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ขอมูลพ้ืนฐาน 

๑.๑  ขอมูลท่ัวไป 

 

    
โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ตั้งอยูเลขที่ ๑๕๓ หมูที่  ๒  ถนนทุงใหญ – พระแสง  ตําบลทุงสัง  

อําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย  ๘๐๒๔๐    โทรศัพท   ๐๗๕-๗๕๘๖๓๑ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่  ๑  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่  ๖ มีเขตพื้นที่บริการ  ๔  หมูบาน  ไดแก  หมูที่  ๒  หมูที่ ๓   หมู

ที่  ๔  หมูที่  ๕  ของตําบลทุงสัง  อําเภอทุงใหญ   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูบริหารโรงเรียน  

 ผูอํานวยการโรงเรียน คือ นางวารินดา จูหอง โทรศัพท ๐๘๑-๗๒๘๓๖๒๘  วุฒิการศึกษา

สูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา  

จํานวนครูและบุคลากร   

มีครูและบุคลากรจํานวน ๑๔ คน  จําแนกเปนขาราชการครู  ๑๑ คน  ครูอัตราจาง  ๑ คน 

เจาหนาที่ธุรการ 

๑ คน นักการภารโรง ๑ คน 

ระดับช้ันท่ีเปดสอน  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖  

จํานวนนักเรียน รวม ๑๑๒ คน  จําแนกเปน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ๖๘ คน   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๔ คน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบลาสุด (รอบ ๓) 

รับการประเมินในปพ.ศ.๒๕๕๗ ผลการประเมินอยูในระดับ ด ี
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูเรียน 

๑. ระดับคุณภาพ   

ระดับ ด ี

๒. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๖ ที่วา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู

รวมกันไดอยางมีความสุข”  และจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๕๑  ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ   

               โรงเรียนทุงสังพิทยาคมจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานดานคุณภาพผูเรียน ซ่ึง

แบงออกเปน ๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการมุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่สูงข้ึน ตั้งแตระดับ  ๒ ข้ึนไปในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรของโรงเรียน ดวยวิธีการจัดการเรียนรู

ที่หลากหลาย ใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต เชน  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู  การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด  การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  

การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการ

แกปญหาเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในดานตาง ๆ เชน ดานความสามารถในการ

เรียนรูเรื่องการอาน (Reading  Literacy) ความสามารถในการเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณดานการสื่อสารดวยการใหนักเรียนแนะนําตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา หรือสนทนาอยาง

งายดวยภาษาที่ตนเองชอบและถนัด  พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะห  คิดอยางมี

วิจารณญาณผานกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกันแกปญหาในชั้น สงเสริมใหผู เรียนมีการทํางานเปนทีม 

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ  ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสืบคนขอมูลและนําเสนอผลงานของ

ตนเองได เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตออาชีพที่ตนเองสนใจ นักเรียน

ทุกคนมีความรูพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู : วิถีพอเพียง  

๒) ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี  
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โดยการจัดโครงการกิจกรรมดังน้ี การประชุมผูปกครอง กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนา

ศักยภาพความเปนผูนํา กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมคัดกรอง ติดตามนักเรียนและชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมเยี่ยมบาน  กิจกรรมเยาวชนทําดีตามวิถีพุทธ  และกิจกรรมการปองกัน แกไขปญหายาเสพ

ติดและโรคเอดส สงเสริมใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  โดยโรงเรียนได

ดําเนินโครงการกิจกรรมวันสําคัญโดยมีกิจกรรม เชน กิจกรรมวันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ วัน

สารทเดือนสิบ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่

หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน ทั้งน้ียังสงเสริมใหผูเรียนทุกคนสามารถอยูรวมกันอยางมี

ความสุข ดวยกระบวนการประชาธิปไตยโดยโรงเรียนไดดําเนินโครงการกิจกรรมสงเสริม

ประชาธิปไตย กิจกรรมแนะแนว  สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางของวัฒนธรรมและสังคมใน

ปจจุบัน  มีการสงเสริมสุขภาวะทางกายใหผูเรียนมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย มี

การจัดโครงการสงเสริมสุขภาพโดยจัดกิจกรรม เชน  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ   รักษาสิ่งแวดลอม 

ทําความสะอาดเขตพื้นที่ ๕ ส.   รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานทางดานกีฬา ดานศิลปะ 

ดนตรีและนาฏศิลป  มีการสงเสริมการออกกําลังกาย  โดยจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะโดยการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน  

๓. ผลการดําเนินงาน  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ  ตามตัวช้ีวัด 

                จากการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนทุงสัง

พิทยาคม  ในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  สามารถ

แสดงผลในรูปตารางไดดังน้ี 

 

ตารางแสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 

ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

ดาน/ประเด็นการประเมิน 

คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 

ผลการประเมิน สรุปผลการ

ประเมิน 

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดคํานวณ 

   

   ๑.๑) นักเรียนมีความสามารถในการอานออกเสียง

รอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง อยูในระดับดี 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๘.๗๕ สูงกวาคา

เปาหมาย 

   ๑.๒) นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสื่อสารโดย

ใชถอยคําถูกตอง ชัดเจน และเหมาะสม 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๕.๑๘ สูงกวาคา

เปาหมาย 

   ๑ .๓)  นัก เ รี ยนมี ค ว ามสามารถ ในการสื่ อส า ร รอยละ ๕๐ รอยละ ๕๐ เปนไปตาม
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ภาษาอังกฤษอยางงาย เปาหมาย 

 

ดาน/ประเด็นการประเมิน 

คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 

ผลการประเมิน สรุปผลการ

ประเมิน 

   ๑.๔) นักเรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณวิชา

คณิตศาสตร อยูในระดับปานกลาง 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๖๐ เปนไปตาม

เปาหมาย 

   ๑.๕) นักเรียนมีความสามารถในการในการอาน คิด

วิเคราะห เขียน ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๘๑ สูงกวาคา

เปาหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ

แกปญหา 

   

   ๒.๑) นักเรียนทุกคนผานการประเมินการอาน คิด

วิเคราะห และเขียน  

นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน เปนไปตามคา

เปาหมาย 

๓ ) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม    

  ๓.๑) นักเรียนทุกคนมีชิ้นงานจากการเรียนการสอน

อยางนอยคนละ ๑ ชิ้น 

นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน เปนไปตามคา

เปาหมาย 

๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

   

  ๔.๑) นักเรียนทุกคนสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

พื้นฐานได 

นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน เปนไปตามคา

เปาหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม หลักสูตร

สถานศึกษา 

   

  ๕.๑) นักเรียนรอยละ ๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตาม

หลักสูตรสถานศึกษาในระดับ ๒ ข้ึนไป 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๗๑.๒๑ สูงกวาคา

