
๑ 

 

 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒  หมู่ ๑๕  ต าบลทุ่งทราย  อ าเภอทรายทองวัฒนา   
จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต ๔๑  โทรศัพท์  ๐-๕๕๗๓-๒๑๖๓   
โทรสาร ๐-๕๕๗๓-๒๑๖๔ เปิดสอนระดับชั้น ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒ ๕๖ ๑ ๓ ๑๑ 

 
 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

42 

20 

1 

ทัง้หมด ๗๖ คน 

ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 



๒ 

 

 

 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

ของครู๑ คนในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๒ - 

๒. คณิตศาสตร์ ๘ ๒๒ 

๓. วิทยาศาสตร์ ๑๐ ๑๙ 

๔. ภาษาไทย ๗ ๑๘ 

๕. ภาษาอังกฤษ ๑๑ ๒๒ 

๖. สังคมศึกษา ๘ ๑๘ 

๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗ ๒๐ 

๘. ศิลปะ ๔ ๑๘ 

๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๒๔ 

รวม ๖๑ ๑๖๑ 

 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐  รวม ๑,๐๗๒ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐) 

ระดับชั้นเรียน 
 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 

จ านวนห้อง  ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๐ 

เพศ ชาย ๗๘ ๗๙ ๙๐ ๘๕ ๗๐ ๘๗ ๔๘๙ 

หญิง ๑๐๓ ๙๒ ๗๑ ๑๑๔ ๑๐๓ ๑๐๐ ๕๘๓ 

รวม  ๑๘๑ ๑๗๑ ๑๖๑ ๑๙๙ ๑๗๓ ๑๘๗ ๑๐๗๒ 

เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๖ ๓๔ ๓๒ ๔๐ ๓๕ ๓๗ ๒๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

 
 
 
 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
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๑๘๑ 

๑๗๑ 

๑๖๑ 

๑๙๙ 

๑๗๓ 

๑๘๗ 

ม.๑ 
ม.๒ 
ม.๓ 
ม.๔ 
ม.๕ 
ม.๖ 

ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

๕๘.๐๑ 

๘๒.๓๑ 

๖๙.๙๙ 

๘๕.๓๒ 

๗๗.๓๐ 

๗๒.๗๓ 

๖๑.๘๕ 

๖๕.๒๘ 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

ภาษาอังกฤษ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศิลปะ 

สุขศึกษา 

สังคมศึกษา ศาสนาและ… 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

ร้อยละ 

เปรียบเทยีบจ านวนนักเรียนระดบัช้ัน ม.๑ - ม.๖ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 



๔ 

 

 

๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

 
หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน   
 

 
หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน   
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

42.97 

18.80 

27.02 

31.54 

23.95 

46.69 

21.21 

27.40 

32.55 

24.30 

47.00 

21.29 

27.57 

32.62 

24.60 

49.25 

24.53 

29.39 

34.70 

28.31 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๓  
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ ๖ 



๕ 

 

 

 ๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

 



๖ 

 

 

๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ ช้ัน ม.๓ ช้ัน ม.๔ ช้ัน ม.๕ ช้ัน ม.๖ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ ช้ัน ม.๓ ช้ัน ม.๔ ช้ัน ม.๕ ช้ัน ม.๖ 

150 142 135 169 147 163 
181 171 161 199 173 187 
181 171 161 

199 173 187 
154 138 150 

131 149 165 
181 171 161 

199 
173 187 

181 171 161 
199 

173 
187 

155 
141 152 

130 
150 

164 
181 

171 161 
199 

173 
187 

ห้องสมุด ห้องสหกรณ์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน 

สวนเศรษฐกิจพอเพียง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี สวนพฤกษศาสตร์ 



๗ 

 

 

 

 
 
๑.๘   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ัน ม.๑ ช้ัน ม.๒ ช้ัน ม.๓ ช้ัน ม.๔ ช้ัน ม.๕ ช้ัน ม.๖ 

181 130 157 154 82 

114 
173 

154 

154 
31 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน การศึกษา  ๒๕๖๐ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี   อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   

สวนสนุกดรีมเวิล์ด ปทุมธานี  โครงการชั่งหัวมัน เพชรบุรี   

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ล าปาง   เรือรบหลวงจักกรีนฤเบส พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์เต่าทะเล   

