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การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาประจ าปีการศึกษา 256๔   สถานศึกษามีหน้าที่จะต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 48  ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานการพัฒนาการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้นโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  จึงได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน   ซึ่งทางโรงเรียนได้
ด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการทดสอบระดับชาติในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 256๔  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ความเห็นชอบ และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ค ำน ำ 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา  

256๔  โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 
ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการปะเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจาการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่  1. ด้านคุณภาพผู้เรียน   2. ดา้นกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา และ 3. ด้านการะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัด
การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔  ฉบับนี้  ทางคณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของโรงเรียน 
ทุ่งฟ้าวิทยาคม ในปีการศึกษา 256๔ ต่อไป 
 
 
 
 

ว่าที่ ร.ต.  
 (อาคม  มาจันทร์ ) 

                                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
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สำรบัญ 

 
 
เรื่อง 

 
หน้ำ 

บันทึกความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
ส่วนที่ 1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๔ 
        2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ๔ 
        2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๒ 
             มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 22 
             มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๓๓ 
             มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๗ 
        สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ๔๐ 
ส่วนที่ 3  สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ ๔๖ 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
         หลักฐานข้อมูลส าคัญและเอกสารอ้างอิง 

๕๐ 

         ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

๕๑ 

         ประกาศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

๕๔ 

         มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ๕๕ 
         ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษา  ๕๗ 
         ผลงานดีเด่น ๕๙ 
         ประมวลภาพกิจกรรม ๖๐ 
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ส่วนที่  1   

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
  ชื่อโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  ที่ตั้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่  1  ต าบลท้องฟูา  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  โทรศัพท์ 0-5503-0255  โทรสาร  0-5503-0255   
e-mail Mythungfa@hotmail.com , website www.thungfa.ac.th   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียน  216  คน  มีข้าราชการครู  จ านวน 13 คน ผู้บริหาร  จ านวน  
1 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ ว่าที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม   

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดเีลิศ   
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
 

๒.ข้อมูลหลักฐานและเอกสารสนับสนุน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๖๓.๑๖   นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน สื่อสาร
ของผู้เรียนในทุกรายวิชา ภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและเหมาะสม โดยจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียน เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาทางด้านสภาพของผู้เรียน 
สภาพของชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และตามศักยภาพของ
ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  มีกิจกรรมศตวรรษที่ ๒๑  และมีการจัดการเรียนทวิศึกษา ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาตามจุดเน้นผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบเสาะค้นหาข้อมูล ในการพัฒนาตนเองและการสื่อสารได้ดี 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ส่งเสริมและพัฒนาให้มีผู้เรียนคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย กิจกรรมจิตอาสาที่มี
ต่อโรงเรียนและชุมชน  กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมบ้านพักนักเรียน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์  กิจกรรมวัน
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ส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดเขตพื้นที่ให้นักเรียนดูแลและรับผิดชอบบริเวณโรงเรียน  การแต่งกายด้วยชุดผ้า
พ้ืนเมืองทุกวันศุกร์ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรักการออกก าลังกาย มีสมรรถนะทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข โดยมีการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เช่น
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างๆ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ นาฎศิลป์ กีฬา และนันทนาการ จากกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ   โรงเรียนจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมการ

ประชุม ระดมสมอง  การประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษาตามสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนมีการจัดการบริหารงานภายในโรงเรียน 4 ฝุาย ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายประกอบด้วย ครู  ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้
และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ  
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
และใช้เป็นฐานในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผล
ให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ น าผลที่ได้จากการที่ได้รับมอบหมายมาปรับใช้พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัด
ห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสถานศึกษาให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น การสื่อสารทาง
หนังสือราชการ  Facebook  Line จดหมายข่าว  บอร์ดความรู้  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลต าบลทุ่ง
กระเชาะ  และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบลท้องฟูา 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครมูีการวิเคราะห์หลักสูตร   ปรับ
เนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือสอดคล้องกับท้องถิ่นหรือบูรณาการเนื้อหาสาระระหว่างกลุ่ม
ประสบการณ ์หรือรายวิชา มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจในการพัฒนาการสอนด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ
ให้คิดได้ปฏิบัติจริง มีการเตรียมแหล่งเรียนรู้ เอกสาร สื่อประกอบการเรียนรู้ ครูมีข้อมูลผู้เรียนที่จะน าไปเป็นพื้นฐาน
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ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพื่อนักเรียนจะน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
ครูมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน มีการผลิตสื่อในการจัดการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ใช้การเสริมแรง ยกย่อง ชื่นชม ยินดี จึงท าให้ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยกันอย่างมี
ความสุข นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบ ในช่วงสถานการณ์ Covid ๑๙ โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการสอนให้เข้ากับสถานการณ์  
เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบ On-demand Online และ On-hand และมีการ 
นิเทศติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไข มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองในหลายช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์  
Facebook การจัดตั้งกลุ่ม Line และการประชุมผู้ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ครูยังมีการด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน
เป็นรายบุคคล ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ 
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล โรงเรียนทุ่งฟูา
วิทยาคมได้มีการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการ
แก้ปัญหาโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีรายวิชา IS ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีการสอนรายวิชาวิจัยเบื้องต้น  จัดให้มีการน าผลงาน และการสอนแบบโครงงาน  
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตามแนว STEM Education  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม
ศตวรรษท่ี ๒๑ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนในด้านอาชีพที่หลากหลายให้กับนักเรียน   
 
 ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

1. แผนพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น  และกระบวนการรู้เพื่อทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการและหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนสากล  
๓. แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ  มีกระบวนการวิจัยใน

การด าเนินงาน 
๔. แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  ศึกษา

หาความรู้  และน าเสนอผลงาน  โดยออกแบบการเรียนรู้สอดแทรกให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕. แผนงานสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านผู้เรียน 
๖. แผนงานส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและโอกาสทางการศึกษา
๗. แผนงานพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๘. แผนงานสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
๙. แผนพัฒนาการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายใน  แล้วน ามาสู่

การระดมความคิดเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
๑๐. แผนงานพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลด้วย

ระบบออนไลน์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๒. แผนงานพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
              
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
   ชื่อโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  ที่ตั้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่  1  ต าบลท้องฟูา  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  โทรศัพท์ 0-5503-0255  โทรสาร  0-5503-0255   
e-mail Mythungfa@hotmail.com , website www.thungfa.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมเป็น โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) ปัจจุบันคือสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาตาก  ตั้งอยู่ท่ีหมู่ 1  ต าบลท้องฟูา อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เขตพ้ืนที่บริการ 2 ต าบล 
คือ ต าบลทุ่งกระเชาะ 12  หมู่บ้าน  (ได้แก่ บ้านดงยาง ,บ้านแม่ไข ,หมู่ 3 ,หมู่ 4 ,หมู่ 5 ,หมู่ 6 ,บ้านแพะเหนือ,  
บ้านลีซอ, บ้านรังแร้ง, หมู่ 10, หมู่ 11 และหมู่ 12) ต าบลท้องฟูา 9  หมู่บ้าน (ได้แก่ บ้านใหม่ ,บ้านท้องฟูา ,บ้าน
ฉลอม ,บ้านสันดินแดง ,บ้านม้งใหม่พัฒนา ,บ้านห้วยพล ู,บ้านเด่น , บ้านสันพระบาท และบ้านผาแต้ม) พ้ืนที่เป็น
เนินหินลูกรังท่ีสาธารณะประโยชน์ปุาช้าเก่า อยู่ระหว่างต าบลทุ่งกระเชาะกับต าบลท้องฟูา ทีม่าของชื่อโรงเรียน 
ได้มาจากการน าชื่อ ของทั้งสองต าบลมารวมกันเป็นชื่อของโรงเรียน คือ “ทุ่ง” มาจากทุ่งกระเชาะ “ฟูา” มาจาก 
ท้องฟูา โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอ าเภอบ้านตาก ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดตาก 
ประมาณ 36 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดกับ  โรงเรียนบ้านใหม่ 
  ทิศใต้   ติดกับ  ต าบลทุ่งกระเชาะ 
  ทิศตะวันออก    ติดกับ  บ้านรังแร้ง 
  ทิศตะวันตก  ติดกับ  ถนนเทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ 
 

เนื้อที่ 
ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีพ้ืนที่ทั้งหมด  70 ไร่  แบ่งเป็นสองส่วนได้แก่ 
1.  บริเวณท่ีตั้งโรงเรียน  โรงฝึกงาน  สนามกีฬา  สระน้ า  และบ้านพักครู ประมาณ  20  ไร่ 
2.  สวนปุาธรรมชาติ  50  ไร่ 
 
โรงเรียนเปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 ตามประกาศจัดตั้งของ

กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นายสะอาด อ๊อดทรัพย์ ขณะนั้นด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียน บ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มารักษาการต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมอีกต าแหน่งหนึ่งได้ขอ
ความร่วมมือจากชาวต าบลทั้งสองสละเงินหลังคาเรือนละ 10 บาท เพ่ือใช้ในการปรับพ้ืนที่และก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราวหลังคามุงแฝก 1 หลัง จ านวน 4 ห้องเรียน (บริเวณสนามฟุตบอล) ปัจจุบันรื้อออกแล้วเนื่องจากผุพังต่อมา
โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้รับการพัฒนา คือ ปรับสภาพภูมิทัศน์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนสร้างโรงจอดรถ
ครูและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียน และโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

mailto:thungfa@hotmail.com
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ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ า
ต าบล) รุ่นที่ 3 และรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าต าบล) รุ่นที่ 3 ในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 
2556  

ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจ าปี 2562 
ในวันที่  13 กันยายน  2562  

ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้ผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Office of the Base Education  Commission  Quality Awards: OBECQA) ระดับ 
ScQA  ในวันที่ 19 กันยายน 2562 
 
 

แผนผังโรงเรียน 
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ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
อักษรย่อ   ท.ฟ.ว. 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  ดอกเฟ่ืองฟูา 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นสะเดา 
สีประจ าโรงเรียน   เหลือง – ด า  

สีเหลืองคือความสดใส สว่างไสว , สีด า คือ ความหนักแน่น 
สังกัด    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

   
ผู้เริ่มจัดตั้งโรงเรียน  :  นายสะอาด  อ๊อดทรัพย์ 

 
อดีตผู้อ านวยการ :  

  
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 

นายสะอาด  อ๊อดทรัพย์ 
นายปรีชา  เชษฐ์ตระกูล 
นายวิษณุ  สายหยุด 
นายสีไร  ต๊ะมูล 
นายไพโรจน์  มั่งเชียง 
นายชาญณรงค์  ภูมิถาวร 
นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง 
นายสาวอรุณศรี  เงินเสือ 
นายอนันต์  ทะตา 
นางรัตนา  เจริญศรี 
นายสาโรช  เกตุสาคร 

ต าแหน่งครูใหญ่  
ต าแหน่งครูใหญ่  
ต าแหน่งครูใหญ่  
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 

16 พ.ค. 2528   –  10 มิ.ย. 2528 
10 มิ.ย. 2528   –  30 ก.ย. 2529 
 1 ต.ค. 2529    –  30 ก.ย. 2532 
 1 ต.ค. 2532    –  31 มี.ค. 2543 
 1 เม.ย. 2543   –  30 ก.ย. 2544 
17 ธ.ค.2544    –  22 ธ.ค. 2546 
22 ธ.ค. 2546   –  6 มิ.ย. 2548 
 3  ต.ค. 2548  –  10 ก.ย. 2552   
 7 ม.ค. 2553   –  17 ธ.ค. 2555 
12 ก.พ. 2556  –  30 ก.ย.2558 
19 พ.ย. 2558  –  30 ต.ค. 2561 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน :  
  ว่าที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์     วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา     
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  31 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
  3.1  ผู้อ านวยการโรงเรียน วา่ที่ ร.ต. อาคม  มาจันทร์    โทรศัพท์ 081-9720296   
e-mail :  akhom_ma@hotmail.com   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา   
      3.2  ฝุายงานบริหารโรงเรียน  4  คน 
   3.2.1  นายสะอาด  หลอมทอง   วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบ์ัณฑิต  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์ 095-4513793   e-mail :  saard107@gmail.com  หัวหน้าฝุายบริหารทัว่ไป 
   3.2.2  นางพิมพิรา  สอนเนียม    วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
โทรศัพท ์ 086-2051715   e-mail : pimpimpim@hotmail.com   หัวหน้าฝุายบริหารงานแผนและ
งบประมาณ 
   3.2.3 นางนงนุช  มณเฑียรชัย   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา   
โทรศัพท์ 081-7079611   e-mail : keropee@hotmail.com    หวัหน้าฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
   3.2.4 น.ส.นงค์นุช  ระม่ัง   วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา โทรศัพท์ 086-0925755  e-mail : nongnuch_RAMA@hotmail.com หัวหน้าฝุายบริหาร
วิชาการ 
     

ภารกิจ  โครงสร้างการบริหาร 
 
                        โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
 
 
      
 
              
  
    
 
 
 
 
                                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร 

งานบุคคลและ 

กิจการนักเรียน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารแผน 

และ 

งบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 

วชิาการ 

mailto:akhom_ma@hotmail.com
mailto:saard107@gmail.com
mailto:boosaba09@hotmail.com
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                 1) การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 

                     1. ปรัชญาการศึกษา 
   การศึกษาเพ่ือพัฒนาคน  พัฒนาชาติ 

                     2. วิสัยทัศน์  
    “โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม สร้างสรรค์คนดี เทคโนโลยีสร้างปัญญา            
                 การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

                     3. พันธกิจ       
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายใน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ  
4. สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามมาใช้ในการด าเนินชีวิตตาม 
   หลักวิถีไทย  
5. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
   ของ สพฐ. (ScQA)   

                     4. เอกลักษณ์ 
    “ยิ้มไหว้ มีน้ าใจ ใช้เทคโนโลยี” 

   5.    อัตลักษณ์   
    “แหล่งเรียนรู้ ดูงามตา” 
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                 2) ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
                      1. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
2564 

1 13 1 2 2 

 
             ผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง ชม. 
1. ว่าที่ ร.ต.อาคม  มาจันทร์ 52 29 คศ.3 กศ.ม ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ ม. 1-3 ๓ ๒๐ 

 
           ครูประจ าการ  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง ชม. 
1. นางยุพิน  แก้วค า 59 23 คศ.2 ค.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ม. 1 ม. 4-5 
ศิลปะ ม.1 

- - 

2. นางพิมพิรา  สอนเนียม 57 34 คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.2 ม. 4-5 
ภาษาไทย ม. 1-2 

2 36 

3. นางนงนุช  มณเฑียรชัย ๕๑ 1๙ คศ.3 กศ.ม.  ชีววิทยา ชีววิทยา ม.5-6 
วิทย์ฯกายภาพ 
ม.4-6 
วิจัยเบื้องต้น ม.6 

๑๕ ๒๖ 

4. นายสะอาด  หลอมทอง 47 23 คศ.3 ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

การงานอาชีพ 
 ม.1-6 
วิทยาการค านวณ 
ม.1-6  

2 24 

5. น.ส.อรทัย  ใจใส 47 15 คศ.2 ศศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๓ 
ม.4-6 

13 101 

6. นางสาวล าภู  จันทร์พรม 46 23 คศ.3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม. 4-6 

13 110 

7. นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง 43 16 คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยี
และการ
สื่อสาร

การศึกษา 

ชีววิทยา ม.๔ 
เคมี  ม.4 
วิทยาศาสตร์  
ม. 1-2 
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ม.4-6 
โลก ดาราศาสตร ์

7 56 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนครั้ง/ชั่วโมง 
ที่รับการพัฒนา/ปี 

ครั้ง ชม. 
8. นางนิสา  หลอมทอง 41 16 คศ.2 ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ ม.4 

เคมี ม.4 
วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ม.4-6 
โลก ดาราศาสตร ์

3 44 

9. นางสุนิษา  พูลศร ี 40 10 คศ.2 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม. 3 ม.5-6 

5 50 

10
. 

นายชัยยันต์  ปินนวล 35 4 คศ.1 ศษ.บ พลศึกษา สุขศึกษา/พลศึกษา 
ม.1-6 
คณิตศาสตร์ ม.3 

5 20 

11
. 

น.ส.สดุาลักษณ์  ค าล าปาง 29 4 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.2-6 

3 20 

12 น.ส.วนาลี  ทุนมาก 32 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ม.1 
ประวัติศาสตร์ ม.
2-3 
หน้าท่ีพลเมือง ม.
4-6 

1 12 

13 น.ส.ลินดา  รุ่งเจรญิกุล  25 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
 ม.1,2,3,5 
วิทยาศาสตร์ ม.1 

2 20 

 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน  คิดเป็นร้อยละ - 

  

       พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางชลิดา  อุดมวงษ ์ 30 6 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.1-6 งบ สพฐ 

                ครูอัตราจ้าง  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายวรัญญู    ละม้ายเมือง 32 9 ศศ.บ นาฎศิลปไ์ทย นาฎศิลปไ์ทย ม.1-6 
ศิลปะ  ม.1-6 

งบ สพฐ 

2 นางเกษกศิรา    ค าฟ ู 31 8 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1-6 
ภาษาไทย  

งบ สพฐ 
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                 พ่ีเลี้ยงพิการเรียนรวม  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1. นางสาวกมนทรรศน์  ภักดิ์อมรศิร ิ 4- 9 ศศ.บ การจัดการทั่วไป - งบ สพฐ 
 
                  ลูกจ้างประจ า  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การท างาน(ปี) 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1. นายวิทย์  ตาสา 53 27 วท.บ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 

-  งบ สพฐ 

 
 
                      2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

                              ระดับ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ปวช. - - 
ปวส. - - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - 
ปริญญาตรี 10 52.63 
ปริญญาโท 9 47.37 
ปริญญาเอก - - 

รวม 19 100 
 
 

 
 
 
 
 

0% 0% 0% 

52.63% 
47.37% 

0% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ปีการศึกษา 2564 
ปวช. ปวส. ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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           3). สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

           

 4) ขอ้มูลนักเรียน  
       1. จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2564 รวม …….216……………คน (ณ วันที ่18  กรกฎาคม 2564) 
       2. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ………216…….………คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
ม.1 1 17 18 35 35 

ม.2 1 20 12 32 32 

ม.3 2 21 21 42 26 

ม.4 2 8 21 29 15 

ม.5 2 15 30 45 23 

ม.6 2 19 14 33 17 

รวมทั้งหมด 10 100 116 216  

 

 

 