เปาหมาย 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และ    เจตคติท่ีดีตองาน 
อาชีพ 

   

  ๖.๑) นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในอาชีพ ผาน

กิจกรรมชุมนุม อยางนอยคนละ ๑ อาชีพ 

นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน เปนไปตามคา

เปาหมาย 
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การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนทุงสังพิทยาคม  ใน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูเรียน ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  สามารถแสดงผลในรูปตารางได

ดังน้ี 

ตารางแสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 

ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ดาน/ประเด็นการประเมิน คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ/

คุณภาพ 

ผลการประเมิน สรุปผลการ

ประเมิน 

๑)   ก า รมี คุณลั กษณะและค า นิ ยม ท่ี ดี  ต าม ท่ี

สถานศึกษากําหนด 

   

    ๑ .๑) นัก เรี ยนรอยละ ๖๐  มีผลการประเ มิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรอยูในระดับดี 

ข้ึนไป 

รอยละ ๖๐ รอยละ ๗๘.๓๓ สูงกวาคา

เปาหมาย 

    ๑.๒) นักเรียนรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะและคานิยม

ตามอัตลักษณของโรงเรียน “สวดมนตได ไหวสวย” ใน

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ๘๐ รอยละ ๙๐ เปนไปตามคา

เปาหมาย 

๒) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย    

   ๒.๑) นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณี

ทองถ่ิน 

นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน เปนไปตามคา

เปาหมาย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน ความแตกตางและ

หลากหลาย 

   

   ๓.๑) นักเรียนทุกคนยอมรับและอยูรวมกันบนความ
แตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ผานกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

นักเรียนทุกคน นักเรียนทุกคน เปนไปตามคา

เปาหมาย 

๔)  สุขภาวะทางรางกาย และ จิตสังคม    

   ๔.๑) นักเรียนรอยละ ๙๐ มีรางกายแข็งแรง ตาม

เกณฑกรมอนามัย 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๔ สูงกวาคา

เปาหมาย 

   ๔.๒) นักเรียนรอยละ ๙๐ ผานเกณฑการประเมิน 

SDQ 

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เปนไปตามคา

เปาหมาย 

   ๔.๓) นักเรียนรอยละ ๙๐ ผานเกณฑการประเมิน รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ เปนไปตามคา
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กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปาหมาย 

 

๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

นักเรียนโรงเรียนทุงสังพิทยาคมไดรับการ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรูเรื่องการ

อาน (Reading  Literacy) อยางตอเน่ือง  

และความสามารถใน  การสรางชิ้นงาน  และ

การออกแบบผลิตภัณฑจากกิจกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารูนักเรียนทุกคนมีความรูและ

ทักษะในอาชีพ ผานกิจกรรมชุมนุม อยางนอย

คนละ ๑ อาชีพ และมีความรูพื้นฐานทางดาน

เศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู : วิถีพอเพียง มีทักษะพื้นฐาน

ทางดานกีฬา  และนาฏศิลป   ตลอดจน

สงเสริมใหผูเรียนทุกคนสามารถอยูรวมกัน

อ ย า ง มี ค ว า ม สุ ข ด ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร

ประชาธิปไตย (กิจกรรมสภานักเรียน) 

๑. ควรมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ในทุกกลุ มสาระการเรียนรู แกผู เ รี ยนใน

ระดับชั้น ม.๑–ม.๖  อยางตอเน่ือง มีกิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุมสาระ 

 ๒. พัฒนานักเรียนกลุมที่อาน เขียนไมคลอง

ใหมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัยโดยเนนกา

พัฒนาการดูแลรายบุคคล โดยใชกิจกรรม

สงเสริมการอาน 

 ๓. สงเสริมในการแสดงออกในทางที่ถูก และ

และพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึน 

๑) ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมทักษะใหนักเรียนเพิ่มเติม เชน 

กิจกรรมคายภาษาจีน กิจกรรมคายเพื่อนที่ปรึกษา กิจกรรมคายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET เพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหพัฒนาข้ึนสูงกวาตัวชี้วัด คาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

๒) สงเสริมนักเรียนอานไมคลอง เขียนไมคลอง โดยใชชั่วโมงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู” 

๓) สงเสริม เปดโอกาส ใหนักเรียนไดเขารับการอบรม เขารวมการแขงขัน เขารวมการทํา

กิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวนักเรียน ใหใชในทางที่ถูกตอง เกิดประโยชนตอตนเองและ

ผูอื่น 
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มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ   

ระดับ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  ไดจัดระบบบริหารและการจัดการคุณภาพของโรงเรียนใช

กระบวนการบริหาร โดยผานกระบวนการบริหารดวยวงจรคุณภาพ PDCA ในการรวมวางแผน รวม

ปฏิบัติ รวมประเมิน และรวมปรับปรุง โดยใชรูปแบบ SMART TSP Model   โดยศึกษา

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  นโยบายของ

กระทรวงศึกษาเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและประกาศมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาทีผ่านมา โดยการศึกษา

ขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนด

เปาหมาย ปรับวิสัยทัศนพันธกิจและกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของ

สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนว

ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา มีคําสั่งแตงตั้งหัวหนากลุมงาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหทุกฝาย

สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับหนาที่ที่รับผิดชอบ พรอมทั้งมีการจัดหา

ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานที่เหมาะสม เปนระบบและตอเน่ือง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา และสรุปผลการดําเนินงานโดยมีการสํารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัด

การศึกษาของสถานศึกษาจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารจัดการศึกษา 

สําหรับการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูและงานในหนาที่ของ

ตน ดําเนินการโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหดวยการเขารวมการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน

จากหนวยงานตาง ๆ  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมรอบอาคารเรียนใหมีบรรยากาศที่รมรื่น เปน

ธรรมชาติ มีที่น่ังเพียงพอสําหรับนักเรียน มีอาคารเรียน หองเรียนและแหลงเรียนรูที่สะอาดและ

ปลอดภัยและเพียงพอตอจํานวนนักเรียน จัดระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ และระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศใหกับนักเรียน  ครูและบุคลากรใหมีความพรอมตอการใชงานในการบริหารจัดการและ

เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

๓. ผลการดําเนินงาน  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ  ตามตัวช้ีวัด 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีเปาหมาย  วิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจน  มีความสอดคลองกับ

บริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชนและทองถ่ินตอบสนองนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  และใชเปนตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาโดยรวมของ

โรงเรียน  มีการรองรับการปฏิบัติงานดวยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๓-

๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการประจําปที่จะนําไปสูการลงมือปฏิบัติจริงของครูและบุคลากร  โดยมุงผล