หาดบางแสน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

เกาะล้าน 



๘ 

 

 

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ 
ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนั้นโรงเรียนยังให้
ความส าคัญปัจจัย 5 กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นตัวสนับสนุน ได้แก่.ครู  พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา บรรยากาศในสถานศึกษา และตัวผู้เรียนเอง   
 ๒. ผลการด าเนินการ 
 จากการด าเนินงาน โดยยึดหลักแผนการพัฒนาการศึกษา โดยให้ค าวามส าคัญกับปัจจัย 
ทั้ง ๕ ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่ด้านการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนและเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม 
 

ทั้งนี้  มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
รายการ ผลการด าเนินงาน 

๑. ความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการคดิ
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละชั้น 
(ม.๑ – ม.๖)  (ระดับดี) 
ร้อยละ  ๗๘.๙๕ 
 
 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคดิค านวณตามเกณฑ์ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ดี่เยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 



๙ 

 

 

รายการ ผลการด าเนินงาน 
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมี วิจารญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่น ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  
(ระดับ ดี ) ร้อยละ  ๗๑.๕๔ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารญาณ 
อภิปราย แลกเปลีย่น ความคิดเหน็ และแก้ปัญหา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 
๓. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี (ม.๑ – ม.๖) 
(ระดับ ดเียี่ยม ) ร้อยละ ๙๑.๓๙ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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๑๐ 

 

 

รายการ ผลการด าเนินงาน 
๔. ความก้าวหน้าทางการเรยีน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
(ระดับ ดี ) ร้อยละ ๗๑.๖๐ 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ระดับดีขึ้นไป   

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคณุภาพ   
 

 
 

๕. ผลการทดสอบระดับชาต ิ
(ระดับ พอใช้ ) 
ร้อยละ 32.19 

 
 
 
 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษาพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและ… 

ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาจีน 
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๑๑ 

 

 

รายการ ผลการด าเนินงาน 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )   

ปีการศึกษา 2560  ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี ๖ 

 
 

๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน 

(ระดับ ดเียี่ยม) ร้อยละ 100 

ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาแล้วไปศึกษาต่อหรือฝึกงาน ท างาน  

ปีการศึกษา 2560  ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
 

 
 

 
๓. จุดเด่น 
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๑๒ 

 

 

 ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี มีความพร้อมในการศึกษาตอ่ 
การฝึกงานหรือการท างาน มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ด ีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัชัน้ที่สงูขึ้น   
และผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  
ความเป็นไทย สามารถยอมรับ สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พร้อมด้วย 
มีสุขภาวะร่างกายและลักษณะจิตสังคมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
    คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่า
ระดับจังหวัด  เขตพื้นที่ และระดับชาติ  โรงเรียนควรมีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
ควรมีการเรียนซ่อมให้กับผู้เรียน และจัดให้มีการสอนเสริมให้กับผู้เรียนที่มัศักยภาพในการเรียน 
เพ่ือส่งผลให้การศึกษามีการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ  ศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ  ปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถาน  ศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา  ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การด าเนินงาน 
 
๒. ผลการด าเนินการ 
 ๒.๑  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  ๒.๒  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้
ใฝ่เรียนรู้ 
  ๒.๓  สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 ๒.๔  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  ๒.๕  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๒.๖  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา 
  ๒.๗  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 



๑๔ 

 

 

รายการ ผลการด าเนินงาน 

๑. การพัฒนาครู บุคลากร  
ทางการศึกษา 

 
 

๒. การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 

๓. การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมา
ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

ยังไม่เคยได้รับการ
พัฒนา 
1 ครั้ง/ภาคเรียน 

2 ครั้ง/ภาคเรียน 

๑๕ คน ๓๔ 

๒๑ คน ๔๘ 

๘ คน ๑๘ % 

ผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อปีการศึกษา 

คณะกรรมการเครอืข่าย
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ชุมชน/องค์กรท้องถิ่น 

คณะกรรมการนักเรยีน 

๒๐ % ๒ ครั้ง 

๒๐ % ๒ 

๓๐ % มากกว่า ๒ 

๓๐ % มากกว่า ๒ 



๑๕ 

 

