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน - แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
ตัวบ่งชี้ 1.1
สาระ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ - รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (
ชุมนุม ลูกเสือ – เนตรนารี )
- ผลงาน/ชิ้นงานผู้เรียน
- รายงานผลการประเมินผู้เรียน
รายบุคคลและกลุ่ม
90.57 มฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน - แผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
ตัวบ่งชี้ 1.1
สาระ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ - รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (
ชุมนุม ลูกเสือ – เนตรนารี )
- ผลงาน/ชิ้นงานผู้เรียน
- รายงานผลการประเมินผู้เรียน
รายบุคคลและกลุ่ม
95.95 มฐ. 1 คุณภาพผู้เรียน - แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 1.1
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ความสามารถในการคิด/
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน/
ความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน
- รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (
ชุมนุม ลูกเสือ – เนตรนารี )
- ผลงาน/ชิ้นงานผู้เรียน
- รายงานผลการประเมินผู้เรียน
รายบุคคลและกลุ่ม

๒๒
ที่
6.4

ตัวบ่งชี้
มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ

ร้อยละ
ที่ได้
94.68

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ 2559
มฐ. 1 คุณภาพ
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 1.1
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ

ร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการคิดใน
ภาพรวมของสถานศึกษา
- โครงการแนะแนว
- กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
อาชีพ
- กิจกรรมพี่แนะแนวน้องสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย
- โครงการเรียนรู้สู่ทักษะการ
ทางาน (หนึง่ อาชีพหนึง่ ระดับชัน้ )
- โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพ
และศึกษาอาชีพ แหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น
- กิจกรรมอบรมอาชีพที่นักเรียน
สนใจ
- กิจกรรมศึกษาอาชีพแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น
- โครงการเทคโนโลยีสร้างงาน
สร้างอาชีพ
- กิจกรรมการเรียนการสอนงาน
ปูน
- กิจกรรมการเรียนการสอนเป่า
แก้ว
- กิจกรรมการเรียนการสอนไฟฟ้า
พื้นฐาน
- กิจกรรมการเรียนการสอนสลัก
ลายกระจก
- กิจกรรมการเรียนการสอนงาน
ช่าง
- โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ
รายได้ระหว่างเรียน (สอร.)

๒๓
ที่

ตัวบ่งชี้

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ร้อยละ
ที่ได้

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ 2559

ร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- กิจกรรมขนมไทย
- โครงการสถานศึกษาพอเพียง
- กิจกรรมสวนเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมเลี้ยงไก่
- รายงานผลการประเมินผู้เรียน
รายบุคคล

377.81
94.45
๕

1. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการทางานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการ
ทางาน ดาเนินงานตามแผน อย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทางาน
เป็นระยะ ๆ จนงานที่ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กาหนดจนสาเร็จอย่างมี
คุณภาพ ทางาน อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทางานเป็นหมู่
คณะได้ มีความรู้สึกที่ดี ต่ออาชีพสุจริตสามารถ บอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ โดยการจัด โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน เช่น โครงการแนะแนว ประกอบด้วยกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาอาชีพ กิจกรรมพี่แนะแนวน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย โครงการการเรียนรู้สู่ทักษะการทางาน
(หนึ่งอาชีพ หนึ่งระดับชั้น ) โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพ และศึกษาอาชีพ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมอาชีพ ที่นักเรียนสนใจ กิจกรรมศึกษาอาชีพแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โครงการ
เทคโนโลยีสร้างงานสร้างอาชีพ ประกอบด้วยกิจกรรมโครงงานการออกแบบเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียน
การสอนงานปูน กิจกรรมการเรียนการสอนเป่าแก้ว กิจกรรมการเรียนการสอน ไฟฟ้าพื้นฐาน กิจกรรมการ
เรียนการสอนสลักลายกระจก กิจกรรมการเรียนการสอนงานช่าง โครงการส่งเสริม อาชีพอิสระรายได้ระหว่าง
เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมขนมไทย โครงการสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย กิจกรรมสวนเศรษฐกิจ
พอเพียง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ เป็นต้น
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างหลากหลาย ฝึกทักษะ
การวางแผน การทางานและดาเนินการจนสาเร็จ การทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และส่งเสริมให้มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 6 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
๙๔.๔๕ ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

๒๔
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ
และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัตงิ าน ชืน่ ชมต่อผลสาเร็จและทางานอย่างมีความสุข
มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการสอนที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนรู้อาชีพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ฯลฯและจัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกอาชีพ อย่างน้อย 1 อาชีพ ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน และเตรียม
ความพร้อมกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา โดยมีครูให้คาแนะนา ช่วยเหลือ