ความสําเร็จไปยังคุณภาพผูเรียน  ทีมผูบริหารมีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 

โดยใชหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม มีการประเมินผลและตรวจสอบดวยระบบการนิเทศ

ภายในที่เขมแข็ง  รวมทั้งมีการติดตามผลการจัดการศึกษาดวยระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  และมีการรายงานผลการประเมินตนเอง

ประจําปไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

นอกจากน้ี  โรงเรียนยังมีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  ดังน้ี  ในดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษากําหนดใหมีการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรทุกป เปนหลักสูตรที่เนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานตามศักยภาพและตอบสนองตอความตองการของผูเรียน มีการจัดแผนการเรียน 

แบงตามศักยภาพผูเรียน ดังน้ี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จัดเปนแผนการเรียนทั่วไป และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเปนแผนการเรียนทั่วไป มีโครงสรางหลักสูตรที่เนนศักยภาพของ

นักเรียน ๓ ดาน ไดแก โครงสราง ๑.) เนนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โครงสราง ๒.) เนนศิลป-

ทั่วไป มีแผนการเรียนเฉพาะบุคคล มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมศักยภาพผูเรียน  เชน  

กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู  ฯลฯ   

          ดานการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ พบวา ครูทุกคนมีรายงาน

ผลการปฏิบัติและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (T-SAR)  ครูมีแผนพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ (ID-Plan)  รวมทั้งการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ืองทุกป ทั้งจากภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

          โรงเรียนบริหารจัดการดานสภาพแวดลอมทางกายภาพรอบอาคารเรียนใหมีบรรยากาศรม

รื่น เปนธรรมชาติ  มีที่น่ังเพียงพอสําหรับนักเรียนที่จะรวมกันทํากิจกรรมกลุมของตนเองในคาบวาง 

ตลอดจน มีอาคารเรียน หองเรียนและแหลงเรียนรูที่สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอตอจํานวน

นักเรียน รวมทั้งโรงเรียนไดจัดระบบสาธารณูปโภคและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พรอมในการ

บริหารจัดการและใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ดวยการติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตใหครอบคลุม

ทุกพื้นที่การใชงานภายในโรงเรียน  จัดใหมีหองสืบคนสําหรับใหบริการแกนักเรียน  มีเว็บไซตของ

โรงเรียนที่นําเสนอขอมูล ขาวสารที่เปนปจจุบัน 
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จากการบริหารและการจัดการคุณภาพของโรงเรียนใชกระบวนการบริหาร โดยผาน

กระบวนการบริหารดวยวงจรคุณภาพ PDCA ในการรวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมประเมิน และรวม

ปรับปรุง โดยใชรูปแบบ SMART TSP Model สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลผลงานวิธีปฏิบัติเปนเลิศ 

(Best Practice) ดานการบริหารจัดการ  ระดับคุณภาพเหรียญทอง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จาก

กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัล

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุนที่๑๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ผูบริหารโรงเรียนไดรับรางวัลผูอํานวยการโรงเรียนดีเดน ดานการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับคุณภาพเหรียญทอง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จากกลุมเครือขาย

สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลครูดีไมมีอบายมุข 

ประเภทผูบริหารสถานศึกษา ประจําป ๒๕๖๓ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ครูผูสอนไดรับรางวัลผลงานวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ

คุณภาพเหรียญทองจํานวน ๘ คน ระดับคุณภาพเหรียญเงินจํานวน ๖ คน ระดับคุณภาพเหรียญ

ทองแดงจํานวน ๑ คน จากกลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประเภทครูผูสอน ประจําป ๒๕๖๓ จากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน ๖ คน 

๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีหลักสูตรที่เนนศักยภาพของ

ผูเรียนรอบดาน มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียน เชน 

กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรีและ

กีฬา เชน การทําผาปาเตะ การแขงขันกีฬาประเภท

ตางๆ 

  

๑. กําหนดแนวทางและเปดโอกาสใหผูปกครอง

ไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน  

๒. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวน

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี

ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศึกษา 

๓. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่ อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีการพัฒนาที่

สูงข้ึนโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึน 

๑) พัฒนาแผนพัฒนาสถานศึกษาดานตางๆ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาของสถานศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

๒) ดําเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง เพื่อรายงานความ

คืบหนา และรวมกันหาแนวทางพัฒนาสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

๓) เปดโอกาสในการระดมความคิดในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนานักเรียนรวมกับ

ผูปกครองนักเรียน อยางสม่ําเสมอ 

๔) โรงเรียนดําเนินการจัดโครงการอบรมบุคลากรอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการพัฒนาการเรียนการสอนและสถานศึกษา 

๕) โรงเรียนดําเนินการนําเงินที่ไดจากการระดมทุนการศึกษามาจัดซ้ืออุปกรณเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาระบบงานฝายของสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ   

ระดับ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูได   อยางแทจริง  โดยดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี

การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล โดยนําขอมูลและผลจากการวิเคราะห มาออกแบบการเรียนรูที่

หลากหลายและวางแผนการจัด  การเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ครูผูสอนมี

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนการเรียนรูจาก  การปฏิบัติจริง ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได  มีแผนการจัดการเรียนรู มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

สามารถนําไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียนไดจริง จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเรียน

รวมเปนรายบุคคล มีรูปแบบการจัดการเรียนรูอยางนอย ๒ รูปแบบใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ที่เอื้อตอการเรียนรู  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับความรูจากหนวยงานภายนอก

และการศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 

ในสวนของครูผูสอน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนดวยการเสริมแรง โดยเนนการ

ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน ใหผูเรียนรักที่จะเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีการจัด

บรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู  นอกจากน้ีครูมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงดวยเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่

หลากหลายและเหมาะสม  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนการสอน

รวมกัน  เพื่อนําขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียน  รวมทั้ง ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกนักเรียนเปน

รายบุคคล  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป 

๓. ผลการดําเนินงาน  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ  ตามตัวช้ีวัด  

          โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครู

ทุกคน   จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคดิและการปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรม  ตามที่

ไดเขียนไวในแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการจัด

ชั้นเรียนเชิงบวกและมีรูปแบบการจัดการเรียนรูอยางนอย ๒ รูปแบบ และมีวิจัยในชั้นเรียน 

ครูทุกคนมีการใชและพัฒนาสื่อการสอนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่

สอดคลองกับสาระการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เลือกใชเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลายรวมกับการพัฒนาสื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูตางๆ 

ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไดรับความรูจากหนวยงานภายนอก โดยเชิญ
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วิทยากรจากหนวยงานตางๆมาใหความรูกับนักเรียน เชน จากทีมงานวิจัยในเทศบาลตําบลทุงสังมา