 

รายการ ผลการด าเนินงาน 

๔. การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

 
 
๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุม 
ที่หลากหลายวิธีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ 
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๒.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 
 
 
 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
และประเมินผลจากผู้บริหาร 

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ 

๑ ครั้ง/ภาคเรียน 

๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

๙๔ % ๕๑ คน 

๖ % ๓ คน 



๑๖ 

 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนไดจ้ัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนด
เนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน  
แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย มีขั้นตอนการตรวจสอบ 
และประเมินอย่างเป็นระบบใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย 
และการจัดการเรียนการสอน  
 
๒. ผลการพัฒนา 

จากการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลการผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดี 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑. โครงการ
ส่งเสริม 
การอ่าน สืบสาน 
การเขียน 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือ
ค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม 
๓. ร้อยละของนักเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

1.  นักเรียนร้อยละ 74.08 มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว       
2.  นักเรียนร้อยละ 86.05  
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  
3.  นักเรียนร้อยละ 85.07 เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน     

๒. โครงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา 
(พัฒนาทักษะการ
ใช้
ภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือการสื่อสาร)  

๑. จ านวนครูต่างชาติเพื่อสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ และสอนวิชาภาษาจีน 
๒. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนใน
สถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษาในการ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยตรง 
๓. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
๔. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
 

๑. มีครูต่างชาติเพ่ือสอนวิชาภาษาจีน 
จ านวน 1 ท่าน 
๒.นักเรียนร้อยละ 3 ผ่านเกณฑ์ 
การใช้ภาษาจีน ในสถานการณ์จริงกับ
เจ้าของภาษาในการสื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง 
๓. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 
ในระดับมาก 
๔. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมใน
ระดับมาก 

๓. โครงการ
ส่งเสริมผู้เรียน
ด้านการคิด 
อย่างเป็นระบบ  
คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ 
และการแก้ปัญหา 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตาม
ความคิดของตนเอง 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ  

1. ร้อยละ  90  ของผู้เรียน  สามารถ
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน  
ตามความคิดของตนเอง  
2. ร้อยละ  93  ของผู้เรียน  สามารถ
น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง   
3. ร้อยละ  93  ของผู้เรียน  สามารถ
ก าหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4. ร้อยละ  91  ของผู้เรียน  สามารถ
คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 
 



๑๘ 

 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๔. โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

๑. ขับเคลื่อนการน าหลักสูตร
สถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อ่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
๒. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 
๓. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
เวลาเรียนและจัดกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้ง
ด้านวิชาการด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพตามความสนใจ
และถนัดของแต่ละบุคคล 
๔. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ พัฒนาตนเองตามความสนใจ
และความถนัดอ่างเต็มตามศักยภาพ
และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

1.  นักเรียนร้อยละ 90  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 
3. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
5. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถและความสนใจ 
6. ผู้เรียนร้อนละ 90ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง 
7. ครูร้อยละ 90 จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
8.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่ม 
และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๕. โครงการ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

๑.ร้อยละของนักเรียนสามารถอ่านเขียน 
สื่อสาร และคิดค านวณได้ในระดับดี 
ขึ้นไป 
๒. ร้อยละของนักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ คิดอย่างมวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น และ
แก้ปัญหาได้ในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมอู่ในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพองใจ
ต่อโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับดีขึ้นไป  

1. นักเรียนร้อยละ 94  สามารถอ่าน 
เขียน สื่อสาร และคิดค านวณได้ใน
ระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนร้อยละ 93  สามารถ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความเห็น  
และแก้ปัญหาได้ในระดับดีขึ้นไป 
๓. นักเรียนร้อยละ 96  มีมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 
 
 



๑๙ 

 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๔. นักเรียนร้อยละ 96 มีความ 
พึงพอใจต่อโครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในระดับดีขึ้นไป 

๖. โครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ 
และทักษะที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

๑. ร้อยละของผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับดี 
๒. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป  
๓. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ตามหลักสูตร  
๔. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ในระดับดี  

1. ร้อยละ 72.89 ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในระดับดี ขึ้นไป  
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ร้อยละ 1.17 
3. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร 
ร้อยละ 99.87 
4.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนในระดับดี  
ร้อยละ 99.90 