 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 0   ชม./สัปดาห์   
2. คณิตศาสตร์ ๒ 20.00 ชม./สัปดาห์   
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 20.83 ชม./สัปดาห์   
4. ภาษาไทย 1 17.50 ชม./สัปดาห์   
5. ภาษาอังกฤษ 4 15.83 ชม./สัปดาห์   
6. สังคมศึกษา ๓ 16.66 ชม./สัปดาห์   
7. การงานอาชีพ 1 15.00 ชม./สัปดาห์   
8.พละและสุขศึกษา 1 15.83 ชม./สัปดาห์   
9.นาฎศิลป์ 1 18.33 ชม./สัปดาห์   
                   รวม 1๗ 17.50 ชม/สัปดาห์ 



13 
 

 

          5) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 

                

ระดบั
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

วิชา/ร้อยละของนกัเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดบั 3 ขึ้นไป 

(คน) ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
สังคมศกึษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 35 23 65.71 12 34.29 20 57.14 11 31.43 27 77.14 24 68.57 28 80.00 2 5.71 

ม.2 32 12 37.50 11 34.38 17 53.13 6 18.75 21 65.63 10 31.25 28 87.50 7 21.88 

ม.3 42 28 66.67 15 35.71 28 66.67 16 38.10 20 47.62 31 73.81 38 90.48 16 38.10 

ม.4 26 22 84.62 18 69.23 22 84.62 25 96.15 26 100.0 26 100.0 22 84.62 5 19.23 

ม.5 44 30 68.18 22 50.00 30 68.18 32 72.73 44 100.0 29 65.91 38 86.36 29 65.91 

ม.6 33 25 75.76 20 60.61 28 84.85 22 66.67 31 93.94 22 66.67 28 84.85 18 54.55 

เฉลี่ย
รวม 

212 140 66.41 98 47.37 145 69.10 112 53.97 169 80.72 142 67.70 182 85.64 77 34.23 

 
 

กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.77 23.25 23.46 29.22 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.00 23.21 28.76 31.34 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 55.18 25.82 30.17 34.14 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
                                      
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 41.39 17.85 24.59 34.27 19.17 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 43.62 19.21 27.63 35.42 22.92 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 21.28 28.65 36.87 25.56 

 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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  2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)ประจ าปีการศึกษา 256๓-2564  
 

ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

54.77 23.25 23.46 29.22 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

47.47 20.69 28.06 27.19 

ผลการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2563-2564 

-7.30 -2.56 +4.60 -2.03 

 
แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 
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คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 

ผลการพัฒนาคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563-2564 
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ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

39.33 20.69 28.20 32.00 22.97 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

41.39 17.85 24.59 34.27 19.17 

ผลการพัฒนาคะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน ปีการศึกษา 
2563-2564 

+2.06 -2.84 -3.61 +2.27 -3.80 

 
แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-20

0

20

40

60

80

100

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 

39.33 

20.69 
28.2 

32 
22.97 

41.39 

17.85 
24.59 

34.27 

19.17 

2.06 

-2.84 -3.61 

2.27 

-3.8 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 



18 
 

     1) การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 
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จ านวนคนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายใน ปีการศึกษา 2564 

สถิติการใช้ 

ล าดับที่ แหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
1 ห้องสมุด 200  

2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 500 

3 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 300 

4 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 400 

5 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 350 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 

7 ไม้กลายเป็นหิน 5 
8 ห้องนาฏศิลป์ 100 
9 ศูนย์การเรียนรู้บ้านทอฝัน 20 
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

กราฟแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
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เขื่อนภูมิพล 

ไม้กลายเป็นหิน 

พระบรมธาตุบ้านตาก 

กาดต้าตง 

เจดีย์ยุทธหัตถี 

วัดดอยแก้ว 

วัดดอยโล้น 

วัดดอยเจดีย์   

 

ล าดับที่ แหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ (ครั้ง) 
 

 

๑ เขื่อนภูมิพล 1 
 

 

๒ ไม้กลายเป็นหิน 1 
 

 ๓ พระบรมธาตุบ้านตาก 2  

 ๔ กาดต้าตง 1  

 ๕ เจดีย์ยุทธหัตถี 2  

 ๖ วัดดอยแก้ว ๑  

 ๗ วัดดอยโล้น ๑  

 ๘ วัดดอยเจดีย์   ๑  
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           6) ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) ลักษณะของชุมชนและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยู่กันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก บริเวณใกล้เคียง 
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ นา ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   มีขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน ช่วย
ส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เช่นประเพณีการขึ้นธาตุเดือน
เก้า และอ่ืนๆ ในชุมชนเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงส่งผลให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่นักเรียนใช้ในการศึกษาหาความรู้ได้ 

 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อา ชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
และรับจ้าง ทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  
30,000 -40,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 6 คน  

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โอกาสของสถานศึกษา  
 1. โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแหล่งซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน
ของครู และการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ได้แก่ ไม้กลายเป็นหิน แม่น้ าปิง พระบรมธาตุบ้านตาก  กาดต้าตง  เจดีย์
ยุทธหัตถี   วัดดอยแก้ว วัดดอยเจดีย์  วัดดอยโล้น และเข่ือนภูมิพล แหล่งเรียนรู้เหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ
สามารถปรับปรุง ประยุกต์และบูรณาการการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2. ชุมชนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษาส่งเสริมให้บุตรหลานศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
 3. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลต าบลทุ่ง
กระเชาะ  องค์การบริหารต าบลท้องฟูา  ได้ให้การสนับสนุน ทั้งด้านทุนการศึกษา งบประมาณ ก าลังคน วัสดุ
อุปกรณ์  
 4. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น  โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าต าบล) รุ่นที่ 3 
 5. โรงเรียนได้ผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(Office of the Base Education Commission Quality Awards: OBECQA) ระดับ ScQA 
 6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้มแข็งให้ความส าคัญในการ ก าหนด
ทิศทางและช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน  
 7. การบริหารจัดการของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกฝุายสามารถ
ขับเคลื่อน การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  
 8. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและองค์กรส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน  
 9. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 10. โรงเรียนมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งด้าน
ผู้บริหาร    ด้านครู ด้านผู้เรียน และด้านความสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และนโยบาย
หลักในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
 11. ครูและผู้บริหารทุกฝุายได้ก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนมี
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
 12. พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลายทั่วถึง เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
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 13. ใช้การบริหารจัดการระบบคุณภาพเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพ 
 14. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
 
   ข้อจ ากัดของสถานศึกษา  
 1. ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกร มีรายได้ตั้งแต่
ระดับ ปานกลางจนถึงยากจนเป็นส่วนใหญ่  
 2. นักเรียนส่วนมากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาโดยตรงเนื่องจากต้องไปท างานต่างถิ่น 
โดยจะฝาก บุตรหลานไว้กับญาติท าให้การควบคุมดูแลล าบาก ไม่ทั่วถึง  
 3. ผู้ปกครองบางส่วนขาดปัจจัย ความพร้อมในการสนับสนุนส่งเสริมให้กับผู้เรียน 
 4. ยังมีผู้ปกครองบางกลุ่มที่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนระดับอ าเภอ 
และจังหวัด 
 5. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
แตร่ายไดต่้ า ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้
มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน   
 7. ปัญหายาเสพติดมีโอกาสกลับมาแพร่หลายสู่เยาวชน  
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           2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
  ระดับคุณภาพ............ดีเลิศ................. 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  (ระดับดเีลิศ) 
    ๑.กระบวนการพัฒนา  

  โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพของผูเรียน ครูจัดการเรียนรูใหเนนตรงตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงออกทางด้านสมรรถนะส าคัญ  ทักษะต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน  โดยมีโครงการสงเสริมการเรียนรูดาน
วิชาการ มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีกิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน จัดกิจกรรมที่เน้นให้
นักเรียนมีทักษะการอ่าน  ฟัง พูด เขียน และตั้งค าถาม  มีการจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบระดมสมอง  สงเสริมใหผูเรียน
ไดคิดคนแสวงหาความรูดวยตนเอง เพื่อสรางความรู ความเขาใจและเกิดทักษะ น าทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ประยุกตใชกับผูเรียน นอกจากนั้นยังไดมี การวิเคราะหผูเรียน เพ่ือน าไปสูการออกแบบการจัดการเรียนรู มีการบูร
ณาการ STEM ศึกษา ในรายวิชาที่เก่ียวของ จัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น มีการเรียนแบบทวิ
ศึกษา  สงเสริมใหนักเรียน  เรียนรูจากแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน สงเสริมการใชเทคโนโลยี 
เปนแหลงสืบคนขอมลู ครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียน การสอน รวมทั้งยังมีกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเลือกเรียน และคนพบความถนัดของตนเอง  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออก  กล้า
แสดงความคิดเห็น  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง  เช่นการน าเสนอผลงานของตนเองหน้า
ชั้นเรียน มีการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธี
สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ครูออกแบบจัดการเรียนการสอนและประเมินผล โดยใชเครื่องมือที่หลากหลายมี
ความสอดคลองกับเนื้อหา มาตรฐาน ตัวชี้วัด สงเสริมผูเรียนใหรับการประเมินความรูทั้งระดับชาติ จากหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยการสรุปบันทึกข้อมูลจาการอ่าน  จากสถานการณ์  การ
เขียนเรียงความ  การบรรยายภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแสวงหาความรูของนักเรียนในระทุกระดับชั้น พัฒนาผูเรียน
ทุกคนในการอานออก เขียนได อานคลอง เขียนคลอง ในทุกระดับชั้น และยังไดสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ โดยการสอนเสริม เพ่ือรองรับการสอบระดับชาติ O-NET ม.3 และ ม.6  มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง ๔H ได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
สมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health)  การเข้าร่วมงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน การส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
   ๒.ผลการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงานตามโครงการเพื่อการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก  เขียนได้  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และมุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยได้เรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมได้แก่ การ
เรียน IS ผู้เรียน ได้เกิดการเรียนรู้โดยการระดมสมอง การร่วมมือกันเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียน  มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาบางรายวิชาเป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี



23 
 

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้  มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ    มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกาย มี
น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางตามเกณฑมาตรฐาน ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตัวเอง กล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี กลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
ให้เกียรติผู้อื่นและมีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี ศิลปะ และกีฬา นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน  
มีความตระหนักรูคุณคารวมอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน มีนิสัยรักการอาน  แสวงหาความรูดวยตนเอง 
จากแหลงตางๆ รอบตัว สามารถใชเทคโนโลยี ในการสืบคนขอมูล หรือแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี คิดแกป
ญหาและท างานเปนทีมได เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลระหวางวัย มีทักษะในการใชชีวิต  อยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลมุสาระ   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  ผล
การประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้
ร่วมกันและสามารถใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และการน าเสนอผลงาน   โดยมีการจัดกิจกรรมค่าย STEM นอกจากนี้
นักเรียนมีทักษะการคิด สรุป ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู พูด และสื่อสารด้วยการพูด หรือ เขียนตามความคิดของ
ตนเอง น าเสนอวิธีคิด วิธี แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ และ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีผลการประเมิน สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
เป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนมีทักษะในการท างานอย่างเป็นระบบ มีการท างานเป็นทีม มีลักษณะความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รักการท างาน ท างานอย่างมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต หาความรู้ เกี่ยวกับอาชีพ
ที่ตนเองสนใจ นักเรียนได้จัดแสดงโครงงาน ผลงาน ตามความถนัดและ ความชอบ ตามความสนใจ ของผู้เรียน และ
ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน ชุมชน และตนเองผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ พัฒนาสมอง (Head) พัฒนาจิตใจ (Heart) พัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และพัฒนาสุขภาพ (Health)  
โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถเขียนสื่อสารได้ รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่าง
วัยทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

        1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณ  (ระดับดี ) 
 1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  

    ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่
ละ ระดับชั้น โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยด าเนินการตามงาน / โครงการกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาไทย  มีการจัดท าหลักสูตรให้นักเรียนทุกคนได้
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นจากรายวิชาพ้ืนฐาน รวมทั้งมีการจัดโอกาสให้นักเรียน
ได้ฝึกฝน การใช้ภาษาอังกฤษ และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะใน การอ่าน การเขียน การสื่อสารของ
นักเรียน จากโครงการ หรือกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน  กิจกรรมวัน
สุนทรภู่  มีการจัดท าบันทึกประจ าวัน บันทึกการอ่าน  โดยหนังสืออ่านหนังสือเล่มไหนก็ได้ และมาสรุปและเขียน
แหล่งที่มาของหนังสือ เขียนตามค าบอก  กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ   มีการอ่านบทความและแปล
บทความ  ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  การพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   
และกิจกรรมชุมนุม 
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    1.2) ความสามารถในการค านวณ  
    การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ ทางโรงเรียนจัดหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ 
พ้ืนฐาน และคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในห้องเรียนแผนการเรียน 
 วิทย์-คณิต และมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ STEM ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และยัง
มี กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการค านวณ ผ่านโครงการหรือกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  
พัฒนาการความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์   กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์และ
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

 

กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
           2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  (ระดับดีเลิศ) 
    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ   ใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  ได้มีการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการแก้ปัญหา โดยจัดท ารายวิชา IS ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และ 3 และจัดให้มีการน าผลงาน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ผ่านโครงการ/กิจกรรมดังนี้  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS1  IS2  และ IS3  การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา วิจัยเบื้องต้น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  กิจกรรม
กีฬาสีภายใน  และการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
ต้องปรับปรุง(%) 0 0 0 0 0 0 0

พอใช้(%) 5.71 0 0 0 0 0 0.95

ดี(%) 37.14 21.87 11.9 15.38 9.1 24.25 19.94

ดีเยี่ยม(%) 57.15 78.13 88.1 84.62 90.9 75.75 79.11
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ต้องปรับปรุง(%) พอใช้(%) ดี(%) ดีเยี่ยม(%) 
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กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร  คิดค านวณและคิดวิเคราะห์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
           3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   ( ระดับดี ) 
    นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากโครงงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการ 
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในรายวิชา IS   รายวิชาวิจัยเบื้องต้น  ผู้เรียนมีความสามารถใน 
การรวบรวมความรู้ได้ด้วยทั้งตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ 
สร้างสรรค์ผลงานสิ่งใหม่ๆ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรมเป็น
ของตนเอง โดยจัดรายวิชาเพ่ิมเติม ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน สามารถสร้างนวัตกรรม ผ่านโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS1  IS2  และ 
IS3  และการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 

กราฟแสดงข้อมูลร้อยละ ของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
ต้องปรับปรุง(%) 0 0 0 0 0 0 0

พอใช้(%) 14.28 0 0 0 0 0 2.38

ดี(%) 14.29 21.87 11.9 30.77 11.36 12.13 17.05

ดีเยี่ยม(%) 71.43 78.13 88.1 69.23 88.64 87.87 80.57
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ต้องปรับปรุง(%) พอใช้(%) ดี(%) ดีเยี่ยม(%) 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
ต้องปรับปรุง(%) 0 0 0 0 0 0 0

พอใช้(%) 0 0 0 0 0 0 0

ดี(%) 34.28 18.75 23.81 30.77 18.18 15.15 23.49

ดีเยี่ยม(%) 65.72 81.25 76.19 69.23 81.82 84.85 76.51
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ต้องปรับปรุง(%) พอใช้(%) ดี(%) ดีเยี่ยม(%) 
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           4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ( ระดับดีเลิศ ) 
  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนา ตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ใช้ทักษะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานและการอ้างอิง และ สามารถใช้ทักษะการ
สื่อสารในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมี คุณธรรม ผ่านการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี    การสื่อสารและการน าเสนอ   การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การ
แสดงความคิดเห็นผ่าน Google form    Kahoot   Application   การน าเสนอผลงานผ่านเว็บเพจ Facebook 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  และกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
 

กราฟแสดงข้อมูลร้อยละ ของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
        
 
     5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ( ระดับปานกลาง ) 
    โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีการก าหนดค่าเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
สถานศึกษา ดังนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ 3.00 ขึ้น
ไป ร้อยละ 63.14 ขึ้นไป โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) จากโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้
โครงการพัฒนาหลักสูตรและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS
กิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ   กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ   กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  และกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
ต้องปรับปรุง(%) 0 0 0 0 0 0 0

พอใช้(%) 0 0 0 0 0 0 0

ดี(%) 8.57 9.37 14.29 11.54 4.55 12.13 10.08

ดีเยี่ยม(%) 91.43 90.63 85.71 88.46 95.45 87.87 89.93
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ต้องปรับปรุง(%) พอใช้(%) ดี(%) ดีเยี่ยม(%) 
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ตารางค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 
ในระดับ 3 ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 

 

ระดบั
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

วิชา/ร้อยละของนกัเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดบั 3 ขึ้นไป 

(คน) ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
สังคมศกึษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1 35 23 65.71 12 34.29 20 57.14 11 31.43 27 77.14 24 68.57 28 80.00 2 5.71 

ม.2 32 12 37.50 11 34.38 17 53.13 6 18.75 21 65.63 10 31.25 28 87.50 7 21.88 

ม.3 42 28 66.67 15 35.71 28 66.67 16 38.10 20 47.62 31 73.81 38 90.48 16 38.10 

ม.4 26 22 84.62 18 69.23 22 84.62 25 96.15 26 100.0 26 100.0 22 84.62 5 19.23 

ม.5 44 30 68.18 22 50.00 30 68.18 32 72.73 44 100.0 29 65.91 38 86.36 29 65.91 

ม.6 33 25 75.76 20 60.61 28 84.85 22 66.67 31 93.94 22 66.67 28 84.85 18 54.55 

เฉลี่ย
รวม 

212 140 66.41 98 47.37 145 69.10 112 53.97 169 80.72 142 67.70 182 85.64 77 34.23 

 
 

 
กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
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          6) ความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ( ระดับดีเลิศ ) 
    โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ จากโครงการหรือกิจกรรม 
ดังนี้   กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้   กิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ    กิจกรรมติดตามผล
นักเรียน(แนะแนว) กิจกรรมศตวรรษที่ 21   และทวิศึกษา 

 
กราฟแสดงข้อมูลร้อยละ ของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  (ระดับยอดเยี่ยม ) 
    1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
    ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ี สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม เป็นไปตามเปูาหมายที่สถานศึกษา 
ก าหนด ดังนี้นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม ในระดับคุณภาพ 2 (ดี) และดี
มาก (3) ร้อยละ 70 ขึ้นไป โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ท่ีดีงาม จากโครงการหรือกิจกรรมดังนี้  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมค่ายธรรมะ  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม  กิจกรรมเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  กิจกรรมกตัญญุตา  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย   กิจกรรมธนาคารความดี  กิจกรรมอนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ   กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร  โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปูองกันการกระท า
อันรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการละเมิดทางเพศ  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักเรียน 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
ต้องปรับปรุง(%) 0 0 0 0 0 0 0