ใหความรูเรื่องการขับข่ีปลอดภัยในทองถนนนอกจากน้ีโรงเรียนยังไดจัดโครงการทัศนศึกษา 

กิจกรรมการเขาคายลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมสาธารณประโยชน  

ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  ดวยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีระบบและเกิด

ประสิทธิภาพ  รวมกบัหลักการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก  เชน  ครูมีการจัดทาํเอกสารประจําชั้นเรียน  

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสภาพแวดลอมในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ครูและ

นักเรียนรวมกันสรางวินัยเชิงบวกใหเกิดข้ึนภายในชั้นเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุขในโรงเรียนทุงสังพิทยาคม บริหาร

จัดการชั้นเรียนดวยการเสริมแรง และจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูสงเสริมให

นักเรียนรักที่จะเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  นอกจากน้ีครูทุกคนไดทําวิเคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคลในรายวิชาที่สอน   เพื่อจําแนกนักเรียนตามศักยภาพการเรียนรู  เพื่อครูผูสอนจะได

ทําการวัดผลและประเมินผลผูเรียนไดตามสภาพจริง  ดวยการใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

อยางหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนที่สอดคลองกับ

ศักยภาพนักเรียนในขณะเดียวกันครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนการ

สอน (PLC) รวมกับครูทานอื่น ๆ อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ พรอม ๆ กับเขารับการนิเทศการสอน 

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  และมีการรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน  ทั้งน้ีขอมูลที่ครูรวบรวมไดจะเปน

ประโยชนตอผูเรียนผูปกครอง และ ครูในการนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูใหเกิด

ข้ึนกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนไดจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและจัดการเรียนรูแบบมี

สวนรวม ทําใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก นักเรียนไดรับการสงเสริมความเปนเลิศในดานตาง ๆ 

ทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยไดดําเนินโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ สงเสริมสนับสนุน

ใหครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดฝกซอมและสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ

กับหนวยงานตาง ๆ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ซ่ึงในปการศึกษา 

๒๕๖๓ นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การแขงขันวาด

ภาพระบายสี และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การแขงขันมารยาทไทย 
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๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด

กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง 

พัฒนาและดูแลนักเรียนดวยระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  รวมกับ การ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ตลอดจนนักเรียน  มี

สวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรู    

๑.  โรงเรียนควรจัดทําแผนพัฒนานักเรียน

รายบุคคลและรายกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจและ

ภาพความสําเร็จใหเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองเพื่อ

ยกระดับคุณภาพนักเรียนใหสูงยิ่งข้ึน    

๒. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชใน

การสงเสริมและแกปญหานักเรียนอยางเปน

ระบบ  โดยใชขอมูลสารสนเทศในการพัฒนา

นักเรียน ที่สอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึน 

 ๓. การพัฒนานวัตกรรมที่ชวยแกปญหาหรือ

สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

           

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึน 

๑) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในดานการพัฒนาการสอนและการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูใหมีลักษณะเปนแบบ Active Learning มากยิ่งข้ึน  

๒) พัฒนาเกณฑและรูปแบบการวดัและประเมินผล ใหสอดคลองกับนักเรียนปกติ นักเรียน

เรียนรวม และบริบทของนักเรียนใหชัดเจน เปนรูปมากข้ึน 

๓)  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในการสงเสริมและแกปญหานักเรียนในทุก

ดานอยางเปนระบบ   

๔) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะในการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

แกปญหานักเรียนไดอยางตรงจุด บรรลุเปาหมายของการพัฒนานักเรียน 
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มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยรวม 

๑. ระดับคุณภาพ   

ระดับ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานดานคุณภาพผูเรียน ซ่ึง

แบงออกเปน ๑) ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการมุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่สูงข้ึน ตั้งแตระดับ  ๒ ข้ึนไปในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรของโรงเรียน ดวยวิธีการจัดการเรียนรู

ที่หลากหลาย ใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต เชน  การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน การจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรู  การจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด  การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  

การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการ

แกปญหาเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในดานตาง ๆ เชน ดานความสามารถในการ

เรียนรูเรื่องการอาน (Reading  Literacy) ความสามารถในการเขียน การสื่อสาร และการคิด

คํานวณดานการสื่อสารดวยการใหนักเรียนแนะนําตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา หรือสนทนาอยาง

งายดวยภาษาที่ตนเองชอบและถนัด  พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ  การคิดวิเคราะห  คิดอยางมี

วิจารณญาณผานกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน  เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกันแกปญหาในชั้น สงเสริมใหผู เรียนมีการทํางานเปนทีม 

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ  ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสืบคนขอมูลและนําเสนอผลงานของ

ตนเองได เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตออาชีพที่ตนเองสนใจ นักเรียน

ทุกคนมีความรูพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู : วิถีพอเพียง  

๒) ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี  

โดยการจัดโครงการกิจกรรมดังน้ี การประชุมผูปกครอง กิจกรรมอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พัฒนา

ศักยภาพความเปนผูนํา กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมคัดกรอง ติดตามนักเรียนและชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรมเยี่ยมบาน  กิจกรรมเยาวชนทําดีตามวิถีพุทธ  และกิจกรรมการปองกัน แกไขปญหายาเสพ

ติดและโรคเอดส สงเสริมใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  โดยโรงเรียนได

ดําเนินโครงการกิจกรรมวันสําคัญโดยมีกิจกรรม เชน กิจกรรมวันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ วัน

สารทเดือนสิบ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่

หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน ทั้งน้ียังสงเสริมใหผูเรียนทุกคนสามารถอยูรวมกันอยางมี

ความสุข ดวยกระบวนการประชาธิปไตยโดยโรงเรียนไดดําเนินโครงการกิจกรรมสงเสริม
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ประชาธิปไตย กิจกรรมแนะแนว  สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางของวัฒนธรรมและสังคมใน

ปจจุบัน  มีการสงเสริมสุขภาวะทางกายใหผูเรียนมีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย มี

การจัดโครงการสงเสริมสุขภาพโดยจัดกิจกรรม เชน  กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ   รักษาสิ่งแวดลอม 

ทําความสะอาดเขตพื้นที่ ๕ ส.   รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐานทางดานกีฬา ดานศิลปะ 

ดนตรีและนาฏศิลป  มีการสงเสริมการออกกําลังกาย  โดยจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีจิตสาธารณะโดยการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน  

          มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  ไดจัดระบบบริหารและการจัดการคุณภาพของโรงเรียนใช