๗. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาครูตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 
๒. ร้อยละของครูมีการเตรียมการสอนที่
จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
๓. ร้อยละของครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนและ
คุณธรรมจริยธรรม ที่มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตร 

๑. ร้อยละ 99 ของครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ 
๒. ร้อยละ 97 ของครูมีการเตรียมการ
สอนที่จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่
หลักสูตรก าหนด 
๓. ร้อยละ 97 ของครูมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียนและ
คุณธรรมจริยธรรม 
ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร 

๘. โครงการ
พัฒนาสื่อ/
นวัตกรรม 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ และวิจัยใน
ชั้นเรียน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

๑. ครูทุกคนจัดท า/จัดหาพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ และน าสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และน าสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 

1. ครูร้อยละ  100  จัดท า/จัดหา 
พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ และน า
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ  อย่างมีประสิทธิภาพ  
 



๒๐ 

 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๒. ร้อยละของครู มีการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบอย่างน้อย ๑ รายวิชา  
๓. ร้อยละของครู มีโครงการสอนทุก
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ 
๔. ร้อยละของครู ท าวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ 
๕. ร้อยละของนักเรียนในรายวิชาที่
ครูผู้สอนรับผิดชอบทุกรายวิชาได้รับการ
พัฒนาด้วยสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
วิจัยในชั้นเรียน ที่ครูผู้สอนจัดท า/จัดหา 

๒. ครูร้อยละ  100  มีการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบอย่างน้อย 1 รายวิชา   
๓. ครูร้อยละ  98.21  มีโครงการสอน
ทุกรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  
๔. ครูร้อยละ  100  ท าวิจัย 
ในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  
๕. นักเรียนในรายวิชาที่ครูผู้สอน
รับผิดชอบ   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นร้อยละ 1.17 /ผลการทดสอบ
ระดับชาติปีการศึกษา 2560 สูงขึ้น 
ร้อยละ 1.45 

๙. โครงการ
ส่งเสริม
กระบวนการ
เรียนรู้
คอมพิวเตอร์ 

๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๓๖ มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒๖ เครื่อง 
๒. นักเรียนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ระดับชั้น ม.๑ ถึง ม.๖ มีพัฒนาการ
เรียนรู้เทคโนโลยี 
๓. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ประยุกต์ใช้สื่อและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม 
 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 436  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 เครื่อง 
2. นักเรียนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 มีพัฒนา 
การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น 
ร้อยละ 4.24 
3. ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในการประยุกต์ใช้สื่อและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้อย่างเหมาะสม 

๑๐. โครงการ
ทัศนศึกษา 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักรักษาแหล่ง
เรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน
และพัฒนาตนเอง 
๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามรถ
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ ร้อยละ 97 
2. ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักรักษา 
แหล่งเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ร้อยละ 86 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน
และพัฒนาตนเอง ร้อยละ 96 
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ ร้อยละ 90 



๒๑ 

 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑๑. โครงการ
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ได้แสดงผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดนตรี 
ศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬา 
๓. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อ่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 
๔. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

1. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ร้อยละ 
61.15 
2. ร้อยละของนักเรียนได้แสดงผลงาน
จาการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และกีฬา ร้อยละ 63.84 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล ร้อยละ 81.83 
4. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
ร้อยละ 83.63 

๑๒. โครงการ
สถานศึกษา
พอเพียง 

๑. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
3.นักเรียนร้อยละ 90  นักเรียน 
มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4. นักเรียนร้อยละ 90 ได้ใช้ 
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๓. โครงการ
ส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพ 

๑. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มา
สมัครเข้าเรียน ได้รับการศึกษา 
อย่างเต็มศักยภาพ 
๒. นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียน ได้มอบ
ตัวเลขและได้รับการศึกษาตามความ
ถนัดความสนใจและเต็มตามศักยภาพ 
๓. นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๑. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มา
สมัครเข้าเรียน ได้รับการศึกษา 
อย่างเต็มศักยภาพร้อยละ 100 
๒. นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียน ได้มอบ
ตัวเลขและได้รับการศึกษาตามความ
ถนัดความสนใจและเต็มตามศักยภาพ 
ร้อยละ 80 
๓. นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง ร้อยละ 80 