พอใช้(%) 0 0 0 0 0 0 0

ดี(%) 14.29 12.5 14.29 19.23 4.55 12.13 12.83

ดีเยี่ยม(%) 85.71 87.5 85.71 80.77 95.45 87.87 87.17
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ต้องปรับปรุง(%) พอใช้(%) ดี(%) ดีเยี่ยม(%) 
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โครงการโรงเรียนสุจริต  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ   โครงการเราท าดีด้วยหัวใจ  และ
โครงการสถานศึกษาสีขาว 
 

กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ( ระดับดีเลิศ )                             
   โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยการให้
นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยจาก โครงการหรือ
กิจกรรม ดังนี้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน   โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านคุณธรรม  กิจกรรม
กตัญญุตา  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย  โครงการสถานศึกษาพอเพียง  กิจกรรมชุมนุม  และกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
ต้องปรับปรุง(%) 0 0 0 0 0 0 0

พอใช้(%) 0 0 0 0 0 0 0

ด(ี%) 22.86 25 23.81 26.92 25 15.15 23.12

ดีเย่ียม(%) 77.14 75 76.19 73.08 75 84.85 76.88

77.14 75 76.19 
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84.85 
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ต้องปรับปรุง(%) พอใช้(%) ดี(%) ดีเย่ียม(%) 
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กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 
    3) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ( ระดับยอดเยี่ยม )                            
    โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บน ความแตกต่างและหลากหลายจากโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมแข่งกีฬาภายใน  
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการออกแบบ
กระบวนการกิจกรรมที่ให้ นักเรียนได้เรียนรู้ ท ากิจกรรมกลุ่ม หรือท างานเป็นทีม  โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้าน
คุณธรรม  กิจกรรมเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  กิจกรรมกตัญญุตา   กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย  กิจกรรมธนาคารความดีกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมวัน
ขึ้นปีใหม่   กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  และกิจกรรม
ศตวรรษท่ี ๒๑  
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
ต้องปรับปรุง(%) 0 0 0 0 0 0 0

พอใช้(%) 0 0 0 0 0 0 0

ดี(%) 28.57 15.62 16.67 23.08 11.36 15.15 18.41

ดีเย่ียม(%) 71.43 84.38 83.33 76.92 88.64 84.85 81.59
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ต้องปรับปรุง(%) พอใช้(%) ด(ี%) ดีเย่ียม(%) 
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กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของจ านวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4) ผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคม ( ระดับยอดเยี่ยม )                             
     โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายและ  
จิตสังคม จากโครงการและกิจกรรม ดังนี้  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กิจกรรมชั่งน้ าหนัก  
วดัส่วนสูงทดสอบสมรรถภาพ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะ
กีฬา   กิจกรรมโภชนาการ   โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปูองกันการกระท าอัน
รุนแรงต่อเด็กและสตรีและการละเมิดทางเพศ   กิจกรรม To Be Number One   กิจกรรมรณรงค์วันส าคัญ(วันงด
สูบบุหรี่,วันต่อต้านยาเสพติดโลก,วันเอดส์โลก,วันเยาวชน)   กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรม
สาธารณประโยชน์   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 

กราฟแสดงข้อมูลร้อยละผู้เรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 
 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวมทั้งหมด 
ต้องปรับปรุง(%) 0 0 0 0 0 0 0

พอใช้(%) 0 0 0 0 0 0 0

ดี(%) 31.43 25 23.81 26.92 20.45 18.18 24.3

ดีเยี่ยม(%) 68.57 75 76.19 73.08 79.55 81.82 75.7
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ต้องปรับปรุง(%) 0 0 0 0 0 0 0

พอใช้(%) 0 0 0 0 0 0 0

ดี(%) 5.71 3.12 7.14 7.69 6.82 9.1 6.6

ดีเยี่ยม(%) 94.29 96.88 92.86 92.31 93.18 90.9 93.4

94.29 96.88 92.86 92.31 93.18 90.9 93.4 

ต้องปรับปรุง(%) พอใช้(%) ดี(%) ดีเยี่ยม(%) 



32 
 

   ๓.จุดเด่น 
    โรงเรียนด าเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมกับครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง 
ๆ เช่นชุมชน วัด เทศบาล  หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างต่อเนื่อง  นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตน
ตามระเบียบของโรงเรียน ด าเนินชีวิตตามหลักการของ เศรษฐกิจพอเพียง และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 
สุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
ทักษะในการศึกษาหาความรู้ มี ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความสามารถในการแสดงออกในด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มี
จิตส านึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักโรงเรียน รักท้องถิ่น เสียสละเพ่ือส่วนรวม ใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการ 
สื่อสาร มีส่วนรวมในการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ เขียนเพ่ือการ
สื่อสารได้ ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรู้และทักษะจ าเป็นตามหลักสูตร มี
ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้น 

   ๔.จุดที่ควรพัฒนา 
๔.๑ พัฒนาผู้เรียน หลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น  และกระบวนการรู้เพื่อทักษะชีวิตและ

ผลสัมฤทธิ์ 
๔.๒ พัฒนาคุณภาพวิชาการและหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียน

สากล  
๔.๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ  มี

กระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน 
๔.๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  

ศึกษาหาความรู้  และน าเสนอผลงาน  โดยออกแบบการเรียนรู้สอดแทรกให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
    ๕.ข้อเสนอแนะ 

 - 
 

    ๖.แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
    ๖.๑  รายงานสรุปกิจกรรมสาธารณประโยชน์  

 ๖.๒  แผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่ วิชาหน้าที่พลเมือง วิชา
กฎหมายน่ารู้  

    ๖.๓  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  
    ๖.๔  ภาพกิจกรรม  
    ๖.๕  ผลงานกิจกรรมต่างๆ บน เว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊กประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน  
    6.๖ แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่ม 
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                มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
                ระดับคุณภาพ........ดีเลิศ..................... 

๑. กระบวนการพัฒนา 

   โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น มีการประชุมร่วมกันระหว่าง  ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการนักเรียน  เพื่อวางแผนร่วมกัน
ก าหนดเปูาหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสรางขวัญก าลังใจในการ ปฏิบัติงาน และมีการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของผู
ที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหาร จัดการในสถานศึกษาและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ผู้บริหารใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายประกอบด้วย ครูผู้เรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้ค าแนะน า ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ได้   ผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ ของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจครอบคลุมงานทั้ง 4 ฝุายของโรงเรียน ผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง พัฒนา
และการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  มีการพัฒนาวิชาการ
เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย พัฒนาครูให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนการ อบรม เพิ่มความรู้และ
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งภายในโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนในด้านการใช้สื่อ ICT และแอพลิเคชันใหม่ในโทรศัพท์ๆเพ่ือการเรียนการสอน  
พร้อมจัดปัจจัยพื้นฐาน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ืออ านวยความสะดวกใน การจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้ บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว้โดยมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการ ด าเนินงานโดยการมี
ส่วนร่วมของฝุายอย่างเหมาะสมและชัดเจน มีการจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น การสื่อสารทางหนังสือราชการ  Facebook  Line จดหมายข่าว  
บอร์ดความรู้  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ  และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบล  

 
๒. ผลการด าเนินการ 

        ๒.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (ระดับดีเลิศ) 
   โรงเรียนด าเนินการในการรวบรวมข้อมูล ความคาดหวังของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา 
ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาประสงค์ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ 
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของส านักงาน เขต
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พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  รวมทั้งนโยบาย และการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดย คณะกรรม การสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานได้ทบทวนวิสัยทัศน์ โดยค านึงถึงความต้องการและความคาดหวังของ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ผ่านการ
แสดงความคิดเห็นที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย ในการประชุม พิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันของโรงเรียน 
จากกระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และมีการทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปี  
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับความเป็นจริงตามบริบทของโรงเรียน 
  
  ๒.2  ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (ระดับดีเลิศ) 
   โรงเรียนด าเนินการไดต้ามที่โรงเรียนก าหนด  บริหารโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  น า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ตามแผนงาน  โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน  มีการ
นิเทศภายใน   สรุปผลการด าเนินงาน  การน าข้อมูลมาใช้พัฒนา และผลการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา   
 
  ๒.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุ่มเปูาหมาย (ระดับดี) 
   โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการวิชาการ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ปรับปรุง 2560) ที่มี
การเปลี่ยนแปลง มาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี  สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้เป็นหลักสูตรโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  ปีการศึกษา 2562  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน มีการจัดหลักสูตรที่เน้นทักษะเฉพาะด้านหรือทักษะอาชีพ จัดเป็น
สายการเรียนให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและ ความสนใจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดกิจกรรม
เสริม หลักสูตร เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกสถานที่ และการ
จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการเรียน  
 