๒๕
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (๖ มาตรฐาน ๓๓ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้
๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนา
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ร้อยละ
ที่ได้
๘๕.๒๘
๙๐.๙๔
๘๐.๐๐
๘๙.๐๐
๙๐.๙๔
๘๗.๕๔
๘๕.๒๘
๙๒.๘๐

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- หลักสูตรสถานศึกษา /
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
- แฟ้ ม ข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นเป็ น
รายบุคคล
- หลักฐานการสอนเสริม /
สอนซ่อม
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- แบบสารวจข้อมูล สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้
บริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รายงานวิจัยชัน้ เรียน
- เครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้ /
บันทึกผลหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ
พัฒนาการของผู้เรียน
- ชิ้นงาน / ภาระงาน ของ
นักเรียน
- แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล
- แผนงาน / โครงการ
ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น
แบบคัดกรองนักเรียนแบบ
บันทึกการให้คาปรึกษา
บันทึกการเยี่ยมบ้าน

๒๖
ตัวบ่งชี้
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รับมอบหมาย
เต็มเวลา และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ร้อยละ
ที่ได้
๙๒.๘๓

๗๙๔.๖๑
๘๘.๒๙
๕

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- รายงานการวิจัยในชั้น
เรียน
ของครู แต่ละคน
- เอกสาร / หลักฐาน
การเผยแพร่ผลการวิจัย
- สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิค
การสอน
ที่ใช้พัฒนา/แก้ปญ
ั หาผู้เรียน
- รายงานผลการปฏิบัติ
หน้าที่
- ผลการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะตาแหน่ง
- ทะเบียนประวัติ
- คาสั่งปฏิบัติการสอน
- บันทึกการสอนแทน
- ผลการแข่ง ขัน ความเป็ น
เลิศตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ขึ้น
ไป

๒๗
๑. วิธีการพัฒนา
ครูปฏิบัติหน้าทีต่ ามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตาแหน่ง ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท
การสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชดั เจน ศึกษา
และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นาข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ วางแผน และ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม และนาภูมปิ ัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทาให้ผลการดาเนินงาน
ในมาตรฐานที่ ๗ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๒๙ ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรูค้ รูเป็นครูมืออาชีพโดยเฉพาะเรื่องออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้

๒๘
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ระดับ
สอดคล้องกับ
ระบุร่องรอยหลักฐาน
คุณภาพ มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
ประกอบการรายงาน
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิด
มาตรฐานที่ ๒
5
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
กระบวนการบริหาร การศึกษาของสถานศึกษา
และการจัดการของ - แผนปฏิบัติการประจาปี
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
5
ผู้บริหารสถานศึกษา - รายงานโครงการ/กิจกรรม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
- รายงานโครงการฯ
ฐานคิดทัง้ ด้านวิชาการและการจัดการ
- รายงานประจาปีของโรงเรียน
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
5
- รายงานการประเมินคุณภาพ
บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ภายในโดยต้นสังกัด
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
5
- รายงานการประเมินคุณภาพโดย
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
หน่วยงานภายนอก
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
5
- บันทึกการประชุมของโรงเรียน
การบริหารการจัดการศึกษา
(97.6)
- คาสั่งการปฏิบตั ิงานของโรงเรียน
๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ
5
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของ
โรงเรียน
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
- หนังสือติดต่อประสานงาน
เต็มเวลา
ตัวบ่งชี้

- สถิติการใช้ห้องสมุด
-- สถิติการยืมหนังสือ วารสาร
- รายงานการวิจัย
- หลักสูตรสถานศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู้
- แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหาร
สถานศึกษา
- รายงานการดาเนินงานของ
โรงเรียน
- แผนภูมิการจัดโครงสร้างองค์กร

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

๓๐
5
๕

๒๙
๑. วิธีการพัฒนา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผูเ้ รียน โดยใช้หลักบริหารแบบมีสว่ นร่วม SBM และ PDCA ประกอบกัน มีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งานบริหาร
วิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผน
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู้เรียน ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา
๒. ผลการพัฒนา
จากการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน กากับติดตาม และสรุปงานในด้านต่าง ๆ
ทาให้มีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานที่ 8 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล
สาหรับใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสมบูรณ์มากยิ่งขึน้

๓๐
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อน การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
5
5
5

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาค
- รายงานประจาปี
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
- รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจ
- รายงานการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
- รายงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

๑๕
๕
๕

1. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ซึง่ มีบทบาทหน้าที่ในการกากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอันเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2. พ.ศ.2545 โดยต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คานึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
กับผู้เรียน ซึ่งจะต้องทางานที่เน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและความโปร่งในตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึกในความรับผิดชอบร่วมกัน และคานึงถึง
ความคุ้มค่าในการทุนด้านการจัดการศึกษา

