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คำนำ 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ ได้ออกกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษาทราบและใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก       
การติดตามตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา
เล่มนี้ เป็นเอกสารงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รวบรวมและสรุปผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนทุ่ งสงวิทยาและใช้ เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานก ารศึกษา             
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕63 จนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ี

 
 

 
 
 
           (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ)  
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  
  
 ผลการดำเนินงาน 

๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยรวม : อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
ผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖3 ซึ่งมาตรฐาน
สถานศึ กษาสอดคล้ อ งตามมาตรฐาน ระดั บ การศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๑  ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๓ มาตรฐาน คือ 

คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ       

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

๒. หลักฐานสนับสนุน :  
จากการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีผลงานเชิง 

ประจกัษ์และหลักฐานสนับสนุน ดังนี้ 
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   
๒.2 ผลการจบหลักสูตรการศึกษาและการศึกษาต่อ 
๒.3 รางวัลผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ระดับภาคใต้ และระดับชาติ 
๒.4 รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๒.5 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒.6 วิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) และรายการประเมินตนเอง  

(T-SAR)   
๒.7 รายงานโครงการประจำปี 
 

          ๓. กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy) 
   การพัฒนาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา “ปีการศึกษา 2563-2566 : 4  ปี แห่งการสร้าง 

คุณภาพผู้เรียน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน” 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี 

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบวงจร 
คุณภาพแบบบูรณาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ 
บริหารจัดการศกึษา ร่วมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

จุดเน้นสถานศึกษา 
       โรงเรียนทุ่งสงวิทยา กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพ 4 ด้าน คือ 

 1. การประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 

 2. การประกันคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3. การประกันคุณภาพด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 4. การประกันคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
       โรงเรียนทุ่งสงวิทยากำหนดค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ภายใต้แนวปฏิบัติที่ยึดถือกัน

มาจนนำพาโรงเรียนสู่ความสำเร็จ สอดคล้องกับสีประจำโรงเรียน คือ แสด-ดำ ซึ่งมีความหมายว่า 
เป็นผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ และพร้อมที่จะเสียสละ เพ่ือสังคมและประเทศชาติ จึงนำไปสู่การกำหนด
ค่านิยมองค์กร  คือ  T – SMART   

T = Thungsongwittaya  หมายถึง  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
  S = Service Mind  หมายถึง  จิตใจบริการ 

M = Management  หมายถึง  การบริหารจัดการเป็นระบบ    
A = Analysis   หมายถึง  คิดวิเคราะห์   
R = Recheck   หมายถึง  ตรวจสอบ  ทบทวน   
T = Teamwork   หมายถึง  ทำงานเป็นทีม   
 
คำขวัญ 

         “ ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย ” 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป      

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๕ – ๗๕๗๐๕2 โทรสาร ๐๗๕ – ๗๕๗๐๕๑  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖  

 
       ผู้บริหารโรงเรียน  

       ผู้อำนวยการโรงเรียน   
 1. นายณัฐวุฒ ิ  รัตนอรุณ 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 1. นางณภัทร  เมอืงไทย 
 ๒. นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค 

       ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 1. นายวิฑูรย์  ชุมขำ 
 ๒. นายสุชาต ิ  โรวัฒน ์

       จำนวนครูและบุคลากร  ๖4 คน  จำแนกเป็น 
1. ข้าราชการครู 52 คน เป็นข้าราชการครูชาย 10 คน เป็นข้าราชการครูหญิง 42 คน    
2. ครูอัตราจ้าง  2  คน เป็นครูอัตราจ้างชาย 1 คน เป็นครูอัตราจ้างหญิง 1 คน 
3. ครูต่างชาติ  1  คน เป็นครูต่างชาติหญิง 1 คน 
4. ลูกจ้าง  ๙  คน เป็นลูกจ้างชาย 4 คน เป็นลูกจ้างหญิง 5 คน 

       ระดับชั้นที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
       จำนวนนักเรียน รวม  1,085  คน จำแนกเป็น 

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   724  คน   
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   361  คน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้รับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 25 ถึง 27 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ผลการประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้
คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (๘ ตัวบ่งชี้) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้) และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม (๒ ตัวบ่งชี้) มีจำนวนรวมทั้งหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้ดังนี้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.62 ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.71 ดีมาก 
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.85 ดี 
๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10.00 9.00 ดีมาก 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.43 พอใช้ 
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 10.00 8.00 ดี 
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.30 ดี 
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.77 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค ์
    ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ ์
      ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
๑๑. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.60 ดีมาก 
๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา 
      มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ 
      ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 80.28 ดี 
 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป     ใช่     ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี ้   ใช่     ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่     ไม่ใช่  

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไมส่มควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  
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ตารางข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รูปเปลวไฟในดอกบัว 

 

รูปเปลวไฟในดอกบัว หมายถึง ความรู้สร้างเยาวชนให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรมเป็นคนทีด่ีของสังคมและประเทศชาติ 

ปรัชญาโรงเรียน “ ความรู้คู่คุณธรรม นำสังคม ” 
สีประจำโรงเรียน แสด – ดำ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ  

และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกอินทนิล 

เอกลักษณ์ “ โรงเรียนน่าอยู่  คู่ท้องถิ่น ” 
อัตลักษณ์ “ ย้ิม ทักทาย ไหว้สวย ” 
ค่านิยม        โรงเรียนทุ่ งสงวิทยากำหนดค่านิยมที่ดี ในการ

ปฏิบัติงาน ภายใต้แนวปฏิบัติที่ยึดถือกันมาจนนำพาโรงเรียนสู่
ความสำเร็จ สอดคล้องกับสีประจำโรงเรียน คือ แสด-ดำ ซึ่งมี
ความหมายว่า เป็นผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ และพร้อมที่จะเสียสละ 
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ จึงนำไปสู่การกำหนดค่านิยมองค์กร  
คือ  T – SMART   
T = Thungsongwittaya หมายถึง โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
S = Service Mind หมายถึง จิตใจบริการ 
M = Management หมายถึง การบริหารจัดการเป็นระบบ    
A = Analysis หมายถึง คิดวิเคราะห์   
R = Recheck หมายถึง ตรวจสอบ  ทบทวน   
T = Teamwork หมายถึง ทำงานเป็นทีม   
   

วัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนทุ่งสงวิทยา เป็นองค์กรที่มีความเปลี่ยนแปลง พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง นำองค์ความรู้ นวัตกรรม มาใช้ในการดำเนินงาน 
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ขององค์กร 
นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมองค์กร คือ 
“ทำงานของทุกคนไป” 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สะท้อนผ่านแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีนวัตกรรมของกลุ่ม
บริหารวิชาการ “กิจกรรมการสอน และการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาครูให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริม
การใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps การจัดทำแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
การจัดกิจกรรมสอนเสริมและกิจกรรมกวดวิชาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ (O-NET, GAT, PAT) เน้นให้นักเรียน
เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ตามสภาพ
จริง เช่น การจัดค่ายวิชาการของโรงเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ การให้นักเรียนเข้าร่วม
อบรมและฝึกปฏิบัติการจริงกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีพัฒนาการในด้านการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สำคัญ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และการพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เช่น ทักษะมวยปล้ำ ภาษาไทย ดนตรี 
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ส่งเสริมผู้ เรียนให้มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎระเบียบ มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่ดี ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา 
ผ่านกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม และโครงงานคุณธรรม มีกระบวนการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล โดยการศึกษาผู้เรียนรายกรณี (Case Study) มีกิจกรรม Homeroom เพ่ือดูแลและให้
คำปรึกษาแก่นักเรียน มีนวัตกรรมกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน “กิจกรรมระบบทีมแบบเพ่ือน
ดูแลเพ่ือน (TSW)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็ง และเปิดรับการอบรม
จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกตามความสนใจแก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ    
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจเชิดชูความ
เป็นไทย ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย มีความเป็นอยู่อย่างพอพียง ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม มีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย” 
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ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันที่ดี ปรับตัวเพ่ือให้ อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มุ่งมั่นในการทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทน เพ่ือให้งานสำเร็จ
ตามเป้าหมาย มีจิตสาธารณะ เป็นผู้ให้และอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืนทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม รักความ
เป็นไทย ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม มีความกตัญญูกตเวที       
เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
โดยเรียนรู้ผ่านรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  กิจกรรมพานักเรียนเข้าวัดทุกวันพระ กิจกรรม
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิทุกวันศุกร์ จัดการเรียนการสอน
ผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของโรงเรียน จัดกิจกรรมการสอนวิชากระบี่กระบอง  และกิจกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
  ส่งเสริมนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย
ความเข้าใจ ผ่านกิจกรรมน้องไหว้พ่ี การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมเช้านี้ที่หน้าเสาธง 
เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงาม
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา เชื้อชาติ สามารถแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันได้ด้วยความ
เข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และชุมนุมต่างๆ 
ตลอดจนกิจกรรมวันสำคัญทั้งในและนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมไปวัดในวันพระ 
กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นต้น นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตซอลทุ่งสงวิทยาคัพ  และกีฬาภายนอกโรงเรียน   
สร้างค่านิยมนักเรียนในเรื่องการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี การแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นประชาธิปไตย กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่ดีเหมาะสมกับวัย เป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ทางด้านผลการประเมิน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๗๔.๒๙ โดยปีการศึกษา ๒๕๖3 มีผลการเรียนเฉลี่ย 
74.71 เพ่ิมสูงขึ้น 0.42  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖2 นักเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖3 
เพ่ิมสูงขึ้น  3.57  เมื่อเปรียบเที ยบปีการศึกษา 2562  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖             
ในปีการศึกษา ๒๕๖3 เพ่ิมสูงขึ้น 2.15  เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ระดับ ดี และ ดีเยี่ยม ร้อยละ ๙๘.80 และนักเรียนมีผลประเมินอ่าน 
คิดวิเคราะห์ ฯ ได้ระดับ ดี และ ดีเยี่ยม ร้อยละ 96.20  
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ และได้รับรางวัล ดังนี้  1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 การประกวดคลิปสั้น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ๒) รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคลิปสั้นเพลงยุวชนประกันภัย  3) รางวัลเยาวชนแกนนำโครงการ
สร้างจิตสำนึกลดขยะชุมชนสู่ความยั่งยืนและโครงการคนรุ่นใหม่ นักสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาวะ  
4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรม ระดับชาติ  5) รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 ระดับชาติโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564 จำนวน        
4 รายการ และ  6) รางวัลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาด แห่งประเทศไทย จำนวน 
3 รายการ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จบการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จบการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจ   
ต่อคุณภาพนักเรียนอยู่ในระดับมาก ผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อยู่ใน ระดับดีเลิศ มีผลการประเมินดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ 

ร้อยละ ๙๓.๕ สามารถพูดแนะนำตนเอง ครอบครัวและสนทนาอย่างง่ายเป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
๘๐ และนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน มีความสามารถพูดแนะนำตนเอง และสนทนา
อย่างง่ายได ้ร้อยละ ๘๕ นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน  

 1.2 นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีผลการประเมินสมรรถนะ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 
นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนร้อยละ ๕๐ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

 1.3 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีผลงาน ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์   
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คนละหรือกลุ่มละ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน และนำเสนอต่อสาธารณชน ร้อยละ ๗๐ 

 1.4 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสาร เลือกสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลงาน ใช้ Facebook E-mail โปรแกรม Microsoft 
(Word, Excel, PowerPoint) Construct 2, Wordpress, Scratch, Youtube, แ ล ะ  Google    
ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์  
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  1.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 

วิชา 
ร้อยละของนักเรียน 

ที่มีผลการเรียนระดับ 2.5 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ รวม 

ภาษาไทย 63.66 77.93 70.80 
วิทยาศาสตร์ 53.82 73.87 63.85 
คณิตศาสตร์ 50.95 46.41 48.68 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 77.66 81.90 79.78 
ภาษาต่างประเทศ 48.80 57.37 53.09 
สุขศึกษาและพลศึกษา 78.88 79.11 78.99 
ศิลปศึกษา 78.92 91.83 85.38 
การงานอาชีพ 82.29 93.16 87.73 
ผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม 70.18 74.72 72.45 

 
1.6 นักเรียนร้อยละ ๙0 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ นักเรียน

ร้อยละ ๙0 ได้รับการฝึกทักษะอาชีพและเรียนรู้อาชีพจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น นักเรียนร้อยละ 
90 ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นในการพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  นักเรียนร้อยละ 
๖๐ มีทักษะในการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 

2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.1 นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตามอัตลักษณ์ “ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย” ผ่านโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ผ่านโครงการส่งเสริมคุณธรรม และ
เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  