กระบวนการบริหาร โดยผานกระบวนการบริหารดวยวงจรคุณภาพ PDCA ในการรวมวางแผน รวม

ปฏิบัติ รวมประเมิน และรวมปรับปรุง โดยใชรูปแบบ SMART TSP Model   โดยศึกษา

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  นโยบายของ

กระทรวงศึกษาเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและประกาศมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาทีผ่านมา โดยการศึกษา

ขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนด

เปาหมาย ปรับวิสัยทัศนพันธกิจและกลยุทธใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนาของ

สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนว

ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา มีคําสั่งแตงตั้งหัวหนากลุมงาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพื่อใหทุกฝาย

สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับหนาที่ที่รับผิดชอบ พรอมทั้งมีการจัดหา

ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ 

ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานที่เหมาะสม เปนระบบและตอเน่ือง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา และสรุปผลการดําเนินงานโดยมีการสํารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัด

การศึกษาของสถานศึกษาจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบริหารจัดการศึกษา 

สําหรับการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูและงานในหนาที่ของ

ตน ดําเนินการโดยการสงเสริมและสนับสนุนใหดวยการเขารวมการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน

จากหนวยงานตาง ๆ  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมรอบอาคารเรียนใหมีบรรยากาศที่รมรื่น เปน
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ธรรมชาติ มีที่น่ังเพียงพอสําหรับนักเรียน มีอาคารเรียน หองเรียนและแหลงเรียนรูที่สะอาดและ

ปลอดภัยและเพียงพอตอจํานวนนักเรียน จัดระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหกับนักเรียน  ครูและบุคลากรใหมีความพรอมตอการใชงานในการบริหารจัดการและ

เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โรงเรียนทุงสังพิทยาคม  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูได   อยางแทจริง  โดยดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี

การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล โดยนําขอมูลและผลจากการวิเคราะห มาออกแบบการเรียนรูที่

หลากหลายและวางแผนการจัด  การเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ครูผูสอนมี

แผนการจัดการเรียนรูที่เนนการเรียนรูจาก  การปฏิบัติจริง ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได  มีแผนการจัดการเรียนรู มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

สามารถนําไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียนไดจริง จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเรียน

รวมเปนรายบุคคล มีรูปแบบการจัดการเรียนรูอยางนอย ๒ รูปแบบใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ที่เอื้อตอการเรียนรู  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับความรูจากหนวยงานภายนอก

และการศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 

ในสวนของครูผูสอน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนดวยการเสริมแรง โดยเนนการ

ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน ใหผูเรียนรักที่จะเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีการจัด

บรรยากาศในชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู  นอกจากน้ีครูมีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการ

เรียนรูอยางเปนระบบ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงดวยเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่

หลากหลายและเหมาะสม  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนการสอน

รวมกัน  เพื่อนําขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียน  รวมทั้ง ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกนักเรียนเปน

รายบุคคล  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป 

๓. ผลการดําเนินงาน  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ  ตามตัวช้ีวัด  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

สถานศึกษาจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

จัดกระบวนการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย  สงเสริมครูใหพัฒนานักเรียนอยางเต็มศักยภาพ ครู

ออกแบบจัดการเรียนรู วัดผลประเมินผลที่เหมาะสมตามสภาพจริง พัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการ

อาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ พัฒนาครูใหมีความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีมา

ใชในจัดการเรียนรู  สงเสริมการใช ICT เพื่อการเรียนรู มีการสอนเสริม  นอกจากน้ีสถานศึกษาได

ดําเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนเพื่อใหอยูในสังคมอยางมีความสุขและสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคควบคูกับการจัดการเรียนรู จัดระบบแนะแนวและการดูแล
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ชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหครูไดดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง รวมจัดกระบวนการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานทักษะวิชาการสูความเปนเลิศ โดยการศึกษาสํารวจ

ศักยภาพนักเรียน และจัดกระบวนการฝกประสบการณ เพื่อใหนักเรียนเกิดการพัฒนาตามความ

สนใจและศักยภาพ พรอมทั้งจัดประสบการณในการแขงขันทักษะ เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ องค

ความรู ความมั่นใจ การแสดงออก และการนําเสนอที่นําไปใชในการเรียนไดอยางเหมาะสม สงผลให

นักเรียนเปนคนเกง คนดี และ มีความสุข ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะทางวิชาการจาก

หนวยงานตางๆ 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุงสังพิทยาคม ใชกระบวนการ

บริหาร โดยผานกระบวนการบริหารดวยวงจรคุณภาพ PDCA ในการรวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวม

ประเมิน และรวมปรับปรุง โดยใชรูปแบบ SMART TSP Model   โดยมีการกําหนดเปาหมาย 

วิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน สอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน ตามบริบทของ

สถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ 

นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงและ พัฒนางาน

อยางตอเน่ือง การบริหารทรัพยากรซ่ึงมีอยูอยางจํากัดดวยความโปรงใส วางแผนการจัดอัตรากําลัง 

วางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและจัดระบบการนิเทศภายใน จัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  นําขอมูลมาใชในการพัฒนาโดยบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการ

วางแผน ดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาและรับผิดชอบรวมกัน มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน

คุณภาพของผู เรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมาย สถานศึกษาจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ กลาวคือ โรงเรียนมี

การจัดสภาพแวดลอมโดยรอบอาคารเรียนใหมีความสะอาดและมีบรรยากาศที่รมรื่น  หองเรียนและ

หองปฏิบัติการตาง ๆ มีความสะอาด  ปลอดภัย  และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน  มีการจัดระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักเรียน มีองคกรจากภายนอกมา

สนับสนุน เชน เทศบาลตําบลทุงสัง  สํานักงานสาธารณสุขตําบลทุงสัง   เปนตน  ครูและบุคลากรให

มีความพรอมในการใชงานในการบริหารจัดการและเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียน 

ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนทุกคนมีความรูและทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ โดยจัด

กิจกรรมชุมนุมโดยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูที่

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู โดยจัดใหครูไดอบรม  

สัมมนา ศึกษาดูงาน  ตลอดจนจัดใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครู 

PLC ในสถานศึกษา เปดโอกาสใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในทางวิชาชีพเพื่อนํามาพัฒนางาน

และพัฒนาผูเรียน สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
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โรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการดานเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดใหมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

เพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

           โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

สถานศึกษา  โดยการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อยางหลากหลายเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน

รวมในการเรียนรู มีการนิเทศภายในเพื่อมุงสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัต ิ

(Active learning)  ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง รวมกันดําเนินการจัดทําแผนการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน

เรียนรวมเปนรายบุคคล เพื่อนําไปสูการเรียนรูที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา  ใหนักเรียนมีสวนรวม ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และนํา