๓๑
2. ผลการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ตามระเบียบ คณะกรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้านสังกัดทราบ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา จากการประชุมผูป้ กครอง
นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทาให้ผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่ ๙ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยีย่ ม
3. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาควรมีกิจกรรมให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมทุกกิจกรรม และมี
ความสัมพันธ์กับทางโรงเรียนให้มากขึ้น

๓๒
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ระดับ
คุณภาพ
๔
๔
๕
๔
๕
๔

สอดคล้องกับ
ระบุร่องรอยหลักฐาน
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
ประกอบการรายงาน
มาตรฐานที่ ๒
หลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการบริหาร - ขัน้ ตอนการจัดทา
และการจัดการของ หลักสูตร
ผู้บริหารสถานศึกษา - การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
- การวิจัยและติดตามผล
การใช้หลักสูตร
- การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
- บันทึกการประชุม /
คาสั่ง/
- การจัดทาโครงการสร้าง
รายวิชาเพิ่มเติม
- การลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
- แนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา
- คู่มือดาเนินการจัดทา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- แผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียน
- ผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม
- แผนการจัดการเรียนรู้
ของครู
- ผลงานนักเรียน สื่อ
นวัตกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน
- ภาพถ่ายในกิจกรรมการ
เรียนการสอน

๓๓
ตัวบ่งชี้

ระดับ
คุณภาพ

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

๒๖
๔.๒
๕

สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- แผนงาน โครงการ
กิจกรรม
- คาสั่ง
- ปฏิทินการนิเทศ
- บันทึกการประชุม
- เครื่องมือสาหรับการ
นิเทศภายใน
- บันทึกผลการนิเทศและ
การนาผลไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
- เอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- การคัดกรองและจาแนก
นักเรียนเป็นรายกลุ่มตาม
สภาพ
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม
ป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนตามสภาพย่าง
เหมาะสม
- บันทึกผลการประสาน
และส่งต่อการแก้ไขและ
พัฒนาผู้เรียนแก้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ

๓๔
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งและครอบคลุ ม หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้มีรายวิชา
เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ
มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
บรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีการ
นิเทศ ติดตามกากับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ นาผลการนิเทศ การจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ทาให้ผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๐ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดทาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมอย่างน้อย ๒ รายวิชาทีบ่ ูรณาการข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อให้ครูจัดการเรียน
การสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั ให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการคิด การลงมือทางานใน
สถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริง ให้ผู้เรียนได้ใช้การวิจัยในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา จนผู้เรียน
สามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองได้จริง นาข้อมูลผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาวางแผนปรับปรุง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ความถนัด ความสนใจ ความพร้อม เพื่อให้ผู้เรียน
มีภูมิคุ้มกัน สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

๓๕
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
ระดับ
สอดคล้องกับ
คุณภาพ มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
4
มาตรฐานที่ ๒
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง
กระบวนการบริหาร
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
และการจัดการของ
เรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4
และความปลอดภัยของผู้เรียน
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
4
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

๑๒
๔
๕

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- บันทึกการประชุม /คาสั่ง
การปฏิบัติงานของโรงเรียน
- รายงานประจาปี
ของโรงเรียน
- อาคาร ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ สื่อ/วัสดุ
อุปกรณ์
- บันทึกสุขภาพนักเรียน
ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ
- รางวัลทีไ่ ด้รับ หรือ
ประกาศเกียรติคุณ
- หลักสูตรสถานศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติ
การใช้ห้องสมุด
- สถิติการใช้สื่อ /
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน
- ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิด
จากการใช้บริการห้องสมุด

๓๖
1. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนได้จัดทาโครงการ กิจกรรม และดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่กาหนดไว้โดยหลาย
ฝ่ายมีส่วนร่วม มีการประเมินผลโครงการ กิจกรรม และนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี นาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด
อาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ การบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน
2. ผลการพัฒนา
จากวิธีการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพทาให้ผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๑ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน ให้มีความมั่นคง สะอาด และปลอดภัย
จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ควรจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น
สวยงาม และมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอสาหรับผู้เรียน

๓๗
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ระดับ
สอดคล้องกับ
คุณภาพ มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
๕
มาตรฐานที่ ๔ ระบบ
การประกันคุณภาพ
3
ภายในที่มี
ประสิทธิผล
3
4
4
๕

๒๔
๔
๕

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอก
- เอกสารการดาเนินงาน
เผยแพร่
- บันทึกการประชุมการ
พัฒนา/การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- สรุปรายงานประจาปี
- เอกสารการเผยแพร่
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