2.2 นักเรียนทุกคนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน มีจิตสาธารณะต่อสังคมอย่างยั่งยืน เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น มีทักษะกระบี่ -
กระบอง และฟันดาบสองมือ ตามรายวิชาที่กำหนด  

2.3 นักเรียนทุกคนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ ชุมนุม) นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่างของวัฒนธรรมและ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง  

2.4 นักเรียนร้อยละ 98 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมโดย เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาของโรงเรียนหรือของชุมชน ผ่านการประเมินการทดสอบสมรรถนะทางกาย น้ำหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย มีสุขภาพจิตที่ดี และมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
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 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคำนวณ สูงกว่าเป้าหมาย 
2) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
สูงกว่าเป้าหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด เป็นไปตามเป้าหมาย 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นไปตามเป้าหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

(ดนตรี กีฬา ศิลปะ ชุมนุม)  
เป็นไปตามเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด ทั้ง 6 ประเด็นพิจารณา 
ได้แก่ 1) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคำนวณ  2) มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  4) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) มี
ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างก าร เรี ยนตามห ลั กสู ต ร
สถานศึกษา และ6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
     2. ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐานครบ  8 
ประการ มีอัตลักษณ์ “ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย”   

     ๑. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต้องดำเนินการอย่ างจริ งจั งและต่อเนื่ อง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และ
ดำเนินการลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 
๐ ร. มส. อย่างเป็นระบบด้วยความร่วมมือของ
ทุ ก ส่ วน ได้ แ ก่  โร ง เรี ย น  นั ก เรี ย น  แล ะ
ผู้ปกครอง 
 ๒.  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) บ างราย วิ ช ายั งต่ ำกว่ าค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศ ต้องส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นหาความรู้ และส่งเสริม
การอ่านเพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการวัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะและ 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มีความภูมิใจในท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้พิ พิธภัณฑ์ท้องถิ่น แสดงออก
อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนตามหลักประชาธิปไตยโดย
ผ่านโครงการการอบรมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสภา
นักเรยีน  
     ๓. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
ส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย         
มี ม ารย าท ที่ ดี  จ น เป็ น เอ ก ลั ก ษ ณ์ ขอ ง
สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
สั งคม  เคารพกฎกติ กา  มี จิ ต สาธารณ ะ  
รับผิดชอบต่อหน้าที่  เช่น ดูแลเขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ และห้องเรียนประจำของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าแถวซื้ออาหารและ
การรับบริการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม        
     4. นักเรียนมีสมรรถนะและทักษะชีวิตที่ดี 
เช่น การปลอดจากสิ่งเสพติด การมีทักษะใน
การทำงานและประกอบอาชีพ การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
     5. นักเรียนมีทักษะทางวิชาการที่สามารถ
พัฒนาให้เกิดเป็นความสามารถพิเศษได้อย่าง
เต็มศักยภาพ มีผลงานเชิง ประจักษ์เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานต้นสังกัด  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
     ๓ . ส่ ง เส ริม และสนั บ ส นุ น ก ารสร้ า ง
นวัตกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการ “กิจกรรม
การสอนและการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา” 
โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามามี
บทบาทในการสร้างสังคมออนไลน์เพ่ือการ
นิเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อการนิเทศมากยิ่งขึ้น 
ลดช่องว่างในการเข้าถึงการนิเทศ และเป็นการ
ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์มาก
ที่สุด 
     ๔. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีความมุ่งมั่นขยันอดทนรักความ
เป็นไทย และรู้จักประหยัดตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้ครูทุกคนมี
การ บู รณาการในการจัดการเรียนรู้อย่า ง
ต่อเนื่อง 
     ๕. การพัฒนานักเรียนให้กล้าแสดงออกใน
การนำเสนอ การอภิปราย การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และการทำงานอย่างเป็นระบบ 
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี เช่น การเรียนรู้
แบบโครงงานให้มากขึ้น 
     ๖ . การส่งเสริมนักเรียนด้านการรักษา
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการจัด
การศึกษาที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
     ๗ . ส่ งเสริมและสนับสนุนระบบดูแล
ช่ วย เหลื อนั ก เรี ยน เป็ น รายบุ คคล  และ
การศึกษาผู้เรียนรายกรณี (Case Study) การ
สร้างนวัตกรรมของกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน “กิจกรรมระบบทีมแบบเพ่ือนดูแล
เพ่ือน (TSW)” เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
แผนปฏิบัติการ / โครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนางานวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. โครงการต้านทุจริตศึกษา 
7. โครงการพัฒนางานห้องสมุดมีชีวิต 
8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. โครงการพัฒนากิจกรรมแนะแนว     
10. โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัย    
11. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลและประเมินผล 
12. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น 
13. โครงการชวนรู้เรื่องอาเซียน 
14. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
15. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ 
16. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  
17. โครงการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
18. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
19. โครงการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน 
20. โครงการพัฒนาทักษะกีฬาและพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
21. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
22. โครงการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
23. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
24. โครงการส่งเสริมทกัษะชีวิตโดยใช้กิจกรรมนอกหลักสูตร  
25. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ทุ่งสงวิทยา ยิ้ม-ทักทาย-ไหว้สวย 
26. โครงการทุ่งสงวิทยาสร้างโอกาสสู่การแก้ปัญหาการออกกลางคัน    
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาและ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง คือ “ทำหน้าที่ของตนไป” มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
กำหนดทิศทางการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน และสรุปงานผลการดำเนินงาน โดยมีภารกิจหลักใน 3 กลยุทธ์ คือ ๑. การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ๓. การจัดการศึกษาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนหลัก คือ 
 ๑. การกำหนดแผนงานดำเนินการสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดการประกัน
คุณภาพ ๔ ด้าน คือ 1. การประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 2. การประกันคุณภาพ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. การประกันคุณภาพด้านระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน และ          
4. การประกันคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
 ๒. การพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ การพัฒนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
โรงเรียนกำหนดให้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู พัฒนานวัตกรรมในการยกระดับ
คุณภาพนักเรียน ได้แก่ การสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อนักเรียน การพัฒนาข้อสอบและ      
การจัดทำแผนการสอนเสริมตามแนว Test Blueprint การทดสอบวัดความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.๓ 
และ ม.๖ การสอนเสริม การจัดทำคลังข้อสอบ การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ (ลดค่าเล่า
เรียน) ให้แก่ผู้เรียน การนิเทศภายในแบบคู่สัญญา การสอนแบบคู่พัฒนา กิจกรรมระบบทีมแบบ
เพ่ือนดูแลเพ่ือน (TSW) ครูหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม หนึ่งกลุ่มสาระหนึ่งนวัตกรรมการเรียนการสอน 
จัดทำโครงการที่เป็นจุดเน้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ ได้แก่ โครงการ ๑ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๑  ทักษะสู่ความเป็นเลิศ  โครงการส่งเสริมการอ่าน การอบรมออนไลน์ อบรม         
Case study เพ่ือนำกลับมาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล กำหนดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงาน
เป็นระยะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาส      
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่  การประชุมเพ่ือติดตามงานอย่างต่อเนื่ อง        
การรายงานการนิเทศภายในที่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การรายงาน
โครงการ การสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