ผลที่ไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง 

ครูใชสื่อ และแหลงเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อใหเด็กรักการเรียนรูและเรียนรู

รวมกันอยางมีความสุข  ครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูและสอนตามแผน รวมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผูเรียน

อยางมีข้ันตอน ใชเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พรอมทั้งนําผลไปใชพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียน ครูผูสอนรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  (PLC)  เปนชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ  และนําไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรยีนรู   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๓ หนา ๑๙ 
 

๔. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. นักเรียนโรงเรียนทุงสังพิทยาคมไดรับการพัฒนา

ความสามารถในการเรียนรูเรื่องการอาน (Reading  

Literacy) อยางตอเน่ือง  และความสามารถใน  การ

สรางชิ้นงาน  และการออกแบบผลิตภัณฑจากกิจกรรม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูนักเรียนทุกคนมีความรูและ

ทักษะในอาชีพ ผานกิจกรรมชุมนุม อยางนอยคนละ ๑ 

อาชีพ และมีความรูพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจพอเพียง 

จากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู : วิถีพอเพียง มี

ทักษะพื้นฐานทางดานกีฬา  และนาฏศิลป  ตลอดจน

สงเสริมใหผู เรียนทุกคนสามารถอยูรวมกันอยางมี

ความสุขดวยกระบวนการประชาธิปไตย (กิจกรรมสภา

นักเรียน) 

๒.  โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีหลักสูตรที่เนนศักยภาพ

ของผูเรียนรอบดาน มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมผูเรียน 

เชน กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี

และกีฬา เชน การทําผาปาเตะ การแขงขันกีฬาประเภท

ตางๆ 

๓. ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด

กิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง 

พัฒนาและดูแลนักเรียนดวยระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  รวมกับ การ

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ตลอดจนนักเรียน  มี

สวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรู    

๑. ควรมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในทุกกลุมสาระการเรียนรูแกผูเรียนในระดับ      

ชั้น ม.๑–ม.๖  อยางตอเน่ือง  

๒. พัฒนานักเรียนกลุมที่อาน เขียนไมคลองใหมี

กา รพัฒนาที่ เ หมาะสมกั บวั ย โดย เน นกา

พัฒนาการดูแลรายบุคคล 

๓. สงเสริมในการแสดงออกในทางที่ถูก และ

และพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

๔. กําหนดแนวทางและเปดโอกาสใหผูปกครอง

ไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน  

๕. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวน

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี

ความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศึกษา 

๖. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีการพัฒนาที่

สูงข้ึนโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๗.  โรงเรียนควรจัดทําแผนพัฒนานักเรียน

รายบุคคลและรายกลุม เพื่อสรางแรงจูงใจและ

ภาพความสําเร็จใหเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองเพื่อ

ยกระดับคุณภาพนักเรียนใหสูงยิ่งข้ึน    

๘. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชใน

การสงเสริมและแกปญหานักเรียนอยางเปน

ระบบ  โดยใชขอมูลสารสนเทศในการพัฒนา

นักเรียน ที่สอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดข้ึน 

๙. การพัฒนานวัตกรรมที่ชวยแกปญหาหรือ

สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพใหดีข้ึน 

๑) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรในดานการพัฒนาการสอนและการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูใหมีลักษณะเปนแบบ Active Learning มากยิ่งข้ึน  

๒) พัฒนาเกณฑและรูปแบบการวัดและประเมินผล ใหสอดคลองกับนักเรียนปกติ นักเรียน

เรียนรวม และบริบทของนักเรียนใหชัดเจน เปนรูปมากข้ึน 

๓)  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในการสงเสริมและแกปญหานักเรียนในทุก

ดานอยางเปนระบบ   

๔) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะในการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

แกปญหานักเรียนไดอยางตรงจุด บรรลุเปาหมายของการพัฒนานักเรียน 
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ภาคผนวก 

- ประกาศมาตรฐานของโรงเรียน 

- ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

- รางวัล เกียรติบัตร นวัตกรรม ที่เปนแบบอยาง ทัง้ ๓ มาตรฐาน  
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ประกาศโรงเรียนทุงสังพิทยาคม  

เรื่อง   ใชมาตรฐานการศึกษาและกําหนดเปาหมายความสาํเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 

๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓)  ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่

สําคัญขอหน่ึง คือ  มีการ กําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

และประเภท  และมาตรา ๔๘  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่

ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  

หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙ (๓) มีการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาของการศึกษาข้ันพื้นฐานและการอาชวีศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง ที่กําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน

อนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกของทุกระดับการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เมื่อ

วันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

 มติในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนทุงสังพิทยาคมครั้งที่ 

๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหความเห็นชอบรางมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและเปาหมายความสําเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนทุงสังพิทยาคม

จึงประกาศเรื่อง ใชมาตรฐานการศึกษาและกําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเปนกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
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สถานศึกษา ใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกสังคม ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ ตาม

เอกสารแนบทายประกาศฉบับน้ี            

 

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

          (นางวารินดา จูหอง)  

       ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนบทายประกาศโรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ไดกําหนดเปาหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ คุณภาพของสถานศึกษาโดยรวมอยูใน

ระดับ ดีเลิศ ประกอบดวย ๓ มาตรฐาน   

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย/ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผูเรียน ด ี

มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

  ๑.๑.๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

๑. นักเรียนรอยละ ๖๐ สามารถอานออกเสียงรอยแกวและรอยกรองไดถูกตอง อยู 

ในระดบัดีข้ึนไป 

๒. นักเรียนรอยละ ๖๐ สามารถเขียนสื่อสารโดยใชถอยคําถูกตอง ชัดเจน และ 

เหมาะสมอยูในระดับดีข้ึนไป 

๓. นักเรียนรอยละ ๕๐ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยางงายได 

๔. นักเรียนรอยละ ๖๐ มีความสามารถในการคิดคํานวณวิชาคณิตศาสตร อยูใน 

ระดับปานกลางข้ึนไป 

๕. นักเรียนรอยละ ๖๐ มีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห  

เขียน ตามหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป 

           ๑.๒.๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แกปญหา 

๑. นักเรียนทุกคนผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 

            ๑.๒.๓ ) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

๑. นักเรียนทุกคนมีชิ้นงานจากการเรียนการสอนอยางนอยคนละ ๑ ชิ้น  

            ๑.๒.๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. นักเรียนทุกคนสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานได 
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    ๑.๒.๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม หลักสูตรสถานศึกษา 

  ๑. นักเรียนรอยละ ๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ 

๒ ข้ึนไป 

              ๑.๒..๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และ    เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