๒๒ 

 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑๔. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
เรียนรวม 

๑. โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมส าหรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๒. โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนพิการ
เรียนร่วมและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓. โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการ
จัดการศึกษา สามารถปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาพิเศษ เพ่ิมความเข้มแข็งและ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนให้สามารถ
บริหารจัดการศึกษาพิเศษอย่างม
ประสิทธิภาพ 
 

๑. โรงเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมส าหรับ 
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
๒. โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนพิการ
เรียนร่วม  จ านวน ๑๖ คน และนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินคุณภาพมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาเรียนรวมจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัด จ านวน ๑ ครั้ง 
 

 
๓. จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน า 
จากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
๔. จุดควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 

มาตรฐานที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
ระดับคุณภาพ : ดี 
 
 ๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่ 
๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น 
คุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้ 
เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕) ด าเนินการ 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนา 
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอ 
ผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา จัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา  
 
 ๒.  ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ 
ศึกษา อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

รายการ ผลการด าเนินงาน 

๑.  โรงเรียนมีจัดวางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 

โรงเรียนมีการวางระบบประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา และด าเนนิการตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา มีผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน  
อยู่ในระดับดี  และผลด าเนินงานประกันประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามผีลการประเมินคุณภาพภายใน 
ดีเยี่ยม  
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

รายการ ผลการด าเนินงาน 

๒.  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชมชนต่อผล 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 

 
๓.  จุดเด่น 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนในท้องถิ่น  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการ
บริหาร 
และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนมีการจัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ แต่การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียนยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

87.08 

83.08 

84.62 

81.85 

83.38 

84.92 

84.31 

83.38 

87.38 

84.44 

1.  สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

2.  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ… 

3.  การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 

4.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้… 

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

7.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

8.  ความสามารถในการอ่าน เขียน คิด… 

9.  ความสามารถในการอ่านของนักเรียน 

เฉลี่ย 



๒๕ 

 

 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  
ดี 

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดี 

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเยี่ยม 
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  พอใช้ 
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ดีเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด

กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ดีเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ดีเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเยี่ยม 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ 
ของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบ  

ดีเยี่ยม 

    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเยี่ยม 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผล
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ดีเยี่ยม 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  ดีเยี่ยม 
 



๒๖ 

 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน

ร่วม 
ดีเยี่ยม 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดี 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดี 
 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
ดี 

สรุปภาพรวม ดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 
 

 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ 
ประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที ่๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี และมาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับด ีสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม พร้อมทั้งแนวทาง 
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 
 
๑.  สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
 ๑)  ผลประเมินมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 
 ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี มีความพร้อม 
ในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน มีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี 
ในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร  

 ๒)  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับดี
เยี่ยม  โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มีการวางแผน และด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษามีความเหมาะสม  มีการด าเนินงานตามแผน ก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาส 
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

๓)  ผลประเมินมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลาย ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล มีกิจกรรมเชื่อมโยง 
กับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  มีโครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาครู และนักเรียน  

๔)  ผลประเมินมาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี 
โรงเรียนมีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม ตามล าดับ
ขั้นตอน. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง  
 
 



๒๘ 

 

 

๒.  จุดเด่น 
 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
๓.  จุดที่ควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ รวมทั้ง
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มคี่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับ
จังหวัด  เขตพ้ืนที่ และระดับชาติ ซ่ึงโรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรม หลากหลายในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง  
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดผลประเมินผลเชิงประจักษ์ แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในการพัฒนาตนเอง ขาดการติดตาม และการให้ความช่วยเหลือด้าน 
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
๔.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีคุณภาพ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
และส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนในการพัฒนา
ตนเอง ติดตาม และให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
๕.  ความต้องการการช่วยเหลือ 
 การนิเทศก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
และให้ค าแนะน า ช่วยเหลืองานด้านวิชาการ และข้อมูลต่างๆ ทางการศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์ของ
ต้นสังกัดเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

  - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
    ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ / คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงาน

ประจ าปี 
    ของสถานศึกษา 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนทุง่ทรายวทิยา 

เร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

……………………………………………………… 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 นโยบายการปฏิรูปในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ 
คนไทย และการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ฉบบัลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน 
ทุ่งทรายวิทยา เร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมนิคุณภาพภายใน และรองรับการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก 
 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้ เพื่อเป็นเปา้หมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน  

   ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
 
 
 

(นายไพชยนต์  ศรีม่วง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบทา้ยประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาเร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบบัลงวันที่  18  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

……………………………………………. 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน ดังนี ้
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธผิล 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดงันี้  

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ 
ของแต่ละระดับชั้น  
   2) ความสามารถในการวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
   3) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีในสาระสนเทศและการสือ่สาร  
   4) ความก้าวหนา้ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   5) ผลสัมฤทธิท์างการเรียน และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
   6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
  1.2  ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีงามของสงัคม  
   2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันความแตกต่างและหลากหลาย  
   4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสงัคม 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  1.  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.  การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   2.1  การวางแผนและด าเนนิงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรม  

   2.2  การวางแผนและด าเนนิงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  
   2.3  การวางแผนการบริหาร และการจัดการข้อมูลสาระสนเทศ อย่างเป็นระบบ  
 



๓๒ 

 

 

   2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4.  การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศกึษา 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2.  การจัดการเรียนการสอนที่ยดึโยงกับบริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  3.  การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
  การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ด้านบริหารจัดการศึกษา 

        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
                  ๒.๑  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒  การวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา  
  ๒.๓  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 
  ๒.๔  การก ากับ ติดตาม ประเมนิผลการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

ดีเยี่ยม 
(ระดับ ๔) 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
  ๓.๑  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรา้งโอกาส 
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๓.๒  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท 
ของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓.๓  การตรวจสอบและประเมนิความรู้ความเข้าใจ 
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ดี 
(ระดับ ๓) 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสทิธิผล  

ดี 
(ระดับ ๓) 

 
 



๓๔ 

 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ที่ ๖๘/256๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 ด้วยโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้ด าเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็น
หลักประกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจอย่างต่อเนื่องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
หมวด 2 ส่วนที่ 1  
 เพ่ือให้การการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา จ าปีการศึกษา 2560 บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล  ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1  นายไพชยนต์  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
1.2  นายธนกฤษ  นักพรานบุญ   รองประธานกรรมการ 
1.3  นางกิติภา  โสทะ    กรรมการ 
1.4  นายถวัลย์  จันทร์ต้น   กรรมการ 
1.5  นางสาวภคพร  ศรีเดช   กรรมการ 
1.6  นางสาวสมสวรรค์  เหลา่ทรัพย์  กรรมการ 
1.7  นางวัสสา  ประวะเสนัง   กรรมการ 
1.8  นายสุนทร  คงสิริ    กรรมการ 
1.9  นางสาวนิติกรณ์  มาลา   กรรมการและเลขานุการ 
1.10 นางสาววราภรณ์  ค าปินตา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

2.  คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
 ตัวชี้วัดที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1.  นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งยวด   ประธานกรรมการ 
 2.  นางกฤษณา  มาเลิศ    รองประธานกรรมการ 

 3.  นางสมสวรรค์  เหล่าทรัพย์   กรรมการ  
 4.  นางคนึงนิจ  ชัยมี    กรรมการ 
 5.  นางนรินทร์  มิตรสินพันธุ์   กรรมการ 
 6.  นายปิยะลักษณ์  ยอดดี   กรรมการ 
 7.  นายสมศักดิ์  เกตุมี    กรรมการ 

 8  นางสาวปาริชาด  พันทอง   กรรมการ 
 9.  นางสาวลภัสรดา  วงษ์จ่อน   กรรมการ 
 10.  นางอัจฉรานันท์  เทียนทองดี    กรรมการ 
 11.  นายกิติชัย  ธนะทิพากร   กรรมการ 
 12.  นางสาวนัยนา  พงษ์ก่อสร้าง  กรรมการ 
 13.  นายมานัด  ค าด า    กรรมการ 
 14.  นายมานิตย์  อินทร์สว่าง   กรรมการ 
 15.  นางสุภาภรณ์  เกตุมี   กรรมการ 
 16.  นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต   กรรมการ 
 17.  นางพิมพ์ขวัญ   สมณะช้างเผือก  กรรมการ 