แนวทางการดำเนินงานทั้ง ๓ ขั้นตอน ใช้กระบวนการระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ 
PDCALI ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแก้ไข 
(Action) การเรียนรู้/พัฒนา (learning) การบูรณาการ (Integration) และการบริหารแบบเทียบเคียง
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สมรรถนะ (Benchmarking) โรงเรียนทุ่งสงวิทยามีการบริหารและการจัดการเชิงระบบ ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด          
ต่อโรงเรียนและผู้เรียนทุกคน 

 
กระบวนการระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ PDCALI 

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
๑. โรงเรียนได้ดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และจุดพัฒนาของโรงเรียน ได้แก่ การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม มีระบบนิเทศภายในแบบคู่สัญญา การนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นโยบายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ โครงการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. โครงการโรงเรียนปลอดขยะของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของ สพฐ. โครงการพัฒนามวยปล้ำของสมาคมมวยปล้ำ         
แห่งประเทศไทย โครงการสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
 ๓. โรงเรียนประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ ได้รับรางวัล อาทิเช่น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 รางวัลดีเด่น 
ปีที่ 1  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น องค์กรต้นแบบที่ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่ง
ความสุขตามโครงการสร้างสุขคนสร้างชาติพุทธศาสตร์สร้างใจ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขของ สพฐ. 
รางวัลร้อยครูดี ไม่มีอบายมุขของจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลผลการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ           
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(Best Practice) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ การประกวดคลิปสั้น (Shot Clip) ความรักปลอดภัยในวัยเรียน รางวัลเยาวชนแกนนำ
โครงการสร้างจิตสำนึกลดขยะชุมชนสู่ความยั่งยืน และโครงการคนรุ่นใหม่ นักสร้างสรรค์ ส่งเสริม
สุขภาวะ เป็นต้น ผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อยู่ใน ระดับดีเลิศ มีผลการประเมินดังนี้ 

1. โรงเรียนทุ่งสงวิทยามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดชัดเจน มีแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและนำไป
ปฏิบัติได้จริง มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. โรงเรียนทุ่งสงวิทยามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยกระบวนการปฏิบัติงานด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI) มีผลงาน
เชิงประจักษ์ด้านนักเรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา  

3. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น มีการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID PLAN) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี มีการเผยแพร่และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีรายงานผล
การประเมินตนเอง   (T-SAR) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

5. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน     
มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ สภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน  

6. โรงเรียนทุ่งสงวิทยามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้สำหรับนักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     ๑. โรงเรียนมีการบริหารงานและการจัดการ
ด้ วย ระบ บ วงจรคุณ ภ าพแบ บ บู รณ าการ 
(PDCALI) ใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) และ ใช้ น วั ต ก รรม ใน การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     ๒. โรงเรียนเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน มีการปรับให้สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาที่
มุ่ งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๓. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เช่น การนิเทศภายในแบบ
คู่สัญญา การสอนแบบคู่พัฒนา กิจกรรมระบบ
ทีมแบบเพ่ือนดูแลเพ่ือน (TSW) ครูหนึ่ งคน   
หนึ่งนวัตกรรม และหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
หนึ่งนวัตกรรม 
     ๔. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
พ้ืนที่บริเวณโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
     ๕ . โรงเรี ยน ได้ รั บ รางวั ล สถาน ศึ กษ า
ปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน รางวัลโรงเรียนดี
ไม่มีอบายมุขของ สพฐ. รางวัลโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. รางวัลหนึ่ ง โรงเรียนหนึ่ งน วัต กรรม 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลผลการปฏิบัติ
ที่ เป็น เลิศด้านการบริหารจัดการ  สพม.1๒ 
ชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลการประกวดคลิปสั้น
ความรักปลอดภัยในวัยเรียน สพม.1๒    

     ๑ . กำหนดแนวทางและเปิ ดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
     ๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็งมากขึ้น  เพ่ือการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
     ๓. การพัฒนานวัตกรรมที่ สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของโรงเรียนที่สามารถนำไปใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาทุกงาน ให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 
     ๔. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้
มีความพร้อมในการจัดการศึกษาในทุกด้าน ให้
เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
     ๕. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงาน 
เชิงประจักษ์ในระดับเขตพ้ืนที่ และในระดับชาติ 
ทั้งในด้านโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้
มากขึ้น 
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แผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
แผนปฏิบัติการ / โครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21       
2. โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการเลี้ยงรับเลี้ยงส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. โครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. โครงการการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 
8. โครงการพัฒนาการเงิน - บัญชีและพัสดุ 
9. โครงการเงินประกันส่วนนายจ้าง 
10. โครงการควบคุมกำกับดูแลการใช้สาธารณูปโภค 
11. โครงการค่าน้ำมันรถยนต์และค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ 
12. โครงการงานธนาคารโรงเรียน   
13. โครงการระดมทนุและทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
14. โครงการจัดหาลูกจ้างชั่วคราว   
15. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
16. โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
17. โครงการการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 
18. โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
19. โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
20. โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
22. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
23. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
24. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทุ่งสงวิทยามีกระบวนการพัฒนา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งสงวิทยามีการวางแผนและเตรียมความพร้อม
สำหรับการเปิดแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้านของผู้เรียนในปีการศึกษา
๒๕๖๔ ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษ และ
ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษศิลปะ ตามลำดับ และระดับมั ธยมศึกษาปีที่ 4 
ประกอบด้วย แผนอาชีพ 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคนิคยานยนต์ และสาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย เตรียมความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนและชุมชน เช่น การจัดการสอนเสริมร่วมกับโรงเรียนสตรี
ทุ่งสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)          
มีการจัดทำ MOU หลักสูตรศิลป์อาชีพกับวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จัดทำหลักสูตรเพ่ิมเติมในรายวิชา
สาระเพ่ิมเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นรายวิชาที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการ
ของชุมชน อีก ๖ รายวิชา ได้แก่ การออมและการลงทุน การขายออนไลน์ การจัดทำคลิปวีดีโอ   
การเป็นยูทูปเบอร์ การปลูกกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา และวิชาการสร้างแบรนด์สินค้า นอกจากนี้          
มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน มีการจัดเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ 
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงตำบลควนกรด สถานีอนามัยบ้านไทรห้อง    
ศูนย์การเรียนรู้ผึ้งร่มไทร เป็นต้น 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การศึกษา
นักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือนำผลไปวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ( ICT) จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง        
ให้นักเรียนได้ร่วมสร้างและผลิตสื่อการสอน จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา     
จัดค่ายวิชาการเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ จัดการเรียนรู้โดยใช้วิทยากร
ในท้องถิ่น และวิทยากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม 
ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ นอกจากนี้มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และ
จัดทำรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จัดทำรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้   
การวิจัยในชั้นเรียน มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง มีการจัดทำข้อมูลระบบ
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เช่น สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปผล
การทดสอบระดับชาติ และสรุปผลการแข่งขันทักษะต่างๆ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือนำไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ นำผลการคัดกรองมาใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน ครูทุกคนมีการศึกษารายกรณี 
(Case Study) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ 
จัดกิจกรรมระบบทีมแบบเพื่อนดูแลเพื่อน (TSW) 

ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในแต่ละ
รายวิชา ให้ครูดำเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย และ  
นำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนานักเรียน สร้างคลังข้อสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพ มีการจัดระบบนิเทศภายใน มุ่งเน้นให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเอง    
จากการนิเทศนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาตามสภาพจริงในห้องเรียนโดย    
ใช้การนิเทศแบบคู่สัญญา 

ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามประเด็นพิจารณา 
ผลจากกระบวนการพัฒนา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
๑. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และจัดการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน 
นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนปลอด ๐, ร, 
มส, และ มผ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ ที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดขึ้น ผลจากการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งโรงเรียนได้พัฒนา
นักเรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียงร่วมกับเครือข่ายการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยาทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผ่านเกณฑ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบการศึกษา
ตามหลักสูตรร้อยละ ๑๐๐ สามารถศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจตามศักยภาพ และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาอยู่ในระดับมากที่สุด   

๒. ผลจากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทำให้โรงเรียนทุ่งสงวิทยามีหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน     
ครูทุกคนมีเครื่องมือในการวัดผลที่หลากหลาย มีกระบวนการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องและ
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร คิดเป็น ครูทุกคนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีคลังข้อสอบ และมีการนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการพัฒนานักเรียน ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีผลการเรียน
ผ่านเกณฑ์ทุกคน เป็นโรงเรียนปลอด ๐, ร, มส และ มผ.   

๓. โรงเรียนทุ่งสงวิทยาส่งเสริมสนับสนุนวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการขององค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานต่าง ๆ     
อย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ียั่งยืน จากการสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการทดสอบวัดสมรรถนะครู
ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ของสถาบัน
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) มีครูสอบผ่านจำนวน ๑๑ ราย และครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง/ พัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

 

ตำแหน่ง/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน (คน) จำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง) 

ผู้บริหาร ๕ ๙๔ 
คณิตศาสตร ์ ๖ ๑๒๔ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐ ๒๒๗ 
ภาษาไทย ๖ ๑๒๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๘ ๒๒๕ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘ ๑๕ 
การงานอาชีพ ๓ ๔๒ 
ศิลปะ ๔ ๖๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๖ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒ ๖๔ 
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๔. ผลงานที่ส่งผลต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ดังนี้ 

ผลงานด้านโรงเรียน 
     ๑. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ประจำปี ๒๕๖๓ 
  ๒. รางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี  ๒๕๖๓       
เรื่องแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ย้อนอดีตบรรพชน สืบค้นภูมิปัญญา 

 ๓. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รางวัล ดีเด่น ปีที่ ๑      
ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๔. รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๓ 
 ๕. รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม “ดีเด่น” 

ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่ องใน
สัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา ระดับชาติ 

 ๖. รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๑ ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 ๗. รางวัลเหรียญเงิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช 

 ๘. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รางวัล ดีเด่น ปีที่ ๑      
ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลงานด้านครู 
 ๑. ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จำนวน ๒๐ รายการ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ๖ รายการ รางวัลเหรียญทอง ๕ รายการ 
รางวัลเหรียญเงิน ๗ รายการ และ รางวัลเหรียญทองแดง ๒ รายการ 

 ๒. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ ราย 
 ๓. รางวัลครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม “ดีเด่น” 

ระดับชาติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องใน
สัปดาห์วันสำคัญทางพุทธศาสนา ระดับชาติ จำนวน ๑๐ ราย   

๔. ได้รับ ๗๐ เหรียญทอง ๒๙ เหรียญเงิน ๒๖ เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ
วิชาการ งานมหกรรมวิชาการวันมัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที ่๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕. ได้รับรางวัล ๘ เหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ จังหวัด
นครศรธีรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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ผลงานด้านนักเรียน 
๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคลิปสั้นเพลงยุวชนประกันภัย ประจำปี 

๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
๒. รางวัลเยาวชนแกนนำ โครงการสร้างจิตสำนึกลดขยะชุมชนสู่ความยั่งยืนและ

โครงการคนรุ่นใหม่ นักสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาวะ ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 
๓. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศ      

แห่งประเทศไทย (ภาค ๔) ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นอายุไม่เกิน U๑๕ ประเภทฟรีสไตน์ชาย น้ำหนัก ๕๗ 
กิโลกรัม ชาย 

๔. รางวัลนักกีฬามวยปล้ำยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำ
ชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาค ๔) ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นอายุ ไม่เกิน U๑๕ ประเภท    
ฟรีสไตน์ ชาย  

๕. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ Beach Wrestling Women 
น้ำหนัก ๖๐ กิโลกรัม การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
(ภาค ๔) ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นอายุไม่เกิน U๑๕ ประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนัก ๕๗ กิโลกรัม ชาย 
  ๖. รางวัลเหรียญทอง ๘ รายการ จากการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ระดับภาคใต ้จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๗. การแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมวิชาการวันมัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ครั้งที ่๒๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับ ๗๐ เหรียญทอง ๒๙ เหรียญเงิน ๒๖ เหรียญทองแดง 