  ๑. นักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะในอาชีพ ผานกิจกรรมชุมนุม อยางนอยคน

ละ ๑ อาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

    ๑.๒.๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑. นักเรียนรอยละ ๖๐ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร 

อยูในระดับดีข้ึนไป 

๒. นักเรียนรอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะและคานิยมตามอัตลักษณของโรงเรียน 

“สวดมนตได ไหวสวย” ในระดับดีข้ึนไป 

 ๑.๒.๒)  ความภูมีใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

๑. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีทองถ่ิน 

   ๑.๒.๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบน ความแตกตางและหลากหลาย 

๑. นักเรียนทุกคนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน 

เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ผานกิจกรรมสภานักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

   ๑.๒.๔)  สุขภาวะทางรางกาย และ จิตสังคม 

๑. นักเรียนรอยละ ๙๐ มีรางกายแข็งแรง ตามเกณฑกรมอนามัย 

๒. นักเรียนรอยละ ๙๐ ผานเกณฑการประเมิน SDQ 

๓. นักเรียนรอยละ ๙๐ ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) การมีเปาหมาย วิสัยทัศนและ   พันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนด ชัดเจน 

๑. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีเปาหมายเปนโรงเรียนวิธีพุทธ 

๒. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมวิสัยทัศน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา 

ทองถ่ิน 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีระบบบริหารจัดการวงจร PDCA มีรูปแบบ SMART  

TSP Model 

๒. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี 

ประสิทธิภาพ 
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๓. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

๔. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

๕. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 

๓) ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน คุณภาพผูเรียนรอบดานตาม หลักสูตรสถานศึกษา

และทุก กลุมเปาหมาย 

 ๑. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในแผนวิทย-คณิต  และศิลปทั่วไป 

๔) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๑. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมสงเสริมใหครูไดรับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพอยาง 

นอย ๒๐ ชั่วโมงตอคนตอป 

๒. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมจัดใหมีชั่วโมง PLC อยางนอย ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห 

๓. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 

๕) จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ สังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 

๑. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีแผนพัฒนาอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดลอมทั้ง

ภายใน 

และภายนอกหองเรียนเอื้อตอการเรียนรูและมีความปลอดภัย 

๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ สนับสนุนการบริหารจัดการและ การเรียนรู 

๑. โรงเรียนทุงสังพิทยาคมมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการในทุก 

ระบบ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๑) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป ประยุกติใชใน

ชีวิตไดจริง 

๑. ครูทุกคนมแีผนการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

๒. ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถ 

นําไปประยุกตใชในชีวิตได 

๓. ครูทุกคน มีรูปแบบการจัดการเรียนรูอยางนอย ๒ รูปแบบ 

           ๒)ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

๑. ครูทุกคนใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ที่

เอื้อ 

ตอการเรียนรู 

 ๓ ) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

๑. ครูทุกคนรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
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๒. ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ 

นักเรียน 

๓. ครูทุกคนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู 

๔) ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง เปนระบบ และนําผลมาพัฒนา ผูเรียน 

๑. ครูทุกคนมีแผนการวัดประเมินผลที่สอดคลองตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

๒. ครูทุกคนนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียน 

๓. ครูทุกคนประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให ขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนา และ ปรับปรุงการ 

จัดการเรียนรู 

๑. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ (PLC) ระหวางคร ู 

ผูบริหาร และผูปกครอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู 

๒. ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๓ หนา ๒๘ 
 

 

ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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กลุมสาระ 

การเรียนรู 

จํานวนท่ี

เขาสอบ 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
จํานวน 

ท่ี นร. ได

ระดับ ๒ 

ข้ึนไป 

จํานวน

รอยละ 

ท่ี นร. 

ไดระดับ 

๒ ข้ึนไป 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ -๖ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๗๒ -  ๑๖ ๒๐ ๑๙ ๒๒ ๑๕ ๑๖ ๕๓ ๑๒๕ ๗๒.๖๗ 

คณิตศาสตร ๑๗๗ ๑ ๒๙ ๒๗ ๓๕ ๒๕ ๑๙ ๑๐ ๒๑ ๑๑๐ ๖๒.๑๕ 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ๔๐๕ ๓ ๖๙ ๓๓ ๔๓ ๔๘ ๔๕ ๕๗ ๘๘ 
๒๘๑ ๖๙.๓๘ 

สังคมศึกษาฯ ๓๘๗ ๔ ๒๗ ๑๕ ๒๖ ๔๒ ๕๖ ๗๙ ๑๑๖ ๓๑๙ ๘๒.๔๒ 

สุขศึกษาฯ ๑๖๘ -  ๙ ๓ ๙ ๑๒ ๓๐ ๓๓ ๖๕ ๑๔๙ ๘๘.๖๙ 

ศิลปะ ๑๑๕ ๑ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๘ ๑๗ ๒๐ ๒๖ ๘๕ ๗๓.๙๑ 

การงานอาชีพ ๑๔๒ ๑ ๒๐ ๑๑ ๑๘ ๑๒ ๑๒ ๑๕ ๔๕ ๑๐๒ ๗๑.๘๓ 

ภาษาตางประเทศ ๑๖๑ ๓ ๕๐ ๒๔ ๑๖ ๑๑ ๑๗ ๙ ๒๒ ๗๕ ๔๖.๕๘ 
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กลุมสาระการ

เรียนรู 

จํานวน

ท่ีเขา

สอบ 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
จํานวนท่ี 

นร. ได

ระดับ ๒ 

ข้ึนไป 

จํานวน

รอยละท่ี 

นร. ได

ระดับ ๒ 

ข้ึนไป 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ -๖ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕๖ ๒ ๓๔ ๑๙ ๑๓ ๑๐ ๑๘ ๒๐ ๓๗ ๙๘ ๖๒.๘๒ 

คณิตศาสตร ๑๖๙ -  ๑๓ ๒๗ ๓๙ ๒๘ ๑๕ ๑๙ ๒๒ ๑๒๓ ๗๒.๗๘ 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ๔๑๗ ๔ ๖๔ ๓๓ ๕๒ ๓๘ ๕๓ ๕๑ ๑๑๐ 
๓๐๔ ๗๒.๙๐ 