  ๒.4 การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (ระดับดีเลิศ) 
    โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC ) มาใช้ในการพัฒนางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดผลแก่ผู้เรียน โรงเรียนได้
จัดท ากิจกรรมพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับ การอบรม ให้แก่บุคลากร ภายในโรงเรียน และ
สนับสนุนให้ครู เข้ารับการอบรมตามท่ี ตนสนใจ ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ แก้ปัญหาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เน้นให้ครูผู้สอน มีการสร้าง /พัฒนาสื่อนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูมี
รายงานการปฏิบัติงานตนเอง   เพ่ือให้ครูได้น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับ วิชาชีพของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีกิจกรรมศึกษาดูงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้แต่ละกลุ่ม 
งาน/กลุ่มสาระได้ศึกษาดูงานตามภาระงานที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาปรับใช้ในงานของตนเอง   โรงเรียนมีการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรให้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูที่สูงขึ้น คณะครูให้ความร่วมมือในคณะท างานของหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ สถานประกอบการ   ในการพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนและการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นผลจากการที่ครูได้รับการพัฒนาตามความต้องการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
ตนเองให้มีความช านาญเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านการ จัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อ
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คุณภาพการจัดการศึกษา และ ส่งผลให้ครูโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการศึกษาหรือการพัฒนา
ตนเอง  มีระบบการนิเทศภายใน  โดยครูทุกคนได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
 

กราฟแสดงข้อมูลร้อยละของจ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 
 
   2.5 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ (ระดับดีเลิศ)  
   โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้มีความสะอาด 
ปลอดภัย และสภาพทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  นักเรียนมีส่วนร่วมและรักในการดูแลชั้นเรียนที่ตนเอง
รับผิดชอบให้สะอาด น่าเรียน แต่สื่ออุปกรณ์ภายใน ห้องเรียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งทางโรงเรียนได้
ด าเนินการจัดหาโดยจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  มีการปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียน จัดพื้นที่ส าหรับการท า กิจกรรม
ของนักเรียน จัดตู้เครื่องกรองน้ าดื่มบริการให้กับนักเรียน  บริการ Wi-Fi ส าหรับนักเรียน บริการห้องคอมพิวเตอร์
นอกเวลาเรียน โรงเรียนจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักเรียน มี การติดตั้งถังดับเพลิงประจ าอาคารเรียน 
ตรวจสอบสายไฟ หลอดไฟ ทุกอาคาร เรียน ห้องน้ าของนักเรียน สะอาด ปลอดภัย มีต ารวจสายตรวจเข้ามาตรวจ
โรงเรียน ตอนเช้า-ตอนเย็น มีครูเวรประจ าวัน ปฏิบัติหน้าที่ และมีครูฝุายกิจการนักเรียนดูแลความปลอดภัยของ
นักเรียน รวมถึงการจัดระเบียบในการจอดรถรับส่ง นักเรียน ผลจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
โรงเรียนท าให้โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ ปลอดภัย นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
(ระดับ ดี)  
   โรงเรียนมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนการสอน  ในการรับส่งหนังสือราชการ การใช้ระบบ SGS ใน การประเมินผลการเรียน 
การใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ทันสมัย และน่าสนใจ  ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดระบบสารสนเทศท่ี เป็น
หมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มี ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน   และน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดผลประเมินผลแบบ
ออนไลน์ 
 
 
 

0% 4% 5%

91%

ยังไม่ได้รับการพัฒนา

1 ครั้งต่อภาคเรียน

2 ครั้งต่อภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้งต่อภาคเรียน
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   ๓.  จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลาย เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม  เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมใน
การก าหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน  มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ   มีการจัดการ
บริหารงานภายในโรงเรียน 4 ฝุาย  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง และใช้เป็นฐานในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน ใน
สถานการณการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการประชุมดวยระบบออนไลนโดย
ใช  Google Meet , Zoom ,Line  ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ท าให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น การสื่อสารทางหนังสือราชการ  Facebook  Line จดหมายข่าว  
บอร์ดความรู้  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลต าบลทุ่งกระเชาะ  และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต าบล
ท้องฟูา 
 
   ๔. จุดที่ควรพัฒนา 

๔.๑. การสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านผู้เรียน 
๔.๒. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและโอกาสทางการศึกษา 
๔.๓ การพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๔.๔. การสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
๔.๕. การพัฒนาการเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายใน  แล้วน ามาสู่

การระดมความคิดเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
 
   ๕.  ข้อเสนอแนะ 
   - 
   ๖.  แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 

๖.๑ แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
๖.๒  แผนงาน โครงการ กิจกรรม  
๖.๓  บันทึกการประชุม 
๖.๔  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
๖.๕  ร่องรอยการน าผลการประเมินไปใช้ 
๖.๖  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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๖.๗  หลักสูตรสถานศึกษา  
๖.๘ . ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  
๖.๙  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
๖.๑๐ รายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                ระดับคุณภาพ..........ดีเลิศ................... 

๑. กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ หลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการ จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ 
   1.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
(ระดับดเีลิศ)  
   ครูทุกคนจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตามลักษณะ 
ธรรมชาติของวิชา เช่น การจัดการเรียนรู้เน้นรูปแบบ Active learning รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้าง องค์
ความรู้ (Constructivism) วิธีสอนแบบโครงงาน (Project Method) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้(Inquiry Process) เป็นต้น มีการจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา เพื่อเน้น การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
ต่าง ๆ กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นให้เกิดทักษะงานอาชีพ ครูผู้สอนมี แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้ นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก น าเสนอ  ผลการด าเนินการ
จากการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ท าให้ นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงาน ผลงาน 
  
   1.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ระดับดีเลิศ)  
   ครูผู้สอนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน โรงเรียนได้มีการจัดหาสื่อและอุปกรณ์ ที่
เหมาะสม ประกอบด้วย ใบงาน  ใบความรู้  แบบฝึกทักษะ  บัตรค า  บัตรภาพ เกมต่างๆ  youtube คลิปวีดีโอ เป็น
ต้น   ครูน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ในช่วงสถานการณ์ Covid ๑๙ โรงเรียนได้มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการสอนให้เข้ากับสถานการณ์  เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบ On-
demand  Online และ On-hand   ครูได้สอนนักเรียนแบบ Online   จึงต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น   
 
    1.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (ระดับดีเลิศ)  
   ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีการจัดกิจกรรมทั้งในและ 
นอกห้องเรียน มีการจัดท าโครงการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ วางแผน 
ก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นการ
บริหารงานที่เป็นงานนโยบายหลักของ สพฐ.ในการดูแลนักเรียน อย่างเข้าถึง เข้าใจ และมี เมตตา โดยการบริหาร
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โรงเรียนแบบกระจายอ านาจลงสู่ระดับชั้น ม .1-ม.6 มีครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูที่ปรึกษา มีการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ปกครองในหลายช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์  Facebook การจัดตั้งกลุ่ม Line และการประชุมผู้ปกครองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ครูยังมีการด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความ
รับผิดชอบและจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 
   1.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน (ระดับดีเลิศ)  
   ครูทุกคนมีการออกแบบ  การวัดผล ประเมินผล โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมินตาม 
ตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้ด้วยวธิกีารที่หลากหลาย และเป็นระบบ   โดยใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีมาตรฐาน เหมาะสมกับเปูาหมาย มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล งานและ
การประเมินผลงานของตนเอง ครูสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันทีทันใด ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึนและมี แนวโน้มติด 0, ร, มผ จ านวน ลดลง  
 
   1.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้(ระดับดีเลิศ)  
   ครูทุกคนรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับ ปัญหาที่
เกิดจากการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน   พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและแนวทางแก้ไขปัญหา  พัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการนิเทศภายใน ประเมินผลและรายงานเสนอต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียน และน า
ข้อบกพร่องมาพัฒนาต่อไป  
 

 ๒. ผลการด าเนินการ 
      จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผู้เรียน มีผลงานการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีผลงานเชิงสร้างสรรค์  มีผลงานที่
ภาคภูมิใจสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม  ตัดสินใจ ลงความเห็น เลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
กับเรื่องและสถานการณ์ และมีความม่ันใจและกล้าแสดงออก สามารถแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ครูและผู้เรียนร่วมกันสร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ส่งผลท าให้การประเมินมาตรฐาน
ที่ ๓  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 
   ๓. จุดเด่น 
   ครมูีความตั้งใจ  มุ่งม่ันพัฒนาการสอน มีการวิเคราะห์หลักสูตร   ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนหรือสอดคล้องกับท้องถิ่นหรือบูรณาการเนื้อหาสาระระหว่างกลุ่มประสบการณ์ หรือรายวิชา
ความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง มีการเตรียม
แหล่งเรียนรู้ เอกสาร สื่อประกอบการเรียนรู้ ครูมีข้อมูลผู้เรียนที่จะน าไปเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้   ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง   
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      ๔.จุดที่ควรพัฒนา 
๔.๑ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๔.๒. การพัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลด้วยระบบ
ออนไลน์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔.๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ให้มากขึ้น 
 

๕. ข้อเสนอแนะ 
- 

   ๖.แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
๖.๑  แผนการจัดการเรียนรู้  
๖.๒  รายงานผลการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
๖.๓  รายงานสรุปโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
๖.๔  ทะเบียนแหล่งเรียนรู้  
๖.๕  วิจัยในชั้นเรียน  
๖.๖  รายงานผลการประเมินตนเอง  
๖.๗  หนังสือเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพถ่ายกิจกรรม รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  

   ๖.๘  แผนการจัดการเรียนรู้  
   ๖.๙  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   ๖.๑๐  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูผู้สอน  

๖.๑๑  รายงานผลการประเมินตนเอง 
๖.๑๒  แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังแผน  
๖.๑๓  วิจัยในชั้นเรียน  