๘. นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป     
คือ ระดับดี ร้อยละ ๔๐.๒๓ และระดับดีมาก ร้อยละ ๕๕.๔๔ 

ผลของการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา อยู่ใน ระดับดีเลิศ มีผลการประเมินดังนี้ 

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ภาคเรียนละ 1 วิธี 
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2) ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน จัดหา และใช้สื่อการสอนเพ่ือจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 

3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก บรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครูทุกคนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการ
พัฒนานักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๔) ครูตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้ เรียน 
ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการรายงานการใช้แผนการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา 
ต่อ 1 ภาคเรียน ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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5) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
(PLC) ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๔ ครั้ง และ
ครูร้อยละ ๙๐  มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านสื่อเทคโนโลยี เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     ๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด
และสนใจ ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ 
     ๒. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน และมีเครื่องมือวัด ประเมินผลที่สอดคล้อง
กับผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และมีผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ในระดับเขตพ้ืนที่  และ
ระดับชาติ 
     ๓. ครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้าง
ทักษะและประสบการณ์ในการดำรงชีวิตและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้     
จนเกิดเป็นภาพความสำเร็จขึ้นในโรงเรียน  

    

     ๑. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการ
พัฒนาตนเอง      
     ๒. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง เพ่ือสร้างแรงจูงใจและภาพความสำเร็จ
ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพ
นักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 
     ๓. พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ เพ่ือให้
นักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ด้วย
ตนเอง 
 ๔. ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย
แก้ปัญหา หรือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพมากขึ้น 
     ๕ . ส่ งเสริม ให้ ครู เข้ าร่วมกิจกรรมทาง
วิ ช า ก า รกั บ ห น่ ว ย ง าน ต่ า งๆ  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น เช่น 
การนำเสนอผลการปฏิบัติที่ เป็น เลิศ (Best 
Practice) การนำเสนอผลงานวิจัย การนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการผ่านสื่อเทคโนโลยี  การ
น ำเสน อผล งาน ท างวิ ช าก าร ป ระกวด ใน
หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยามีแผนการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพกระบวนการจัดการเรียน   

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้สูงขึ้น ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนางานวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
2. โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
3. โครงการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
4. โครงการหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งนวัตกรรม 

 แผนปฏิบัติการ / โครงการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
7. โครงการค่ายภาษาและทัศนศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ 
    เทคโนโลย ี
10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
12. โครงการเมล็ดพันธุ์วิทยาศาสตร์  (Science  Seed) 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

๑.  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.  กระบวนการพัฒนา   

โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาและ
จัดประชุมระดม ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย   
ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
มีการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล กำหนดให้มีการ
ประชุมติดตามการดำเนินงานเป็นระยะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสม เป็นระบบ
และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ การรายงานการนิเทศ
ภายใน การรายงานโครงการ การสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา โดยมี
ภารกิจหลักใน 3 กลยุทธ์ คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้กระบวนการระบบวงจรคุณภาพแบบ
บูรณาการ (PDCALI) และการบริหารแบบเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ในการดำเนินงานเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อโรงเรียน 

 การส่งเสริม สนับสนุนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
การสอนเสริม การสอบวัดความรู้ การจัดค่ายวิชาการ จัดระบบแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมครูให้พัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ครูออกแบบจัดการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผลที่เหมาะสมตามสภาพจริง ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และจัดทำรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จัดทำรายงานการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง การจัดทำ
ข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ พัฒนานักเรียนให้มีทักษะใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ พัฒนาครูให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง นักเรียนใฝ่รู้
ใฝ่เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม     
มีภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เข้าร่วมกิจกรรมกีฬามวยปล้ำ 
กีฬาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ปรับตัวเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

๓.  ผลการดำเนินงาน ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ตามตัวชี้วัด 
 การดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นำระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดำเนินไป
อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการที่สำคัญ ได้แก่ การกระจายอำนาจ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการทำงาน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ระดับคุณภาพดีเลิศ ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
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ดังนี้ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ ระดับคุณภาพดีเลิศ และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
บริบทโรงเรียนและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา
และสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ
พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถ ในการอ่านและเขียน 
การสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะตามที่ สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน   
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ใช้กระบวนการระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ (PDCALI) และการบริหาร
แบบเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)   มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตาม
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนา และการบูรณาการ 
 ด้านครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ ครูวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร 
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ  การเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 

๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
• คุณภาพผู้เรียน 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด ทั้ง 6 ประเด็นพิจารณา    
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐานครบ  8 
ประการ มีอัตลักษณ์ “ยิ้ม ทักทาย ไหว้สวย”  
      ๓. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
ส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย         
มีมารยาทที่ด ีจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม เคารพกฎ
กติกา มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อหน้าที่  

• คุณภาพผู้เรียน 
 ๑ . การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
และลดจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร. 
มส. อย่างเป็นระบบดว้ยความร่วมมือของทุกส่วน 
  ๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบ
ค้นหาความรู้ และส่งเสริมการอ่านเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการวัดกระบวนการ
เรียนรู้  ทักษะและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ของผู้ เรียน  เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     4. นักเรียนมีสมรรถนะและทักษะชีวิต
ที่ ดี  ปลอดจากสิ่ งเสพติด มีทักษะในการ
ทำงานและประกอบอาชีพ  
 5. นั ก เรียนมีทักษะทางวิชาการที่
สามารถพัฒนาให้เกิดเป็นความสามารถพิเศษ
ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีผลงานเชิง ประจักษ์
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต้นสังกัด 

      ๓ . ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการ “กิจกรรม
การสอนและการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา” 
โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
      ๔ . ป ลู ก ฝั ง  คุณ ธรรม  จ ริ ย ธ รรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเน้นให้ครูทุกคนมีการ 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
      ๕ . ก า ร พั ฒ น า นั ก เรี ย น ให้ ก ล้ า
แสดงออกในการนำเสนอ การอภิปราย การคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ และการทำงานอย่างเป็น
ระบบ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี  
      ๖. การส่งเสริมนักเรียนด้านการรักษา
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมตามแนวทางการจัด
การศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบดูแล
ช่ วย เหลื อนั ก เรี ยน เป็ น รายบุ คคล  และ
การศึกษาผู้เรียนรายกรณี (Case Study) การ
สร้างนวัตกรรมของกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน “กิจกรรมระบบทีมแบบเพ่ือนดูแล
เพ่ือน (TSW)” เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

• กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. โรงเรียนมีการบริหารงานและการ
จัดการด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ 
(PDCALI) ใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) และ ใช้ น วั ต ก รรม ใน การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
      ๒. โรงเรียนเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม       
 ๓. โรงเรียนมีนวัตกรรมในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรม 
      ๔. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที ่ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ๕. โรงเรียนได้รับรางวัล เป็นที่ประจักษ์    

• กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๑. กำหนดแนวทางและเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 
      ๒. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
ผู้ มี ส่ วน เกี่ ย วข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
      ๓. การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบทของโรงเรียนที่สามารถนำไปใช้ใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนาทุกงาน ให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       ๔. การพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ภ ายใน

โรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาใน
ทุกด้าน ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
 ๕. การส่ งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ผลงาน เชิงประจักษ์ในระดับเขตพ้ืนที่ และใน
ระดับชาติ ทั้งในด้านโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนให้มากขึ้น 

• กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๑ . ค รู มี ค ว ามตั้ ง ใจ  มุ่ งมั่ น ใน ก าร
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติ
จ ริ ง  มี ก าร ใช้ วิ ธี ก ารแ ล ะแ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ที่
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้
เรียนรู้ ต ามความถนั ดและสน ใจ  ได้ แสดง
ความสามารถตามศักยภาพ 
      ๒. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน และมี เครื่องมือวัด ประเมินผลที่
สอดคล้ อ งกั บ ผู้ เรี ยน  ส่ งผล ให้ นั ก เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานจาก
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในระดับ
เขตพ้ืนที่ และระดับชาติ 
      ๓. ครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
สร้างทักษะและประสบการณ์ในการดำรงชีวิต
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ไดจ้นเกิดเป็นภาพความสำเร็จขึ้นในโรงเรียน  

 

• กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๑. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้นำไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง      
      ๒. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ เข้ ม แ ข็ ง  เ พ่ื อ ส ร้ า งแ ร งจู ง ใจ แ ล ะภ าพ
ความสำเร็จ ให้ เกิ ด ขึ้ น อย่ างต่อ เนื่ อง และ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 
      ๓. พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้
ด้วยตนเอง 
  ๔. ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย
แก้ปัญหา หรือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพมากขึ้น 
 ๕. ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิ ช า ก า รกั บ ห น่ ว ย ง า น ต่ า งๆ  เ พ่ื อ ส ร้ า ง
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น 
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คำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ที ่49/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

---------------------------------------------------------------------------------- 
  เพ่ือให้การดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นระบบ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา 27 
(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา หรือช่วยเหลือในทุกๆด้านแก่
หัวหน้ามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

๑. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสุทธิตา ศรีบุญนาค รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
3.  นายวิฑูรย์ ชุมขำ คร ูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
4.  นายสุชาติ โรวัฒน ์ คร ูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
5. นางณภัทร เมืองไทย รองผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
6. นายกิจศักดิ์ ชูศรี คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ จัดทำมาตรฐานการศึกษา เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา  
ประเมินคุณภาพภายใน และเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑. นางศุภณัฎฐ์ สิริกาญจน์ คร ู ประธานกรรมการ 
๒.  นางเพ็ญศรี หนูหนอง คร ู กรรมการ 
๓. นางสาวสุวดี เงินถาวร คร ู กรรมการ 
๔. นางรัจนา ประจักษ์วงศ์ คร ู กรรมการ 
๕. นางสาวสุทธินี ทวนดำ คร ู กรรมการ 
๖. นางฐิรกานต์ สุขยา คร ู กรรมการ 
๗. นางลมัย รัตนมณี คร ู กรรมการ 
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๘. นางปรียา บุญให้ผล คร ู กรรมการ 
๙. นางจิตติมา จู้ทิ่น คร ู กรรมการ 
๑๐. นางบุษบา สุทธิมาศ คร ู กรรมการ 
๑๑. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย คร ู กรรมการ 
๑๒. นางพรทิพย์ เชยบัวแก้ว คร ู กรรมการ 
๑3. นางณิรดา จงจิตร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๒ คณุลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑. นายวิฑูรย์ ชุมขำ คร ูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒.  นายสุชาติ โรวัฒน ์ คร ูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
๓. นางสาวรัติยา ทองสีนุช คร ู กรรมการ 
4. นางไพรวรรณ เพชรสงค์ คร ู กรรมการ 
๕. นายสันติ์ จันทนะทรัพย์ คร ู กรรมการ 
๖. นายเศณวี อ่ำครอง คร ู กรรมการ 
๗. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์ คร ู กรรมการ 
๘. นางสุเจตน์ บุญปล้อง คร ู กรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา คงชนะ คร ู กรรมการ 
๑๐. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
11. นายวิษณุ ผ่องฉาย ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
12. ครูที่ปรึกษา   กรรมการ 
13. นางกาญจนา เลิศล้ำ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย 
๑. นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว คร ู ประธานกรรมการ 
2. นายสุชาติ โรวัฒน ์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
3.  นางวารุณี จนิดาวงศ ์ คร ู กรรมการ 
๔. นางจิตติมา จู้ทิ่น คร ู กรรมการ 
5. นางกุลยา รักเพชร คร ู กรรมการ 
๖. นางสาวสุภาพร มณีโชติ คร ู กรรมการ 
๗. นายอดิศร อินทรสุวรรณ คร ู กรรมการ 
๘. นายกิจศักดิ์ ชูศรี คร ู กรรมการ 
๙. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๐. นางลมัย รัตนมณี คร ู กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. นางอมรรัตน์ แขดวง คร ู ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม คร ู กรรมการ 
๓. นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ คร ู กรรมการ 
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๔. นางจินดา ไตรภูมิ คร ู กรรมการ 
๕. นางสุวิไล กันตังกุล คร ู กรรมการ 
๖. นางจินตรัตน์ ทิพย์สุขุม คร ู กรรมการ 
๗. นางจิรนันท์ แซมมงคล คร ู กรรมการ 
๘. นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ คร ู กรรมการ 
๙. นางณัฐวดี  แสงป้อม ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๑๐. นางกรณ์ภัสสรณ์ สุขรุ่งเรือง คร ู กรรมการ 
๑๑. นายกุลธนิต ด้วงกุล คร ู กรรมการ 
๑๒. นางนัชพร กำเนิดรักษา คร ู กรรมการ 
๑๓. นางกฤติกา จำนง คร ู กรรมการ 
๑๔. นางกัลยา พรหมทิพย์ คร ู กรรมการ 
๑๕. นางฤดี ทองเนื้อห้า คร ู กรรมการ 
๑๖. นางณิชกมล รัตนพันธ์ คร ู กรรมการ 
17. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์ คร ู กรรมการ 
18. นางวันเพ็ญ ชุมพร้อมญาติ คร ู กรรมการ 
19. นายพินิจ เทพมณี คร ู กรรมการ 
20. นางอัฉราภรณ์ คงแป้น คร ู กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการสรุปผล และจัดทำเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  ประกอบด้วย 
๑. นางอมรรัตน์ แขดวง คร ู ประธานกรรมการ 
๒.  นางลมัย รัตนมณี คร ู กรรมการ 
๓. นางอัฉราภรณ์ คงแป้น คร ู กรรมการ 
๔. นางณิรดา จงจิตร คร ู กรรมการ 
5. นางกาญจนา เลิศล้ำ คร ู กรรมการ 
6. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม คร ู กรรมการ 
7. นายกิจศักดิ์ ชูศรี คร ู กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุตสาหะ และเต็มความสามารถ 
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