 18.  นายลิขิต  ศิลาเงิน    กรรมการและเลขานุการ 
 19.  นางสาวจารุวรรณ  ทองค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 
และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1   
 ตัวชี้วัดที่ 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1.  นายถวัลย์  จันทร์ต้น   ประธานกรรมการ 
 2.  นางปภัสนันท์  พึงยา   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายอุเทน  พิลึก    กรรมการ 
 4.  ว่าที่ พ.ต.อนนท์  ดุลยสุริเยนทร์  กรรมการ 
 5.  นายจักรพงษ์  พิมพาพัฒนโยธิน  กรรมการ 
 6.  นายจักรภัทร  พูลเขตรกิจ   กรรมการ 
 7.  นางนารีลักษณ์  ริ้วประเสริฐ   กรรมการ 
 8.  นางสาวปรียาวัลย์  สูงสันเขตต์  กรรมการ 
 9.  นางวริศรา  จ าปาหวาย   กรรมการ 
 10.  นายอัศวิน  บ ารุงสรณ์   กรรมการ 
 11.  นางอรรจน์ชญาณ์  ชัยเจริญวงศ์  กรรมการ 
 12.  นายมานพ  นาคชาตรี   กรรมการ   



๓๖ 

 

 

 13.  นางเพ็ญนภา  ค าด า   กรรมการ 
 14.  นางปิยะพร  แสนซื่อ   กรรมการ 
 15.  นายธันวา  ม่วงเลี้ยง   กรรมการ 
 16.  นายวิสุทธิ์  วงศ์วิลาศ   กรรมการ 
 17.  นางธนพรรณ  ปรางโท้   กรรมการและเลขานุการ 

 18.  นางทัศนีย์  ตาทิพย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา 

และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2   

3.  คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1.  นางสาวสมสวรรค์  เหล่าทรัพย์  ประธานกรรมการ 
2.  นางศิวพร  สุภาพพูล    รองประธานกรรมการ 
3.  นายมานพ  นาคชาตรี   กรรมการ 
4.  นางสาวภคพร  ศรีเดช   กรรมการ 
5.  นายสุรชัย  เดชอุ้ม    กรรมการ 
6.  นายทองคูณ เพ้ียมูล    กรรมการ 
7.  นางสาวปฐมา  ใจแสน          กรรมการ 
8.  นางล าเพย  ห้วยพุ่มรอบ   กรรมการและเลขานุการ 
9.  นางสาวจิรายุ  ปทุมวัน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2  

4.  คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

1.  นางกิติภา  โสทะ    ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวภัทรมนัส  เหล่าทรัพย์  รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวธัญชนก  ภู่หมี   กรรมการ 
4.  นางสาววาสิฏฐี  โกวาบุญพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางสาวภาวิณี  คนดี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้  ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา  และรายงานผล 

การด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3   
 
 
 
 
  



๓๗ 

 

 

5.  คณะกรรมการด าเนินงานมาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  
1.  นางวัสสา  ประวะเสนัง    ประธานกรรมการ 
2.  นางแพรวพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
3.  นายเกริกพล  มะลิต้น   กรรมการ 
4.  นางสาวนิติกรณ์  มาลา    กรรมการ  
5.  นายสุนทร  คงสิริ    กรรมการ 
6.  นางนภาพร  อนุสรณ์ประดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 
7.  นางสาววราภรณ์   ค าปินตา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่  ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและ

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4   
 
 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างเต็มความสามารถให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  256๐ 
 
 
 

(นายไพชยนต์  ศรีม่วง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ที่ 8๐ / 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตาม
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 เพ่ือให้การด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 