๓๘
๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่การดาเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง
2. ผลการพัฒนา
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในทีไ่ ด้มาตรฐานส่งผลให้การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทาให้ผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๒ อยูใ่ นระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
นาผลการประเมินด้านต่างๆของสถานศึกษาปีทผี่ ่านมามาพัฒนาและกาหนดแผนการปฏิบัติ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อไป

๓๙
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้
ตัวบ่งชี้
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระดับ
คุณภาพ

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ๒๕๕๙

ระบุร่องรอยหลักฐานประกอบการ
รายงาน

๕

มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร

โรงเรียนได้พฒ
ั นาคุณภาพ
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่ ๑๓
โดยอ้างอิงร่องรอยจากรายงานการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้
๑. โครงการทัศนศึกษา
๒. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
๓. โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่
มาตรฐานสากล
- กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้า
- กิจกรรมบริการข่าวสารทันสมัย
๔. โครงส่งเสริมการอ่าน สืบสาน
การเขียน
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สืบ
สานการเขียน
- กิจกรรมสร้างสรรค์วรรณกรรม
ทาหนังสือเล่มเล็ก
๕. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สวนสมุนไพร
๖. โครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๗. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
๘. โครงการเช่าพื้นทีท่ าเว็บไซต์
โรงเรียน

๔๐
ตัวบ่งชี้
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง

รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
๕

๑๐
5
๕

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ๒๕๕๙

ระบุร่องรอยหลักฐานประกอบการ
รายงาน
๙. โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์
๑๐.โครงการโรงเรียนส่งเสริมการ
ออม
๑๑. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
- กิจกรรมการปรับปรุงห้อง
สถานศึกษาพอเพียง
- กิจกรรมสวนเศรษฐกิจพอเพียง ๘
กลุ่มสาระ
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมืออาชีพ
๑๒. โครงการเทคโนโลยีสร้างงาน
สร้างอาชีพ
- ธนาคารโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
- กิจกรรมวันสาคัญ ช่น วันสาคัญ
ทางศาสนา วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ เป็นต้น
- กิจกรรมศึกษาอาชีพแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บริบท ภู
มิปัญาท้องถิ่น
- กิจกรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

๔๑
๑. วิธีการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาได้มีการวางแผนจัดทาโครงการ และกาหนดลงในแผนปฏิบัติการประจาปี
และได้ดาเนินการจัดกิจกรรมและโครงการ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
จนสามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ และทักษะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทัง้ บุคลากร
ภายในสถานศึกษา ชุมชน ผูป้ กครอง
๒. ผลการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย
ทาให้บุคลากรภายในสถานศึกษา ชุมชน ผูป้ กครอง ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ทาให้ผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ที่ ๑๓ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
โรงเรียนควรจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกโรงเรียน และจัดทาคู่มือแหล่งเรียนรู้
ภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากร นักเรียน องค์กร ชุมชน ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จัดตารางการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พัฒนาแหล่งเรียนรู้เดิมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔๒
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น
ตัวบ่งชี้
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่ เสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษา
รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
5
๕
(87.75)

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ฯ 2559
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

ระบุร่องรอยหลักฐาน
ประกอบการรายงาน
- รายงานโครงการ To
Be Number One
- รายงานโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมการออม

๑๐
5
๕

๑. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการดาเนินการและบริหารจัดการ เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ โดยจัดโครงการ To be Numbe
One และโครงการ ส่งเสริมการออม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก และมีผลการดาเนินงานสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
๒. ผลการพัฒนา
จากการดาเนินงานตามโครงการ To be Numbe One และโครงการ ส่งเสริมการออม ทาให้
เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ และมีผลการดาเนินงานสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน ทาให้ผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๔ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
๓. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควร มีการนิเทศ ติดตามงานให้ดาเนินการเป็นไปตามโครงการ และควรมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งผลลัพธ์ต้องสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น และควรมีการเผยแพร่ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และชุมชนได้รับทราบ

๔๓
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
รวม
เฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ
4
4

สอดคล้องกับ
ระบุร่องรอยหลักฐาน
มาตรฐานฯ ๒๕๕๙
ประกอบการรายงาน
มฐ. ๑ คุณภาพ
- รายงานโครงการเศรษฐกิจ
ผู้เรียน
พอเพียง
- รายงานโครงการห้องเรียน
สีขาว