   ๖.๑๔  รายงานผลการปฏิบัตติามข้อตกลงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
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สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 
 

กระบวนการพัฒนา โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม โดยผู้บริหารร่วมกับคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ได้ร่วมก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนได้มีคุณภาพตามเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ เปูาประสงค์ท่ีชัดเจน ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายใต้การก ากับ ติดตาม นิเทศ 
การด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ได้ด าเนินการโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องระหว่าง หลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรของสถานศึกษา โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมคีุณภาพ    โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและ จัดรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ
สภาพและบริบทของ โรงเรียนเป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สภาพของชุมชน
ท้องถิ่น  ซึ่งส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน และตามศักยภาพของผู้เรียน  
โดยครูมี การวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน ความแตกต่าง และหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตามมาตรฐานการ เรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวก กับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน   โรงเรียนมีระบบการบริหารสถานศึกษายึดหลักการกระจาย
อ านาจ  การมีส่วนร่วม ทั้งภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  โดยการให้ความรู้และส่งเสริม การสร้างสื่อการสอน  การวัดผลประเมินผล  
ตลอดจนการนิเทศภายในเพ่ือช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู   ส าหรับนักเรียนมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรม โครงการให้นักเรียนเข้าร่วม  เช่นโครงการค่ายวิชาการ   โครงการ ทุ่งฟูาสดใส  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม  โครงการค่ายคุณธรรม  ซึ่งท าให้นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล มีการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ และบูรณาการสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   มีการเรียนรายวิชา IS  และรายวิชา วิจัยเบื้องต้น 
กิจกรรมลดเวลาเรียน   เพ่ิมเวลารู้  และกิจกรรมศตวรรษที่ 21  ซึ่งเป็นการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียน
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง  มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน มีโครงการงานวิจัยนักเรียน และ
โครงงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ครูได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความ
ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน  โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมได้จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นการ ควบคุมตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และ ค่าเปูาหมายในการพัฒนาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครอง 
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และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักของมาตรฐานการศึกษาผ่านการแสดงความ คิดเห็น
สะท้อนแนวคิด หรือค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา ตาม
จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนต่อไป โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีมีผลการประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดเีลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

สรุปผลการประเมิน ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 

 ผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔  ดีเลิศ  การด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ 
ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ดังรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาดังนี้  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ     มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

๑. มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพในระดับใด 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ดี ดีเลิศ  
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

ดี 
(ร้อยละ ๗๕ ) 

ดี 
(ร้อยละ ๗๙.๑๑ ) 

 

๑.๑.๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ดี 
(ร้อยละ ๗๕ ) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๗.๘๗ ) 

 

๑.๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
(ร้อยละ ๗๕ ) 

ดี 
(ร้อยละ ๗๖.๕๑ ) 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
๑.๑.๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ดี 
(ร้อยละ ๗๕ ) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๙.๙๓ ) 

 

๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ปานกลาง 
(ร้อยละ ๖๐ ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ ๖๓.๑๖ ) 

 

๑.๑.๖  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ดี 
(รอ้ยละ ๗๕ ) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๕.๔๕ ) 

 

๑.๒ ประเด็นการพิจารณาดา้นคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 

๑.๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๕ ) 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ ๙๘.๑๔ ) 

 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๑.๕๙ ) 

 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ ๙๓.๔๖ ) 

 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๕ ) 

ยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ ๙๘.๑๔ ) 

 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดีเลิศ  
๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 

ดี 
 

ดีเลิศ  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จไว้ 

ดี ดีเลิศ  

๒.๓  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

ดี ดี  

๒.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

๒.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

๒.๖  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี  
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๕ ) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๘.๒๓ ) 

 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๒.๓๕ ) 

 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๕ ) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๘.๒๓ ) 

 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๒.๓๕ ) 

 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๒.๓๕ ) 

 

 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
   ระดับ 5  ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
   ระดับ 4  ดีเลิศ   ร้อยละ 80-89  
   ระดับ 3  ดี   ร้อยละ 70-79  
   ระดับ 2  ปานกลาง  ร้อยละ 60-69  
   ระดับ 1  ก าลังพัฒนา  ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ 50  
 
 

๒. ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ สนับสนุน มีอะไรบ้าง  

 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน  
  1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และ
มุง่สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล การเรียน IS หลักฐานสนับสนุนได้แก่ 
    - หลักสูตรสถานศึกษา  
    - แผนการจัดการเรียนรู้  
  2) ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยการระดมสมอง การร่วมมือกันเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนมี
ทักษะ การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร หลักฐานสนับสนุนได้แก่  
   - โครงงาน/ชิ้นงานนักเรียน  
   - เกียรติบัตรจากกิจกรรมต่างๆ  
   - โครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  
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  3) ผู้เรียนได้เข้าร่วมค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดให้เกิดการเรียนรู้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงการมีระเบียบวินัย ความกตัญญูกตเวที ความรักชาติ และศาสนา และได้ศึกษา 
หลักธรรมต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักฐานสนับสนุนได้แก่ 
   - โครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา เช่น โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  
   - เข้าร่วมโครงการสอบธรรมสนามหลวง  
  4) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย 
และน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ หลักฐานสนับสนุนได้แก่  
   - โครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 
   
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  1) สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และ เครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา หลักฐานสนับสนุนได้แก่ 
   - โครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  
   - วาระการประชุมของสถานศึกษา  
   - การประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  
    - เกียรติบัตร  
   - ภาพกิจกรรม 
  2) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็น ระบบ
และต่อเนื่อง หลักฐานสนับสนุนได้แก่  
   - สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  
   - สมุดบันทึกการนิเทศ  
  3) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีการสนับสนุนทั้งทางด้านสื่อการเรียนการสอน และ ทุนการศึกษา 
หลักฐานสนับสนุนได้แก่  
   - งบประมาณสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
   - ทุนการศึกษา / งานแนะแนวการศึกษา  
 
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ 
ความสามารถ หลักฐานสนับสนุนได้แก่  
    - ค าสั่งไปราชการ  
    - เกียรติบัตรการพัฒนา  
    - แผนการพัฒนาตนเอง  
     - รายงานผลการพัฒนาคุณภาพตนเอง  
   2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และให้ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย หลักฐานสนับสนุนได้แก่  
    - โครงการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา - แผนการจัดการเรียนรู้  
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   3) ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
หลักฐานสนับสนุนได้แก่  
   - วิจัยในชั้นเรียน 
 

๓. แผนงาน แนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม คือ 
1. แผนพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น  และกระบวนการรู้เพื่อทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการและหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานโรงเรียนสากล  
๓. แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ  มีกระบวนการวิจัยใน

การด าเนินงาน 
๔. แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  ศึกษา

หาความรู้  และน าเสนอผลงาน  โดยออกแบบการเรียนรู้สอดแทรกให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๕. แผนงานสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านผู้เรียน 
๖. แผนงานส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและโอกาสทางการศึกษา
๗. แผนงานพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๘. แผนงานสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
๙. แผนพัฒนาการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการประเมินคุณภาพภายใน  แล้วน ามาสู่

การระดมความคิดเพ่ือพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
๑๐. แผนงานพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑. แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลด้วย

ระบบออนไลน์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๒. แผนงานพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญของสถานศึกษา จะต้องน าไป 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ ด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อม ทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ได้ดังนี้ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านผู้เรียน 
            ผู้เรียนของโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบ
ค้นหาข้อมูล ในการพัฒนาตนเอง และการสื่อสารได้ดี 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มีความอ่อน น้อมถ่อมตน มีความสามัคคีในหมู่
คณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน  มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและความหลากหลาย และนักเรียนมี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงรักการออกก าลังกาย มี 
สมรรถนะทางกายและน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีจิตสาธารณะ   
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  
 

 
      1. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบใน
ระดับท่ีสูงขึ้นให้แก่นักเรียนมากข้ึน    
      2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่จะยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติให้มีผลการทดสอบที่สูงกว่าระดับประเทศมาก
ขึ้น  
      3. พัฒนาและส่งเสริม กิจกรรมการคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารญาณ ความคิดสร้างสรรค์
ให้มากขึ้น และมีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่าง
หลากหลาย วางแผนสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆเพ่ิมข้ึน 
      4. พัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาสากลและภาษาในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมข้ึน  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหาร
สถานศึกษา 
    โรงเรียนมโีครงสร้างการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบโรงเรียนจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุม 
ระดมสมองการประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาและนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรโรงเรียนครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคณุภาพมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ  มีการจัดการบริหารงานภายในโรงเรียน 4 
ฝุาย ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายประกอบด้วย ครู  ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี 

         
 
        1. เนนการติดตามนิเทศการปฏิบัติงาน เพ่ือการ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
         2. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน
และมีการสรางเครือขายความรวมมือของผูเกี่ยวของใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  
มีสวนรวม รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
        3. จัดหาสื่ออุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ
กับการบริหารจัดการผู้เรียน 
        4. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเคือข่าย
เทคโนโลยีให้เหมาะสม     
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         ครมูีการวิเคราะห์หลักสูตร   ปรับเนื้อหาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นหรือบูรณาการเนื้อหาสาระระหว่างกลุ่ม
ประสบการณ์ หรือรายวิชาความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้โดย
การคิดได้ปฏิบัติจริง มีการเตรียมแหล่งเรียนรู้ เอกสาร 
สื่อประกอบการเรียนรู้ ครูมีข้อมูลผู้เรียนที่จะน าไปเป็น
พ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้   ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง   จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้
เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