สังคมศึกษาฯ ๓๔๐ ๔ ๑๗ ๑๒ ๑๘ ๒๕ ๔๘ ๖๒ ๑๔๕ ๒๙๘ ๘๗.๖๕ 

สุขศึกษาฯ ๑๕๕ -  ๗ ๖ ๑๐ ๗ ๓๐ ๒๕ ๖๔ ๑๓๖ ๘๗.๗๔ 

ศิลปะ ๑๐๖ ๔ ๑๔ ๕ ๑๗ ๑๐ ๓ ๒ ๔๘ ๘๐ ๗๕.๔๗ 

การงานอาชีพ ๗๕ ๘ ๒๒ ๕ ๖ ๗ ๖ ๑ ๑๗ ๓๗ ๔๙.๓๓ 

ภาษาตางประเทศ ๑๔๙ ๙ ๒๙ ๑๙ ๑๖ ๒๒ ๑๖ ๑๑ ๒๒ ๖๗ ๔๔.๙๗ 
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ระดับช้ัน 
 

จํานวนนักเรียน  
รอยละการประเมินอานคิด วิเคราะห และเขียน 

ผาน ดี ดีเยี่ยม 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๖ ๗.๖๙ ๘๔.๖๑ ๗.๖๙ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๓ ๘.๖๙ ๘๖.๙๕ ๔.๓๔ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๑๙ ๔๒.๑๐ ๕๗.๘๙ - 
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มธัยมศกึษาปีที ่1 มธัยมศกึษาปีที ่2 มธัยมศกึษาปีที ่3 
รอ้ยละการประเมนิ 7.69 8.69 42.1

รอ้ยละการประเมนิ 84.61 86.95 57.89

รอ้ยละการประเมนิ 7.69 4.34 0

รอ
ยล

ะ 

ผลการประเมินอานคิดวิเคราะห และเขียน ภาคเรียนท่ี ๑  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ 



 รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๓ หนา ๓๑ 
 

 

การอานคิดวิเคราะห และเขียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

 
 

ระดับช้ัน 
 

จํานวน 
รอยละการประเมินอานคิดวิเคราะห และเขียน 

ผาน ดี ดีเยียม 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๒๒ ๙.๐๙ ๔๕.๔๕ ๔๕.๔๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๑ ๑๘.๑๘ ๓๖.๓๖ ๔๕.๔๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๒ ๘.๓๓ ๔๑.๖๖ ๕๐.๐๐ 
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มธัยมศกึษาปีที ่4 มธัยมศกึษาปีที ่5 มธัยมศกึษาปีที ่6 
รอ้ยละการประเมนิ 9.09 18.18 8.33

รอ้ยละการประเมนิ 45.45 36.36 41.66

รอ้ยละการประเมนิ 45.45 45.45 50

รอ
ยล

ะ 

ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน ภาคเรียนท่ี ๑ 

 ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ 
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การอานคิดวิเคราะห และเขียน ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะห และเขียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

 
 

ระดับช้ัน 
 

จํานวน 
รอยละการประเมินอานคิดวิเคราะห และเขียน 

ผาน ดี ดีเยียม 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๒๑ ๔.๗๖ ๓๓.๓๓ ๖๑.๙ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๐ ๑๐ ๖๐ ๓๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๒ ๘.๓๓ ๕๘.๓๓ ๓๓.๓๓ 
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มธัยมศกึษาปีที ่
4 

มธัยมศกึษาปีที ่
5 

มธัยมศกึษาปีที ่
6 

รอ้ยละการประเมนิ 4.76 10 8.33

รอ้ยละการประเมนิ 33.33 60 58.33

รอ้ยละการประเมนิ 61.9 30 33.33

รอ
ยล

ะ 

ผลการประเมิน อาน คิด วิเคราะห เขียน ภาคเรียนที่ ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ 

รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ 



รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๓ หนา ๓๔ 
 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 

 
 

ระดับช้ัน 
 

จํานวนนักเรียน 
รอยละการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผาน ดี ดีเยี่ยม 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๖ - ๕๗.๖๙ ๔๒.๓๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๓ ๔.๓๔ ๙๑.๓๐ ๔.๓๔ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๑๙ - ๑๐๐ - 
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100

มธัยมศกึษาปี
ที ่1 

มธัยมศกึษาปี
ที ่2 

มธัยมศกึษาปี
ที ่3 

รอ้ยละการประเมนิ 0 4.34 0

รอ้ยละการประเมนิ 57.69 91.3 100

รอ้ยละการประเมนิ 42.3 4.34 0

รอ
ยล

ะ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๑  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

 

รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ 



 รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๓ หนา ๓๕ 
 

 

  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ 

 
 

ระดับช้ัน 
 

จํานวน 
รอยละการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผาน ดี ดีเยียม 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๒๒ ๔.๕๔ ๕๔.๕๔ ๔๐.๙๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕ ๑๑ ๑๘.๑๘ ๓๖.๓๖ ๔๕.๔๕ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖ ๑๒ ๘.๓๓ ๔๑.๖๖ ๕๐.๐๐ 
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มธัยมศกึษาปีที ่
4 

มธัยมศกึษาปีที ่
5 

มธัยมศกึษาปีที ่
6 

รอ้ยละการประเมนิ 4.54 18.18 8.33

รอ้ยละการประเมนิ 54.54 36.36 41.66

รอ้ยละการประเมนิ 40.9 45.45 50

รอ
ยล

ะ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๑ 

 ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

  
 

รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ 



รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๓ หนา ๓๖ 
 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ 

 
 

ระดับช้ัน 
 

จํานวนนักเรียน 
รอยละการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผาน ดี ดีเยี่ยม 

มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๒๕ ๑๒.๐๐ ๕๗.๖๙ ๓๐.๓๑ 

มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๒๓ - ๗๓.๙๑ ๒๖.๐๘ 

มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๑๙ - ๘๙.๔๗ ๑๐.๕๒ 
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มธัยมศกึษาปีที ่1 มธัยมศกึษาปีที ่2 มธัยมศกึษาปีที ่3 
รอ้ยละการประเมนิ 12 0 0

รอ้ยละการประเมนิ 57.69 73.91 89.47

รอ้ยละการประเมนิ 30.31 26.08 10.52

รอ
ยล

ะ 

ชือ่แกน 

กราฟแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

 

รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ 



 รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนทุงสังพิทยาคม ปการศึกษา ๒๕๖๓ หนา ๓๗ 
 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ 

 
 

ระดับช้ัน 
 

จํานวน 
รอยละการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผาน ดี ดีเยียม 

มัธยมศึกษาปที่ ๔ ๒๑ ๔.๕๖ ๕๔.๕๔ ๔๐.๙๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๕  - ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปที่ ๖  - ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 
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มธัยมศกึษาปีที ่
4 

มธัยมศกึษาปีที ่
5 

มธัยมศกึษาปีที ่
6 

รอ้ยละการประเมนิ 4.56 0 0

รอ้ยละการประเมนิ 54.54 50 50

รอ้ยละการประเมนิ 40.9 50 50

รอ
ยล

ะ 

ชือ่แกน 

กราฟแสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาคเรียนท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

 

รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ รอ้ยละการประเมนิ 