๘
๔
๕

1. วิธีการพัฒนา
โรงเรียนจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการห้องเรียนสีขาว ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบาย
จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการ
กาหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วม
ในการกาหนดมาตรการส่งเสริม และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การรับรอง
2. ผลการพัฒนา
จากการจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการห้องเรียนสีขาว ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทาให้ผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๕ อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
3. แนวทางการพัฒนา
โรงเรียนควรควรมีการติดตามการดาเนินงานโครงการตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เป็นระยะ และเป็นระบบ และควรติดตามผลการดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

๔๔

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา
2558
ร้อยละ/ระดับ
คุณภาพทีไ่ ด้

ระดับ
คุณภาพ

๙๔.๔๗
๙๕

๕
๕

๙๒

๕

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสีย่ งต่อความรุนแรงโรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ

๙๕

๕

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม

๙๕

๕

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

๙๔

๕

๙๕.๘๓

๕

๙๕.๙๒

๕

๙๙.๙๔
๙๘.๔๖
๙๘.๘๑
๙๘.๗๑

๕
๕
๕
๕

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๘๑.๐๑

๕

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

๗๓.๐๐

๔

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม

๘๕.๐๓

๕

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน

๘๔.๐๑

๕

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
1.2 มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๔๕
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนานาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
4.4 ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร เป็นไป
ตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดตี ่ออาชีพ
สุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ

ร้อยละ/ระดับ
คุณภาพทีไ่ ด้
๘๒.๐๐

ระดับ
คุณภาพ
๕

๙๐.๖๒

๕

๙๒.๗๔

๕

๙๑.๒๙

๕

๙๐.๗๓

๕

๘๗.๗๔

๕

๗๕.๕๓

๔

๗๒.๘๙

๔

๙๐.๒๖

๕

๙๙.๙๐

๕

๓๙.๐๗

๒

๙๔.๔๕

๕

๙๖.๖๑

๕

๙๐.๕๗

๕

๙๕.๙๕

๕

๙๔.๖๘

๕

๔๖
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ร้อยละ/ระดับ
คุณภาพทีไ่ ด้

ระดับ
คุณภาพ

๘๘.๒๙

๕

๘๕.๒๘

๕

๙๐.๙๔

๕

๘๐.๐๐

๕

๘๙.๐๐

๕

๙๐.๙๔

๕

๘๗.๕๔

๕

๘๕.๒๘

๕

๙๒.๘๐

๕

๙๒.๘๓

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปญ
ั ญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัด
การเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวติ ด้วยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกทีด่ ี
ของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาทีไ่ ด้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผูน้ า และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็นฐานคิดทัง้ ด้านวิชาการ
และการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอานาจ

๔๗
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัดความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบและนาผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่สง่ เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมัน่ คงสะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดสี ภาพแวดล้อมร่มรืน่ และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ร้อยละ/ระดับ
คุณภาพทีไ่ ด้

ระดับ
คุณภาพ

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๔.๒

๕

๔

๕

๔

๕

๕

๕

๔

๕

๕

๕

๔

๕

๔

๕

๔

๕

๔

๕

๕

๕

๔๘
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
14.2 ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ร้อยละ/ระดับ
คุณภาพทีไ่ ด้

ระดับ
คุณภาพ

๔

๕

๔

๕

๓

๔
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๔๙
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ร้อยละ/ระดับ
คุณภาพทีไ่ ด้

ระดับ
คุณภาพ

๔

๕

๔

๕

๔

๕

-

๔.๙๓

-

๕

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้น
กว่าที่ผ่านมา
ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับคุณภาพ

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ  ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4 √ ระดับ 5
(ปรับปรุง)
(พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีเยี่ยม)

๕๐

ตอนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ในปีการศึกษา 255๙ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยามีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพรายด้านได้ดังนี้
1.1 ผลการดาเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนได้จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองด้านต่างๆ
เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ดา้ นผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความสามารถในการวิเคราะห์ความ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสขุ นิสัย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งมีสุนทรียภาพและรักศิลปะ ดนตรี และกีฬา
จากผลการประเมินการดาเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๑๘
เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละมากทีส่ ุด คือ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (๙๘.๙๘) รองลงมา คือ มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ (๙๔.๔๗) และค่าเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรูแ้ ละทักษะ
ที่จาเป็นตามหลักสูตร (๗๕.๕๓)
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
1.2 ด้านการจัดการศึกษา โรงเรียนได้จัดทาโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรครู ให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านการเรียนการสอน
ซึ่งส่งผลให้บุคลากรครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่ามีคุณภาพระดับดีเยี่ยม
ทุกมาตรฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านการเรียนการสอน มีระดับคุณภาพรวม ดีเยี่ยม
1.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
ให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ทงั้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องจากผลการดาเนินงานดังกล่าว
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่ามีคุณภาพระดับดีเยี่ยมทั้ง 2 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