 
        1. ครูควรมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูล ย้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
        2.ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และมีการประเมิน
สอดคล้องกับจุดประสงค์ ประเมินตามสภาพจริงผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการประเมินและน าผลการประเมินไป
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
       3. ควรบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่ม
สาระสาระการเรียนรู้ 
       4. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น 
       5.สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น 
รูปธรรมและน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. แผนพัฒนาบุคลากร 
 1)  พัฒนาครูให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 2)  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 3)  อบรมและพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนได้ 
 4)  พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน 
 5)  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนมี ความก้าวหน้าในสายงานของตน  
           6) ส่งเสริมสนับสนุน การท าวิจัยในชั้นเรียนให้เพิ่มมากขึ้น   
           7) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

  2.  แผนการจัดหาทรัพยากร  
    1)  พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
    2)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
                               3)  พัฒนาอาคาร  สถานที่และระบบสาธารณูปโภค ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อม 
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  3.  แผนการจัดหาอัตราก าลัง 
    1)  เพ่ิมอัตราก าลังสาขาท่ีขาดแคลน 
     
  4.  แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
    1)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและความ
ต้องการท้องถิ่นในวิชาชีพต่างๆ  อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
    2)  พัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารของนักเรียน 
    3)  ปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ให้เหมาะสม 
 
  5.  แผนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
    1)  พัฒนาคุณภาพด้านต่างๆโรงเรียนให้เป็นที่ชื่นชอบ  ยอมรับและศรัทธาของชุมชน  ใน
การส่งบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนมากข้ึน 
 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
  1. งบประมาณในการบริหารจัดการงานต่างๆ ควรจัดสรรให้เพียงพอและเหมาะสมในการ
ด าเนินงาน 
  2. สื่อเทคโนโลยีส าหรับครูและนักเรียนให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้การค้นคว้าอีกทั้งการน าไปใช้
ในการเรียนรู้ 

3. อัตราก าลังครูสาขาที่คลาดแคลน เช่น เคมี  อุตสาหกรรม เกษตร  คหกรรม   ภาษาไทย   
และดนตรี 

4. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 
- ค าสั่งโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
- ประกาศโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
การก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน          
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
- ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษา 
- ผลงานดีเด่นของโรงเรียน 
- ประมวลภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
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ค าสั่ง  โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
ที่   49  / 2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าและรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 ….................................................................... 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  จึงแต่งตั้งครูโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  เป็นผู้รับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (ข้ันพ้ืนฐาน) ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย  
  1.1 ว่าที่ ร.ต.อาคม มาจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน  
  1.2 นายสะอาด   หลอมทอง หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป    กรรมการ  
  1.3 นางพิมพิรา สอนเนียม หัวหน้าฝุายบริหารแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
  1.4 นางนงนุช มณเฑียรชัย หัวหน้าฝุายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน กรรมการ
  1.5 นางสาวนงค์นุช  ระม่ัง  หัวหน้าฝุายบริหารวิชาการ   กรรมการ  
  1.6 นางนิสา   หลอมทอง หัวหน้างานประกันคุณภาพ     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการท างานของ คณะกรรมการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินงาน จ าแนกตามมาตรฐานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด ค านวณ  
  1.1.2 ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
  1.2.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  
 
 คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย 
  1.1  นางสาวนงค์นุช ระม่ัง   คร ู   ประธาน 
  1.2  นายสะอาด หลอมทอง  คร ู   กรรมการ 
  1.3  นางสาวอรทัย ใจใส    คร ู   กรรมการ 
  ๑.๔ นางนิสา  หลอมทอง   คร ู   กรรมการ 
  1.4 นางสาวล าภู จันทร์พรม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
   
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษาก าหนด  
  1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 
 คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย 
  1.1  นางนงนุช มณเฑียรชัย  คร ู   ประธาน 
  1.2  นางสุนิษา        พูลศร ี   คร ู   กรรมการ 
  1.3  นางสาวชลิดา    พิมพรม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
  1.4  นายวรัญญู ละม้ายเมือง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  1.5  นางสาวกมลทรรศ์ ภักดิ์อมรศิริ  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการฯ กรรมการ 
  1.6  นายชัยยันต์ ปินนวล   คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.2.1 การจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 การจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันกับผู้เกี่ยวข้อง  
  2.2.3 การจัดระบบควบคุม ดูแล ความปลอดภัยภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
  2.2.4 การสร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ 
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 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุ่มเปูาหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย 
  1.1 นายสะอาด    หลอมทอง   คร ู   ประธาน  
  1.2 นางนงนุช  มณเฑียรชัย  คร ู   กรรมการ   
  1.3 นางสาวนงค์นุช  ระม่ัง   คร ู   กรรมการ  
  1.4 นางยุพิน  แก้วค า   คร ู   กรรมการ 
  1.5 นางเกศกศิรา  ค าฟู   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  1.6 นางพิมพิรา  สอนเนียม  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
    
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วย 
  1.1  นางสาวล าภ ู จันทร์พรม  คร ู   ประธาน 
  1.2  นายสะอาด หลอมทอง  คร ู   กรรมการ 
  1.3  นางสาวอรทัย ใจใส    คร ู   กรรมการ 
  1.4  นางเกศกษิรา    ค าฟู   คร ู   กรรมการ 
  1.5  นางสาวสุดาลักษณ์   ค าล าปาง คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
  
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป  
 
  สั่ง ณ วันที่     15    พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 
 
       
       ว่าที่ ร.ต. 
 
           ( อาคม  มาจันทร์ ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
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ประกาศ โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกีย่วข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม  มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ
ก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ให้
บรรลุ ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

ว่าที่ ร.ต. 
 

(อาคม   มาจันทร์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ ๓) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ ๔) 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ดี 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 

(ร้อยละ ๗๕ ) 
๑.๑.๒  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 
(ร้อยละ ๗๕ ) 

๑.๑.๓  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
(ร้อยละ ๗๕ ) 

๑.๑.๔  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี 
(ร้อยละ ๗๕ ) 

๑.๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปานกลาง 
(ร้อยละ ๖๐ ) 

๑.๑.๖  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี 
(ร้อยละ ๗๕ ) 

๑.๒ ประเด็นการพิจารณาดา้นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
 

๑.๒.๑  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๕ ) 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๕ ) 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
๒.๑  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของ 

ดี 
 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จไว้ 

ดี 

๒.๓  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดี 

๒.๔  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
๒.๕  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๕ ) 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๕ ) 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
(ร้อยละ ๘๐ ) 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ดี 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิมของผลการประเมินต่างๆ ในปี ที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดค่า
เปูาหมาย 

๒. การก าหนดค่าเปูาหมายแต่ละมาตรฐาน ได้ก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5 ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน  ดังนี้ 
 ระดับ 5  ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
 ระดับ 4  ดีเลิศ   ร้อยละ 80-89  
 ระดับ 3  ดี   ร้อยละ 70-79  
 ระดับ 2  ปานกลาง  ร้อยละ 60-69  
 ระดับ 1  ก าลังพัฒนา  ร้อยละ ไม่เกินร้อยละ 50  

๓. การก าหนดค่าเปูาหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ   
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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  ผลงานดเีด่นของโรงเรียน 
 
 
ผลงานเด่นด้านพัฒนาสถานศึกษา 
 

ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจ าปี 2562 ในวันที่  ๑๓ กันยายน  25๖๒  
ได้ผ่านการประเมินแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Office of the Base 

Education  Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ในวันที่  ๑๙ กันยายน  25๖๒ 
โรงเรียนทุ่งฟูาวิทยาคมได้รับการคัดเลือกตามโครงการ "โรงเรียนคุณภาพ ประจ าต าบล"  

ประจ าปี 2562 
รับมอบเกียรติบัตร จากนายอรรถวุฒิ พ่ึงเนียม นายอ าเภอบ้านตาก ในการด าเนินกิจกรรม  

ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การคัดแยกขยะ 3 ช และส้วมได้มาตรฐาน วันที่ 10 กันยายน 2562 
ณ. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาก 
   ได้รับคัดเลือกเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน  ต าบล  อ าเภอ และ
จังหวัด ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
   ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน  
ให้ ณ วันที่ 29  กรกฎาคม 2564  จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

รับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ “ยอดเยี่ยม” ประจ าปี 2564 
จากนายวัลลภ  เอ่ียมชนะ รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมการศึกษา ตาก นายอ าเภอบ้านตาก  
ให้ ณ วันที่ 28  กันยายน 2564   
 

   
ผลงานเด่นด้านการพัฒนานกัเรียน 
 
 นางสาวอภัสรา  ยิ้มทัด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
เรียงความ  หัวข้อ การออมกับ กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต  ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
วันที่ ๓  มีนาคม  2564 
 เด็กหญิงกรรณิการ์  นาเบ้า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดเรียงความ  หัวข้อ สงกรานต์ วิถีไทย  ห่างไกลโควิด  ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก 
วันที่ 22 เมษายน 2564 
 เด็กหญิงกรรณิการ์  นาเบ้า  ได้รับเกียรติบัตร   เข้าร่วมส่งผลงานประกวดบทกลอน เพ่ือเทิดพระคุณแม่  
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
12 สิงหาคม 2564 ให้ ณ วันที่ 1  กันยายน  2564  จาก ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดตาก 
 
 
 

 