  
สั่ง  ณ  วันที่    25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 

 
   
 
 

                        (นายณัฐวฒุิ  รัตนอรุณ) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

โดยที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ 
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ  
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาอาจกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
           โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง      
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่  จะนำไปสู่การพัฒนา 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป  

  โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจงึประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่  ๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

(นายชัยพิภัทร  รัตนบุรี)  
                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                            โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคำนวณ 

1.1 นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
1.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถพูดแนะนำตนเอง ครอบครัวและสนทนาอย่างง่ายเป็น 

             ภาษาอังกฤษได้ 
1.3 นักเรียนที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนร้อยละ ๘0 มีความสามารถพูดแนะนำตนเอง และ 

             สนทนาอย่างง่ายได้ 
1.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป  
๑.๕ นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมบันทึกการอ่าน 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
2.2 นักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๕๐ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1 นักเรียนทุกคน / กลุ่ม มีผลงาน / ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคน 

             ละ/กลุ่มละ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 
3.2 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลงาน / ชิ้นงานที่นำเสนอต่อสาธารณชนได้ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 นักเรียนร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเลือกสืบค้นข้อมูล และ  

             นำเสนอผลงานตนเองได้ 
4.2 นักเรียนร้อยละ 80 มี Facebook หรือ E-mail ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ 
4.3 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)  

             Construct 2,   Wordpress, Scratch, Youtube, และ Google  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ 2.5 ขึน้ไป 
5.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.3 นักเรียนร้อยละ ๕0 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.5 นักเรียนร้อยละ 50 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาฯ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.7 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปศึกษา ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.8 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพฯ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
5.9 นักเรียนร้อยละ 70 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
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6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 
6.2 นักเรียนร้อยละ 70 ได้รับการฝึกทักษะอาชีพและเรียนรู้อาชีพจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
6.3 นักเรียนร้อยละ 90 ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นในการพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ  

             ตนเอง 
๖.๔ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีทักษะในการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

1.1 นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการประเมินยิ้มทักทายไหว้สวย 
1.๒ นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
1.๓ นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
1.๔ นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
๑.๕ นักเรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
2.1 นักเรียนทุกคนบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียนมีจิตสาธารณะต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
2.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2.3 นักเรียนทุกคนผ่านการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
๒.๔ นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบี่-กระบอง และฟันดาบสองมือตามรายวิชาที่กำหนด 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย(ดนตรี กีฬา ศิลปะ ชุมนุม)  
๓.๑ นักเรียนทุกคนอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข บนความแตกต่างของวัฒนธรรมและความคิดเห็น      
      ทีแ่ตกต่าง ผ่านกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนหรือของชุมชน 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4.1 นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนหรือของชุมชน 
4.2 นักเรียนร้อยละ ๙๕ ผ่านการประเมินการทดสอบสมรรถนะทางกาย 
4.3 นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
๔.๔ โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 
๔.๕ นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการดำรงชีวิตประจำวัน 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธะกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.1.1 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ 
           มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.2.1 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
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2.2.2 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
2.2.3 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
2.2.4 โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านนักเรียน ครูผู้บริหารและสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น 
2.3.2 โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.4.1 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.4.2 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีผลงานทางวิชาการท่ีเผยแพร่เป็นที่ยอมรับ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.5.1 โรงเรียนมีห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.5.2 โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.5.3 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.6.1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ 
2.6.2 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.1.1 ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียน 
               การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 ครูทุกคนมีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ภาคเรียนละ 1 วิธี 
3.1.3 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 

               ชีวิตประจำวันได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.2.1 ครูทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนจัดหาและใช้สื่อการสอนเพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
        ประสิทธิภาพ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.3.1 ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3.2 ครูทุกคนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
3.3.3 ครูทุกคนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนานักเรียน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.1 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3.4.2 ครูทุกคนมีเครื่องมือและประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ 
        หลากหลาย 
3.4.3 ครูทุกคนมีการรายงานการใช้แผนการเรียนรู้อย่างน้อย 1 รายวิชา ต่อ 1 ภาคเรียน 
3.4.4 ครูร้อยละ ๘0 มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ปีละ 1 เรื่อง 
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1 ครูทกุคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน (PLC) ไม่น้อยกว่า  
         30 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
3.5.2 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๔ ครั้ง 
๓.๕.๓ ครูร้อยละ ๙๐ มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการผ่านสื่อเทคโนโลยี 
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QR Code ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบภาคผนวก 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563      

 
เอกสาร/หลักฐาน ปีการศึกษา 2563 QR Code 

1. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 
 
 
 

 

2. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  
 
 
 
 

 

3. สรุปผลการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
 
 
 
 

 

4. รายงานการอบรมพัฒนาของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
  

 

5. เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 
 
 
 

 

6. เอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 
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เอกสาร/หลักฐาน ปีการศึกษา 2563 QR Code 
7. ระบบสารสนเทศโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 
 
 

 

8. ผลงานเชิงประจักษข์องโรงเรียน ผู้บริหาร คร ูและนักเรียน 
 
 
 
 

 

9. เกียรติบัตร รางวัลของโรงเรียน ผู้บริหาร และครู 
 
 
 
 

 

10. สรุปผลการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล (CASE STUDY) 
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