๕๑
1.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดทาโครงการ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการ To be number one และโครงการส่งเสริมการออม เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว พบว่ามีคุณภาพระดับดีเยี่ยมทั้ง 2 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามีระดับคุณภาพรวม ดีเยี่ยม
1.5 ด้านมาตรการส่งเสริมโรงเรียนได้จัดทาโครงการ จานวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ
โรงเรียนสีขาวและโครงการสถานศึกษาพอเพียง ได้ดาเนินการตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนนาส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสุงขึ้นที่ จากผลการดาเนินงานดังกล่าว
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้พบว่ามีคุณภาพระดับดีเยี่ยมทั้ง 2 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มีระดับคุณภาพรวม ดีเยี่ยม
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เนื่องจากโรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรม
ที่หลากหลาย จนส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม และเป็นคน
ดีของสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร โรงเรียนควรจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะจาเป็นตามหลักสูตรและการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
เนื่องจากผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับ
โรงเรียนเมื่อเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่ามีค่าพัฒนา ๑.๔๖
ซึ่งไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายทีโ่ รงเรียนตั้งไว้ ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว และควรมีการจัดกิจกรรมสิ่งเสริมด้านการ
คิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามหลักสูตร มีการ
วัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย และควรนาการสร้างแบบทดสอบแบบ Test Blue Print มาใช้
2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้
จุดเด่น
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและพัฒนาผูเ้ รียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ งานบริหาร
วิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ ให้คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการ เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ เต็มเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

๕๒
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรมีการพัฒนาการจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย
พร้อมใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอื่น ๆ โดยเกิดจากความร่วมมือ
ของบุ คลากรทุ กฝ่ าย และสามารถให้บริการแก่ผู้ ต้องการใช้ และควรส่ง เสริม และสนับ สนุ นให้ผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิด วิเคราะห์ และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ในการการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ และควรมีการ
กากับติดตามการนาแผนสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้
2.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
โรงเรียนได้จัดทาโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่างๆ
ซึ่งเป็นหลักสูตรนอกห้องเรียนมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีความพร้อมเป็นห้องเรียนคุณภาพ
สามารถให้นักเรียนใช้ในการฝึกปฏิบัติได้มีการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้ทันสมัย
และใช้งานได้ปรับปรุงห้องสมุดให้สามารถบริการนักเรียนได้อย่างทั่วถึงทุกรูปแบบและจัดหาหนังสือ
และต่างๆที่นักเรียนสนใจไว้บริการอย่างเพียงพอและปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและส่งเสริมให้ครูจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน ควรมีการกาหนดแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด และควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ควรมีการเผยแพร่ความรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