1.1  นายสมเกียรติ  ผ่องจิต   ประธานกรรมการ 
1.2  นายไพชยนต์  ศรีม่วง   รองประธานกรรมการ 
1.3  รองธนกฤต    นักพรานบุญ   กรรมการ  
1.4  นางสาวภคพร   ศรีเดช   กรรมการ 
1.5  นายถวัลย์  จันทร์ต้น   กรรมการ 
1.6  นางสาวสมสวรรค์  เหลา่ทรัพย์    กรรมการ 
1.7  นางกิติภา  โสทะ    กรรมการ 
1.8  นางวัสสา  ประวะเสนัง       กรรมการ 
๑.๙  นางสาวณัฐธิดา  ยิ่งยวด   กรรมการ 
 ๑.๑๐  นางกฤษณา  มาเลิศ   กรรมการ 
๑.๑๑  นางสาวนิติกรณ์  มาลา   กรรมการ 
๑.๑๒  นางธนพรรณ  ปรางโท้   กรรมการ 
๑.๑๓  นางสาวทัศนีย์  ตาทิพย์   กรรมการ 
๑.๑๔  นางล าเพย  พุ่มห้วยรอบ   กรรมการ 
๑.๑๕  นางสาวปฐมา  ใจแสน   กรรมการ 
1.๑๖  นายสุนทร  คงสิริ    กรรมการเลขานุการ  
1.1๗ นางสาววราภรณ์  ค าปินตา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยมีหน้าที่สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 



๓๙ 

 

 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑ พฤษภาคม 2560 

 

(นายไพชยนต์  ศรีม่วง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ที่ ๐๗ / 256๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  

ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง เพื่อเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการจัดท ารายงานการ
การเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1.1  นายสมเกียรติ  ผ่องจิต   ประธานกรรมการ 
1.2  นายไพชยนต์  ศรีม่วง   รองประธานกรรมการ 
1.3  รองธนกฤต  นักพรานบุญ   กรรมการ  
1.4  นางสาวภคพร  ศรีเดช   กรรมการ 
1.5  นายถวัลย์  จันทร์ต้น   กรรมการ  
1.6  นางสาวสมสวรรค์  เหลา่ทรัพย์     กรรมการ   
1.7  นางกิติภา  โสทะ    กรรมการ   
1.8  นางวัสสา  ประวะเสนัง   กรรมการ 
1.9  นายสุนทร  คงสิริ    กรรมการเลขานุการ 1.10    
1.1๐ นางสาววราภรณ์  ค าปินตา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  โดยมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒ มกราคม 256๑ 

 

(นายไพชยนต์  ศรีม่วง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 



๔๑ 

 

 

 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ที่ 19 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
 

ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือรายงานความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือให้การด าเนินการการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 

1.1  นายไพชยนต์  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
1.2  รองธนกฤต  นักพรานบุญ   รองประธานกรรมการ  
1.๓  นางแพรวพัฒน์  เมือนสุวรรณ์  กรรมการ 
1.๔  นางวัสสา  ประวะเสนัง   กรรมการ 
1.๕  นางสาวนภาพร  อนุสรณ์ประดิษฐ์  กรรมการ 
๑.๖  นางสาวนิติกรณ์  มาลา   กรรมการ 
1.๗ นายสุนทร  คงสิริ    เลขานุการกรรมการ 
1.๘ นางสาววราภรณ์  ค าปินตา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 โดยมีหน้าที่เขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สั่ง  ณ  วันที่  31 มกราคม 2561 

 

(นายไพชยนต์  ศรีม่วง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 

 
 
 



๔๒ 

 

 

 
 
ปฏิทินปฏบิัติงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการประจ าปีการศึกษา  2560 

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 
ที่ วัน เดือน ป ี งานที่ปฏิบัต ิ ผู้รับผิดชอบ 
1 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 
- ฝ่ายบริหาร 
 

2 พฤษภาคม 2560 ประชุมก าหนดกรอบ/ประเด็นส าคัญของการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา                                              
และสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
 

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา                                              

3 กันยายน 2560 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    ครั้งที่ 1                                          คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา                                              

4 กันยายน 2560 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา                                              คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

5 มีนาคม  2561 ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    ครั้งที่ 2                                          
6 มีนาคม  2561 สรุปและจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา                                              
- ฝ่ายบริหาร 
- คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา            
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

7 เมษายน- พฤษภาคม  
2561 

ประชุมน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปวางแผนพัฒนา                                          

- ฝ่ายบริหาร 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ทุกฝ่าย 
- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกงาน 

 

 