2.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัด โครงการ To be Number One และโครงการโรงเรียนส่งเสริมการออม
ในแผนพัฒนาการจัด การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศ น์
ปรั ช ญา จุ ด เน้ น เป้ า หมาย และกลยุ ท ธ์ ของสถานศึ ก ษา และได้ รั บ การเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการได้ครบถ้วน สมบูรณ์
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา และควรมีการกากับติดตาม และนิเทศอย่างสม่าเสมอจากบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง
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2.5 ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัดโครงการ โรงเรียนสีขาว และโครงการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยการจัดทาโครงการกิจกรรมตามนโยบายยกระดับ
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพในด้านผลสัมฤทธิ์ที่สามารถพัฒนาได้สูงขึ้นผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทักษะ
และสมรรถนะพิเศษตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเยี่ยมโดยได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากผู้ปกครอง
นักเรียนชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนควรส่งเสริมการจัดทาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดโครงการและกิจกรรม
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
จากผลการดาเนินงานทั้งหมด พบว่าข้อค้นพบที่ต้องพัฒนาต่อไป ได้แก่ ผลการทดสอบ
ระดับชาติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดไว้ ดังนั้นโรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความรู้ความ เข้าใจในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชัน้ เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ การนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนา ทัง้ ในด้านการวางแผน ดาเนินการ กากับติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการและการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
4. ความต้องการการช่วยเหลือ
การนิเทศกากับติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นกัลยาณมิตร
และให้คาแนะนา ช่วยเหลืองานด้านวิชาการ และข้อมูลต่างๆ ทางการศึกษาทีผ่ ่านการวิเคราะห์ของต้นสังกัด
เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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ตอนที่ ๔
ภาคผนวก
หลักฐาน ข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อๆ ที่แสดงผลการพัฒนาของสถานศึกษา
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คาสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่ 45/2560
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานของโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2559
ด้วยโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้ดาเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็น
หลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 ส่วนที่ 1
นั้น ในปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ทางโรงเรียนต้องจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2559 และรายงานให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบ
ตามลาดับ
เพื่อให้การจัดทารายงานประจาปีการศึกษา 2559 บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานของ
โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2559
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
1.2 นายธนกฤษ นักพรานบุญ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการและเลขานุการ
1.4 นางสาวนิติกร มาลา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.5 นายสุนทร คงสิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ อานวยความสะดวกและให้คาปรึกษาการดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา 2559
2. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุ ทรียภาพ
2.1 นางปภัสนันท์ พึงยา
ประธานกรรมการ
2.2 ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
รองประธานกรรมการ
2.3 นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
กรรมการ
2.4 นายอัศวิน บารุงสรณ์
กรรมการ
2.5 นางจุฬารัตน์ ผ่องจิต
กรรมการและเลขานุการ
2.6 นายสุนทร คงศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1
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3. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
3.1 นางสาวภคพร ศรีเดช
ประธานกรรมการ
3.2 นางอรรจน์ชญาน์ ทิพย์สขุ
รองประธานกรรมการ
3.3 นางสาวจารุวรรณ ทองคา
กรรมการ
3.4 นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
กรรมการ
3.5 นางปิยะพร แสนซื่อ
กรรมการ
3.6 นายมานพ นาคชาตรี
กรรมการ
3.7 นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
กรรมการ
3.8 นางเพ็ญนภา คาดา
กรรมการ
3.9 นายธันวา ม่วงเลี้ยง
กรรมการ
3.9 นางธนพรรณ ปรางโท้
กรรมการและเลขานุการ
3.10 นางทัศนีย์ ตาทิพย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2
4. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1 นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
4.2 นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
4.3 นางนารีลักษณ์ ริ้วประเสริฐ
กรรมการ
4.4 นายถวัลย์ จันทร์ต้น
กรรมการ
4.5 นายลิขิต ศิลาเงิน
กรรมการ
4.6 นางสาวปรียวัลย์ สูงสันเขต
กรรมการ
4.7 นางนรินทร์ มิตรสินพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
4.8 นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3
5. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5.1 นายมานัด คาดา
ประธานกรรมการ
5.2 นางอัจฉรานันท์ เทียนทองดี
รองประธานกรรมการ
5.3 นายกิติชัย ธนะทิพากร
กรรมการ
5.4 นางวริศรา จาปาหวาย
กรรมการ
5.5 นางสาวลภัสรดา วงษ์จ่อน
กรรมการและเลขานุการ
5.6 นายวิสุทธิ์ วงศ์วิลาศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4
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6. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
6.1 นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
ประธานกรรมการ
6.2 นางกฤษณา มาเลิศ
รองประธานกรรมการ
6.3 นางสาวนิติกร มาลา
กรรมการและเลขานุการ
6.4 นายจารุวรรณ ทองคา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 5
7. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางานรักการทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพสุจริต
7.1 นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
ประธานกรรมการ
7.2 นางสุภาภรณ์ เกตุมี
รองประธานกรรมการ
7.3 นายมานิตย์ อินทร์สว่าง
กรรมการ
7.4 นางคนึงนิจ ชัยมี
กรรมการ
7.5 นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
กรรมการ
7.6
นางสาวปาริชาด พันทอง
กรรมการและเลขานุการ
7.7 นางสาวจิรายุ ปทุมวัน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6
8. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
6.1 นางกิติภา โสทะ
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวภัทรมนัส เหล่าทรัพย์
รองประธานกรรมการ
6.3 นางสาววาสิฏฐี โกวาบุญพิทักษ์
กรรมการ
6.4 นางสาวภาวิณี คนดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7
9. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
9.1 นายธนกฤษ นักพรานบุญ
ประธานกรรมการ
9.2 นางลาเพย พุ่มห้วยรอบ
กรรมการและเลขานุการ
9.3 นายทองคูณ เพี้ยมูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 8
10. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชนปฏิบัตงิ าน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10.1 นางศิวพร สุภาพพูล
ประธานกรรมการ
10.2 นางลาเพย พุ่มห้วยรอบ
รองประธานกรรมการ

๕๘
10.3 นายปวรวุฒิ แก้วมา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9
11. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
11.1 นางกิติภา โสทะ
ประธานกรรมการ
11.2 นางสาวปรียาวัลย์ สูงสันเขต
รองประธานกรรมการ
11.3 นางธนพรรณ ปรางโท้
กรรมการ
11.4 นางสาวภัทรมนัส เหล่าทัพย์
กรรมการและเลขานุการ
11.5 นางสาวภาวิณี คนดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10
12. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
12.1 นายสุรชัย เดชอุ้ม
ประธานกรรมการ
12.2 นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
12.3 นายปิยะลักษณ์ ยอดดี
กรรมการและเลขานุการ
12.4 นางสาวนัยนา พงษ์ก่อสร้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 11
13. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
13.1 นางวัสสา ประวะเสนัง
ประธานกรรมการ
13.2 นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
13.3 นายเกริกพล มะลิต้น
กรรมการ
13.4 นางสาวนิติกร มาลา
กรรมการ
13.5 นางนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
13.6 นายสุนทร คงสิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 12
14. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
14.1 นายสมศักดิ์ เกตุมี
ประธานกรรมการ
14.2 นางกิติภา โสทะ
รองประธานกรรมการ
14.4 นายสุรชัย เดชอุ้ม
กรรมการ
14.5 ว่าที่ พ.ต.อนนท์ ดุลยสุริเยนทร์
กรรมการ
14.6 นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
กรรมการ

๕๙
14.7 นางอรรจน์ชญา ทิพย์สขุ
กรรมการ
14.8 นางแพรวพัฒน์ เหมือนสุวรรณ์
กรรมการ
14.9 นางสุภาภรณ์ เกตุมี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 13
15. คณะกรรมการดาเนินงานมาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
15.1 นางปภัสนันท์ พึงยา
ประธานกรรมการ
15.2 นางนรินทร์ มิตรสินพันธุ์
รองประธานกรรมการ
15.3 นางสาวภาวิณี คนดี
กรรมการ
15.4 นายสุนทร คงสิริ
กรรมการและเลขานุการ
15.5 นางสาววาสิฏฐี โกวาบุญพิทักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14
16. คณะกรรมการดาเนินงานคณะกรรมการประเมินมาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรม ตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
16.1 นายถวัลย์ จันทร์ต้น
ประธานกรรมการ
16.2 นายมานัด คาดา
รองประธานกรรมการ
16.3 นายจักรภัทร พูลเขตกิจ
กรรมการ
16.4 นายสมศักดิ์ เกตุมี
กรรมการ
16.5 นางกิติภา โสทะ
กรรมการ
16.6 นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
กรรมการและเลขานุการ
16.7 นายอัสวิน บารุงสรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และดาเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 15
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป และขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
สั่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560

(นายไพชยนต์ ศรีม่วง)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

๖๐

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจาปี 2559

๖๑

ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง ประจาปี 2558

๖๒

ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา ประจาปี 2559

๖๓

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาสพติด

๖๔
กิจกรรมค่ายสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย

๖๕
กิจกรรมทาบุญ ใส่บาตร

๖๖
กิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา

๖๗

คาสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่ 86 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ได้กาหนดให้สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึง
การจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1.1 นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
1.2 นายจารัส อรุณวิง
รองประธานกรรมการ
1.3 นายกฤษณะ อรัญสาร
กรรมการ
1.4 นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
กรรมการ
1.5 นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี
กรรมการ
1.6 นางแพรวพัฒน์ เมือนสุวรรณ์
กรรมการ
1.7 นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
1.8 นางสาวนภาพร อนุสรณ์ประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีหน้าที่สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานที่
กาหนดไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ
ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด
สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
(นายไพชยนต์ ศรีม่วง)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

๖๘

ปฏิทินปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการประจาปีการศึกษา 2559
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที่

วัน เดือน ปี

งานที่ปฏิบัติ

1

พฤษภาคม 2559

2

พฤษภาคม 2559

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
ประชุมกาหนดกรอบ/ประเด็นสาคัญของการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

3

กันยายน 2559

4

กันยายน 2559

5
6

มีนาคม 2560
มีนาคม 2560

7

เมษายน- พฤษภาคม
2560

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
สรุปและจัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบ - ฝ่ายบริหาร
คุณภาพการศึกษา
- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
ประชุมนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
- ฝ่ายบริหาร
การศึกษาไปวางแผนพัฒนา
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ทุกฝ่าย
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกงาน

๖๙

คณะผู้จัดทา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายไพชยนต์ ศรีม่วง
นายธนกฤษ นักพรานบุญ
นางกิติภา โสทะ
นางสาวสมสวรรค์ เหล่าทรัพย์
นางสาวภคพร ศรีเดช
นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
นางวัสสา ประวะสนัง
นางสาวนิติกร มาลา
นายสุนทร คงสิริ

ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา
หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนทุง่ ทรายวิทยา
หัวหน้างานบริหารงบประมาณโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
หัวหน้างานบริหารงานบุคคลโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
หัวหน้างานบริหารทั่วไปโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา

