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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
อ าเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

เอกสารล าดับที่ ......./.......... 



๒ 
 

 
 

ค าน า 
 
  การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓                   
โดยก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘  องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดท า
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  โดยต้นสังกัด  ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้ง
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  ดังนั้น  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปี
การศึกษาและได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง      
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้            
ที่เก่ียวข้อง  วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับเขตพ้ืนที่น าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในโดยเขตพ้ืนที่  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับต่อไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

 

 

 
       (นายประทีป  หวานชิต) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

 
 

 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

เรื่อง การให้ความเห็นชอบสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)                                   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓         
ที่ก าหนดให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอด ได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปี
ของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 

 
  ( นายจักรกฤษ  แย้มสรวล ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

วัน ๓๐  เดอืน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 

 
ส่วนที ่            หน้า 
  ค าน า           
  ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  สารบัญ 

๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        
              ข้อมูลทั่วไป        ๑ 

 ข้อมูลครูและบุคลากร       ๑ 
 ข้อมูลนักเรียน        ๒ 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๓ 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน      ๔ 

 ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๗ 
   มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๒๓ 
   มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๕ 
   มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ๒๙ 
   ผลการประเมินภาพรวม       ๓๑ 
                สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓๒ 
                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
     ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
   จุดเด่น         ๓๔ 
   จุดที่ควรพัฒนา        ๓๔ 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต      ๓๗ 
   ความต้องการการช่วยเหลือ                ๓๗ 
      ๔  ภาคผนวก          
  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/  ๓๙ 

    อัตลักษณ์/เอกลักษณ์        
  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ๔๒ 
   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ๕๔ 
     ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงาน 

ประจ าปีของสถานศึกษา 
       



๑ 
 

 
 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม  ที่อยู่   ๑๔๔  หมู่ ๔ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐ 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๔-๑๐๔๔  
โทรสาร ๐-๓๔๕๔-๒๒๐๕ 
เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔ ๑๐๖ ๐ ๑๕ ๔ 
 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
0% 

ปริญญาตรี 
66% 

ปริญญาโท 
31% 

 ปริญญาเอก 
3% 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก 



๒ 
 

 
 

 ๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๔ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๑๗ ๑๙ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๒๒ ๑๙ 
๔. ภาษาไทย ๑๑ ๑๘ 
๕. ภาษาต่างประเทศ ๒๐ ๑๙ 
๖. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๕ ๑๙ 
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑๘ 
๘. ศิลปะ ๗ ๒๑ 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ๒ ๑๗ 
๑๐. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) ๓ ๑๙ 
๑๑. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) ๓ ๑๙ 
๑๒. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ช่างอุตสาหกรรม) ๓ ๑๘ 
๑๓. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ๘ ๑๘ 

รวม ๑๒๑ ๑๙ 
 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐  รวม ๒๐๐๖ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๐) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม
ทั้งสิ้น 

 
จ านวนห้อง  ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๕๙ 

เพศ ชาย ๑๗๒ ๑๔๖ ๑๕๒ ๙๔ ๑๒๕ ๑๑๔ ๘๐๓ 
หญิง ๒๒๔ ๑๙๓ ๑๘๔ ๒๑๔ ๑๙๒ ๑๙๖ ๑๒๐๓ 

รวม  ๓๙๖ ๓๓๙ ๓๓๖ ๓๐๘ ๓๑๗ ๓๑๐ ๒๐๐๖ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๙ ๓๓ ๓๓ ๓๔ ๓๑ ๓๑ ๓๔ 

 
 
 



๓ 
 

 
 

 
 
๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

  
 

 
 

๓๕๘ 

๔๖๕ 

๔๖๓ 

๓๔๙ 

๓๕๐ 

๓๕๙ 

๓๕๙ 

๓๖๐ 

๔๒๙ 

๓๕๑ 

๓๒๘ 

๓๒๗ 

๓๙๖ 

๓๓๙ 

๓๓๖ 

๓๐๘ 

๓๑๗ 

๓๑๐ 

๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ 

ม.๑ 

ม.๒ 

ม.๓ 

ม.๔ 

ม.๕ 

ม.๖ 

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖  
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ 

ปี กศ.๒๕๖๐ ปี กศ.๒๕๕๙ 

๓๘.๒๓ 

๓๕.๕๗ 

๕๙.๖๖ 

๕๖.๔๗ 

๘๖.๕๒ 

๗๘.๕๘ 

๔๒.๕๑ 

๘๓.๗๕ 

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษาฯ 

ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 

การงานฯ 

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

 
 
หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน  ....................................................................................... .............. 
 

 
 
หมายเหตุ  คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียน  ................................................................................................. .... 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

๔๘
 

๔๙
 

๔๖
 

๔๖
 

๓๐
 

๓๐
 

๒๙
 

๒๙
 

๒๖
 

๒๗
 

๒๔
 

๒๖
 ๓๒

 

๓๒
 

๓๑
 

๓๒
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
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 ๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
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๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 
 ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆโดยยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางของ
กระบวนการ P D C A ดังนี้ 

๑.๑ โรงเรียนมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในแผนการปฏิบัติการประจ าปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (Plan) 
๑.๒ มีการประชุมคณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรโดยมีการสอดแทรกกิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แก้ปัญหา แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ก าหนด (Do) 
๑.๓ มีการติดตาม ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ ร่วมกันน าผลปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ซึ่งพบว่า บาง
งานมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุง เช่น ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ ท าให้บางงานหรือกิจกรรม
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ครบทุกข้อ (Check) 
๑.๔ คณะกรรมการด าเนินงานร่วมกันแก้ปัญหาในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ ในส่วนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เสนอฝ่ายบริหารเพ่ือด าเนินการต่อไป ด าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และน าผลสรุปจากการด าเนินงานไปจัดท าแผนงาน/ โครงการ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (Act) 



๘ 
 

 
 

๒. ผลการด าเนินการ 
ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่า  

สามารถน าความรู้มาใช้ในการวางแผนเพ่ือท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์  มีหลักการและเหตุผล  สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและน าเสนอผลงานผ่านสื่อ
เทคโนโลยีรวมทั้งสามารถสืบค้นและน าเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านกิจกรรมบันทึกการ
อ่าน กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย การแข่งขันทักษะภาษาไทยต่าง ๆ และอ่ืน มีคะแนนการสอบ 
PISA พัฒนาขึ้นในแต่ละครั้ง รวม ๔ ครั้ง กิจกรรมวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น  เพ่ือฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุ่น  

สถานศึกษาได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา ดังนี้ โครงการพัฒนาหลักสูตร, โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มสาระฯและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (การจัดเวที
น าเสนอผลงาน IS) ,โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายGSP ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย
ภาษาอังกฤษ ค่ายอาสาพัฒนา Interract , โครงการฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์และเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์ 
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก ,โครงการจัดนิทรรศการวิชาการ, งานสัปดาวิทยาศาสตร์, งานวัน
ภาษาไทย งานวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ, กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ,ค่ายวิทยาศาสตร์เชิง
ปฏิบัติการแบบบูรณาการ, กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ฯลฯ ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิด
ค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น  ในระดับดีเยี่ยม และผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา และน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ต่างๆอย่าง
เหมาะสม 

 สถานศึกษามีกระบวนการการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย เหมาะสม และเอ้ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อการประกอบการศึกษาต่อ/การ
ฝึกงานสร้างอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่าง
เหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่เน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ได้แก่โครงการอบรมหุ่นยนต์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และเหรียญทองแดง
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  โครงการอบรมโดรนควบคุมพ้ืนฐาน ส่งผลให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน โดรนควบคุมพ้ืนฐาน และโครงการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน
โดยมีการด าเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถทักษะของนักเรียน กิจกรรมนิทรรศการนักเรียน 
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม กิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมการ
เรียนรู้สู่โครงงาน กิจกรรมค่ายวิชาการต่าง ๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาต่างประเทศ 
ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรมกีฬาภายใน – ภายนอกโรงเรียน โครงการยกระดับ
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มาตรฐานทักษะอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา การ
วัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ กิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา โครงการ 
“เลือกแนวทาง...วางอาชีพ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กิจกรรม BU OPEN HOUSE 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การฝึกประสบการณ์ด้านพยาบาล โรงพยาบาลมะการักษ์ การแนะแนวศึกษาต่อจาก
หน่วยงานอื่น ๆ 

สถานศึกษาได้จัดท ากิจกรรมโครงการต่างๆเพ่ือคุณภาพของผู้เรียน ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ได้แก่ โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมการจัดการเข้าค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด , โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถทักษะของนักเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ,โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ , โครงการวิถีธรรมวิถีไทย ได้แก่ 
กิจกรรมการประกวดมารยาท กิจกรรมธรรมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการออม กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรม
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ , โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ,  โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ได้แก่ 
กิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  กิจกรรมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  เป็นต้น   

สถานศึกษาได้มีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะ
จิตสังคมดังนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยนักเรียนด้านกีฬา, โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางการกีฬา (ฝึกซ้อมกีฬา), โครงการนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดอารยธรรมไทยทรงด า, โครงการขยาย
เครือข่าย บ้านคนดี ตามแนววิถีพุทธเต็มระบบของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม, โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์, โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโรงเรียนสีขาว , โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพนักกีฬา, โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาศิลปะ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21, โครงการงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย, 
โครงการงานส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน, โครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข, โครงการโรงเรียนคุณธรรม”บ้านคนดี” ตามแนววิถีพุทธและค่านิยม12
ประการของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
 จากผลการด าเนินงานสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ  รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ   
รู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง  ข่มเหง  รังแก และไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง                  
และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวและชุมชุนและสังคม  ซึ่งมีผลการพัฒนาการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕  
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

ทั้งนีม้ีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ 

ในการอ่าน  

การเขียน 
(ม.๑ – ม.๖) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 

 
 
 
 

ความสามารถใน
การสื่อสาร  
(ม.๑ – ม.๖) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖    จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

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

๓๐.๓๐ 

๗.๙๖ 

๒๓.๖๖ 

๓๓.๖๐ 
๒๙.๖๕ 

๔๓.๓๙ 
๔๗.๒๒ 

๖๑.๘๐ 

๕๕.๐๖ ๕๓.๒๕ ๕๓.๙๔ 

๔๗.๕๘ 

๑๑.๑๑ 

๒๙.๖๕ 

๑๙.๔๙ 

๑๓.๑๕ ๑๕.๓๐ 

๙.๐๓ 

๑.๒๖ ๐.๒๙ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๗๙ ๐.๐๐ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

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

๓๐.๓๐ 

๑๓.๒๗ 

๒๗.๙๘ 

๓๗.๙๙ 

๓๑.๕๕ 

๔๐.๓๒ 

๕๓.๗๙ 
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๗.๔๔ 

๒.๙๒ ๒.๒๑ ๒.๒๖ ๑.๒๖ ๐.๒๙ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๖๓ ๐.๐๐ 

ร้อ
ยล

ะ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 



๑๑ 
 

 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน 
คิดค านวณ 

 (ม.๑ – ม.๖) 
  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ 

ระดับดีข้ึนไป  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

ความสามารถใน 

คิดวิเคราะห์ 
(ม.๑ – ม.๖) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการ 

คิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

 

 
 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

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

๒๗.๘๖ 
๓๒.๙๐ 

๓๐.๒๙ 

๔๖.๑๖ 

๓๔.๕๑ 

๔๑.๖๘ 

ร้อ
ยล

ะ 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

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

๒๗.๐๒ 

๘.๒๖ 

๒๔.๔๐ 
๒๙.๒๒ 

๒๒.๗๑ 

๓๙.๐๓ 

๕๓.๗๙ 

๗๔.๐๔ 

๕๐.๓๐ 

๖๒.๙๙ ๖๓.๗๒ 
๕๖.๔๕ 

๗.๘๓ 
๑๗.๑๑ 

๒๓.๕๑ 

๗.๗๙ 
๑๒.๖๒ 

๔.๕๒ ๑.๒๖ ๐.๒๙ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๖๓ ๐.๐๐ 

ร้อ
ยล

ะ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 



๑๒ 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี 
(ม.๑ – ม.๖) 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 

 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

๙๐ 

๑๐๐ 

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

๓๔.๓๔ 

๑๐.๐๓ 

๓๙.๒๙ 

๒๗.๙๒ 

๓๙.๗๕ ๔๒.๙๐ 
๔๙.๗๕ 

๘๑.๔๒ 

๕๔.๑๗ 

๖๙.๘๑ 

๕๗.๑๐ ๕๓.๘๗ 

๔.๕๕ ๗.๙๖ ๔.๗๖ ๒.๒๗ ๒.๒๑ ๓.๒๓ ๑.๒๖ ๐.๒๙ ๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๖๓ ๐.๐๐ 

ดีเย่ียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

๓๘.๒๓ 

๓๕.๕๗ 

๕๙.๖๖ 

๕๖.๔๗ 

๘๖.๕๒ 

๗๘.๕๘ 

๔๒.๕๑ 

๘๓.๗๕ 

๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ 

สุขศึกษาฯ 
ศิลปะ 

ภาษาต่างประเทศ 
การงานฯ 

ร้อยละ 



๑๓ 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

๔๘
 

๓๐
 

๒๖
 

๓๒
 

๔๙
 

๓๐
 

๒๗
 

๓๒
 

๔๖
 

๒๙
 

๒๔
 

๓๑
 

๔๖
 

๒๙
 

๒๖
 

๓๒
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

๐ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

๔๙ 

๓๕ 

๒๘ 

๒๕ 

๒๙ 

๕๐ 

๓๕ 

๒๘ 

๒๕ 

๒๙ 

๔๗ 

๓๓ 

๒๕ 

๒๒ 

๒๘ 

๔๘ 

๓๔ 

๒๖ 

๒๓ 

๒๘ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 



๑๔ 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ร้อ
ยล
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 ดีเยี่ยม      ดี        พอใช ้   ต้องปรับปรุง  
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 ปรับปรุง    พอใช้       ดี       ดีเยี่ยม  



๑๕ 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

 
 

 ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกัน  และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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 ปรับปรุง    พอใช้       ดี       ดีเยี่ยม  
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การยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน สุขภาวะทางจิต 

มีภูมิคุ้มกัน ค านึงถึงความเป็นธรรมต่อสังคม 

วิธีการรักษาสุขภาพของตนเอง 



๑๖ 
 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 
 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 
 

 
 

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

๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

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

๕๖.๗๕ 

๕๑.๐๒ 

๕๖.๙๓ 
๕๘.๓๖ 

๕๓.๗๓ ๕๔.๖๓ 



๑๗ 
 

 
 

 

๑.  
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ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา 

สุขศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพ 

35.42 

29.57 

49.62 

42.65 

51.15 

77.12 

77.59 

85.99 

ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามกลุ่มวิชา 

๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๘๕.๙๙ 

๗๗.๕๙ 

๗๗.๑๒ 

๕๑.๑๕ 

๔๒.๖๕ 

๔๙.๖๒ 

๒๙.๕๗ 

๓๕.๔๒ 



๑๘ 
 

 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศ และพัฒนาการระหว่างปีการศึกษา 
การทดสอบระดับชาติโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

วิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

พัฒนาการ 
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน ค่าเฉลี่ยประเทศ ผลต่าง ค่าเฉลี่ยโรงเรียน ค่าเฉลี่ยประเทศ ผลต่าง 

คณิตศาสตร์ ๒๙.๔๕ ๒๙.๓๑ +๐.๔๑ ๒๕.๖๖ ๒๖.๓๐ -๐.๖๔ -๐.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๒๒ ๓๔.๙๙ -๐.๗๗ ๓๒.๒๑ ๓๒.๒๘ -๐.๐๗ +๐.๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๗๙ ๓๑.๘๐ -๑.๐๑ ๒๙.๒๒ ๓๐.๔๕ -๑.๒๓ -๐.๒๒ 
ภาษาไทย ๔๗.๓๓ ๔๖.๓๖ +๐.๙๗ ๔๕.๙๐ ๔๘.๒๕ -๒.๓๕ -๓.๓๒ 

      เฉลี่ยลดลง ๐.๙๐๕ 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศ และพัฒนาการระหว่างปีการศึกษา 
การทดสอบระดับชาติโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

วิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

พัฒนาการ 
ค่าเฉลี่ยโรงเรียน ค่าเฉลี่ยประเทศ ผลต่าง ค่าเฉลี่ยโรงเรียน ค่าเฉลี่ยประเทศ ผลต่าง 

คณิตศาสตร์ ๒๔.๑๐ ๒๔.๘๘ -๐.๗๘ ๒๒.๕๒ ๒๔.๕๓ -๒.๐๑ -๑.๒๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๘๙ ๓๑.๖๒ ๐.๒๗ ๒๘.๔๙ ๒๙.๓๗ -๐.๘๘ -๑.๑๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๖๑ ๒๗.๗๖ -๒.๑๕ ๒๕.๙๗ ๒๘.๓๑ -๒.๓๔ -๐.๑๙ 
ภาษาไทย ๕๓.๖๗ ๕๒.๒๙ ๑.๓๘ ๔๗.๘๓ ๔๙.๕๒ -๑.๖๙ -๓.๐๗ 

สังคมศึกษา ๓๖.๓๓ ๓๕.๘๙ ๐.๔๔ ๓๓.๗๘ ๓๔.๗๐ -๐.๙๒ -๑.๓๖ 
      เฉลี่ยลดลง ๑.๔ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบโอเน็ตร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปจ าแนกตามรายวิชา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

[พิมพค์  ำอำ้งอิงจำกเอกสำรหรือขอ้มูลสรุปของประเด็นท่ีน่ำสนใจ คุณสำมำรถวำง
กล่องขอ้ควำมไวท่ี้ใดก็ไดใ้นเอกสำร ให้ใชแ้ทบ็ เคร่ืองมือกำรวำด เพ่ือเปล่ียนกำร
จดัรูปแบบของกล่องขอ้ควำมค ำอำ้งอิงท่ีดึงมำ] 
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[พิมพค์  ำอำ้งอิงจำกเอกสำรหรือขอ้มูลสรุปของประเด็นท่ีน่ำสนใจ คุณสำมำรถวำง
กล่องขอ้ควำมไวท่ี้ใดก็ไดใ้นเอกสำร ให้ใชแ้ทบ็ เคร่ืองมือกำรวำด เพื่อเปล่ียนกำร
จดัรูปแบบของกล่องขอ้ควำมค ำอำ้งอิงท่ีดึงมำ] 

๓๕.๔๑ 

๒.๔๖ 
๔.๙๗ 

๓.๔๒ 



๒๐ 
 

 
 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

47.06 

3.26 
4.89 

2.61 1.96 

 
 แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบโอเน็ตร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปจ าแนกตามรายวิชา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕๐.๐๐ 

 

๔๕.๐๐ 

 

๔๐.๐๐ 

 
๓๕.๐๐ 

 

๓๐.๐๐ 

 

๒๕.๐๐ 

 

๒๐.๐๐ 

 

๑๕.๐๐ 

 

๑๐.๐๐ 

 

๕.๐๐ 

 

๐.๐๐ 

๔๗.๐๖ 

๑.๙๖ ๒.๖๑ 
๔.๘๙ ๓.๒๖ 



๒๑ 
 

 
 

นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
๑. โครงการโครงงานคุณธรรม (บ้านคนดี)  กิจกรรมธรรมศึกษา  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  กิจกรรม

ส่งเสริมการออม ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียน คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

๒. หลักสูตรทวิศึกษา 
๓. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste  School 
๔. โครงการโรงเรียนสีขาว 

๓. จุดเด่น 
 จุดเด่นของกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

 ๓.๑ การจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตทั้ง ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและทั้งสอง
ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       
และภาษาต่างประเทศ ได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้มีพัฒนาการสูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย  ได้แก่  กิจกรรมค่ายสอน
เสริมเพ่ือเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,  กิจกรรมค่ายสอนเสริม
เพ่ือเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการ 
(งานวิชาการ), กิจกรรมติวเพ่ิมศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
(วิทยาศาสตร์),  กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม.๖ (ภาษาอังกฤษ), 
กิจกรรมสอนเสริม GAT-PAT เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย (งานแนะแนว) , กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาษาไทย), กิจกรรมสอนเสริมและติวข้อสอบ (สังคมศึกษา)  อีกทั้งได้รับ
ความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกสถานศึกษา เช่น งานแนะแนว, สหวิทยาเขตท่ามะกา, 
สถาบันสอนภาษาและกวดวิชาที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจ ากัด
(มหาชน) เป็นต้น 
 ๓.๓ ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งสามารถสืบค้นและน าเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเอง 
 ๓.๔ ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตามระดับชั้น และมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 5สาระวิชาหลักอยู่ในระดับดี 
 ๓.๕ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  
รู้จักดูแลตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ อุบัติภัย ลดความรุนแรง และปัญหาทางเพศ มีความมั่นใจ
ในการกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สร้างผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
กีฬา/นันทนากร ในระดับจังหวัด/เขตการศึกษา/ระดับภาค และ ระดับประเทศ ตลอดจนมีลักษณะจิตสังคม                
ที่ด ี

๓.๖ ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยังต้องมีการส่งเสริมพัฒนาการอ่าน เขียน และการสื่อสาร
ให้มากขึ้น โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  คลินิกหมอภาษา และการสอนซ่อมเสริม ส่วนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในรูปแบบโครงการเพิ่มมากขึ้น 
 
 



๒๒ 
 

 
 

๔.จุดที่ควรพัฒนา 
 ๔.๑  การจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดค านวณแบบอินเดีย(เวทคณิต)  หรือการคิดค านวณในรูปแบบอ่ืนๆ  
ควรจัดให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยมีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่แตกต่างกันไป ตามระดับชั้นเรียน 
 ๔.๒ ผู้เรียนควรพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และการคิดวิจารณญาณ  จัดกิจกกรมโดยใช้
กระบวนกลุ่มในรูปแบบโครงงาน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การแก้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 ๔.๓  ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง
ด้านการสืบค้นข้อมูล การจัดท ารายงาน ด้วยการบวนการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานแล้ว แต่
ยังต้องเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการน าเสนอผลงาน การดูแลรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องมือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังต้องได้รับการ
ส่งเสริมด้านการแบ่งเวลาในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสม 
 ๔.๔ ควรมีการจัดโครงการโครงงานคุณธรรม ทั้งระบบอย่างจริงจัง และจัดด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมให้เต็มรูปแบบ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม และเน้นการท าโครงงานคุณธรรม
ที่บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ เพ่ือลดภาระงานของผู้เรียน  
 



๒๓ 
 

 
 

 
มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา   

  ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๓) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   ๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
 

๑.วิธีด าเนินการพัฒนา 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

สถานศึกษามีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยใช้กระบวนการ PDCA โดยมีการด าเนินงานดังนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการ โดยมีการน าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ จากนั้นมีการประชุม วางแผนการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองและจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียน เช่นโครงการส่งเสริมความรู้
ความสามารถและทักษะของนักเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ เป็นต้น มีด าเนินการตามโครงการและมีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
โครงการที่ได้วางแผนไว้ และประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาต่อไป  
 

๒. ผลการพัฒนา 
 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนว
ทางการแก้ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 



๒๔ 
 

 
 

 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 

จากกระบวนการพัฒนาสถานศึกษามีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน โดยได้รับความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ท าให้
สามารถพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้ผู้เรียนมีความสามารถทาง
วิชาการ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ  
 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี   และมีการ
ปรับปรุง พัฒนาทุกปี  มีข้อมูลสารสนเทศที่คลอบคลุมทุกฝ่ายครบถ้วน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เป็น
อย่างดี และเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานได้ 
 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม สมาคมผู้ปกครอง  ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
 มีการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

การมีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 
 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย 
คือ การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องหารพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๔.๑ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

๔.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๔.๓ มุ่งเน้นการจัดท าแผนการบริหาร การจัดการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ พัฒนา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
ทันสมัย และมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้พร้อมบริการ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่
ผู้เรียนและดูแลรักษาให้คงสภาพดีและพอเพียง และมีการจัดสรรเงินงบประมานอย่างเพียงพอ 
 
 



๒๕ 
 

 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
ประเด็นพิจารณา 
  ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 
 ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักเรียนเพื่อการแข่งขัน 
 ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    ๑.๓  กิจกรรมนิทรรศการและน าเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
    ๑.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางการงานอาชีพ 
๒. โครงการพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 
   ๒.๑ กิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
   ๒.๒ กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ 
   ๒.๓ กิจกรรมฝึกซ้อมและแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 
   ๒.๔ กิจกรรมวันส าคัญของภาษาไทย (วันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ) 
   ๒.๕ กิจกรรมวรรณคดีสัญจร 
   ๒.๖ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
   ๒.๗ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 
   ๒.๘ กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน 
   ๒.๙ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
   ๒.๑๐ กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 

 ๒.๑๑ กิจกรรมการจัดเวทีน าเสนอ 
 ๒.๑๒ กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๑๓ กิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ๒.๑๔ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 
๒.๑๕ กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์สัปปะยุทธ์ 
๒.๑๖ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทศาสตร์กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
๒.๑๗ กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนชั้น ม.๔ 
๒.๑๘ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 



๒๖ 
 

 
 

๒.๑๙ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๒๐ กิจกรรมอบรมการท าโครงงานเชิงวิจัยของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๒๑ กิจกรรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

๒.๒๒ กิจกรรมอบรมการท าโครงงานเชิงวิจัยของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๒.๒๓ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒.๒๔ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๒.๒๕ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.๑ กิจกรรมประเมินแบบเพ่ิมค่า 
๓.๒ กิจกรรมตัวเพ่ิมศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.๓ กิจกรรมค่ายสอนเสริมเพ่ือเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
๓.๔ กิจกรรมค่ายสอนเสริมเพ่ือเติมเต็มและต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓.๕ กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 
๓.๖ กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.๗ กิจกรรมสอนเสริมและติวข้อสอบ 
๓.๘ กิจกรรมเพ่ิมคะแนนการงานอาชีพ 
๔. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.๑ กิจกรรมผลิตสื่อการสอนของครู 
๔.๒ กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
๔.๓ กิจกรรมการผลิตสื่อ/ นวัตกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ 
๔.๔ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยบุคลากรชาวต่างชาติ 
๔.๕ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการทางภาษา/ ห้องศูนย์วิชา/ ห้อง ICT/  

ห้อง SEA 
๔.๖ กิจกรรมเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 
๔.๗ กิจกรรมจัดท าจัดหาสื่อการเรียนการสอนทัศนศิลป์และดนตรีไทย 
๔.๘ กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนดนตรีสากลและซ่อมบ ารุง 
๔.๙ กิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
๕.๑ กิจกรรมวันคริสต์มาสเชิงวิชาการ 
๕.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 



๒๗ 
 

 
 

๕.๓ กิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียน 
๕.๔ กิจกรรมนิทรรศการอาเซียน 
๕.๕ กิจกรรมงานอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน 
๖. โครงการนาฎศิลป์สร้างสรรค์ชุดอารยธรรมไทยทรงด า 
๖.๑ กิจกรรมการฝึกซ้อมการแสดงนาฎศิลป์ 
๗. โครงการวิถีธรรมวิถีไทย 
๗.๑ กิจกรรมโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.๒ กิจกรรมวันส าคัญของชาติและศาสนา 
๗.๓ กิจกรรมธรรมศึกษา 
๗.๔ กิจกรรมท าบุญประจ าสัปดาห์ 
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา 
๘.๑ กิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา 
๙. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยนักเรียนด้านกีฬา 
๙.๑ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างห้อง 
๙.๒ กิจกรรมน านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก 
๙.๓ กิจกรรมจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
๑๐. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 
๑๐.๑ กิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ 
๑๐.๒ กิจกรรมบริการอินเตอร์เน็ต 
๑๐.๓ กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
๑๑. โครงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) 
๑๑.๑ กิจกรรมการปลูกไม้ผล 
๑๑.๒ กิจกรรมไม้ดอกเพ่ือการค้า 
๑๑.๓ กิจกรรมขยายพันธุ์พืช 
๑๑.๔ กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 
๑๑.๕ กิจกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
๑๑.๖ กิจกรรมการปลูกผัก 
๑๑.๗ กิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 
๑๒. โครงการส่งเสริมงานโภชนาการ 
๑๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมงานโภชนาการ 
๑๓. โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะของนักเรียน 
๑๓.๑ กิจกรรมนิทรรศการ การแสดงผลงานทางวิชาการ 
๑๓.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
๑๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ 
๑๓.๔ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๑๔. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน 
๑๔.๑ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.๑, ม.๔ 
๑๕. โครงการทัศนศึกษาระดบัชั้น ม.๑-ม.๖  



๒๘ 
 

 
 

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑. การสืบเสาะหาความรู้แบบ ๕ E 
๒. บทบาทสมมติ 
๓. กระบวนการทดลอง 
๔. การใช้ค าถาม 
๕. การอภิปราย 
๖. กระบวนการกลุ่ม 
๗. Jigsaw 
๘. สื่อผสม 
๙. การแก้โจทย์ปัญหาแบบโพลยา [Polya] 
๑๐. โครงงาน 
๑๑. การบูรณาการ 
๑๒. สะเต็มศึกษา 
๑๓. การสาธิต 
๑๔. STAD 

 
๒. จุดเด่น 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการ

คิด ได้ปฏิบัติจริง  มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและได้รับการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคนิคการ
สอน และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 
 นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา ได้แก่ โครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบของสะเต็มในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การสะเต็มศึกษา 
 
๓. จุดควรพัฒนา 
 ควรส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

มาตรฐานที่  ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ประเด็นพิจารณา 

 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
ระดับคุณภาพ  : ดีเยี่ยม 
 

๑. กระบวนการพัฒนา และผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ก าหนด            

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน      
๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ๔) จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน    ๘) โรงเรียนด าเนินการ
พัฒนา คุณภาพอย่างต  ่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการ
ด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายใน
จากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา          
มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้ 
คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือ ให้นักเรียนประเมินตนเองในการ
เรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียน
ประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและ สรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตาม
การประเมินโครงการและ กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการ ศึกษา อย่างเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุม
ซนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในรูปแบบ TMV MODEL 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ซัดเจน เป็น



๓๐ 
 

 
 

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

๔. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก ่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ คุณภาพของนักเรียน นักเรียนมี
การประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา และสภาพของขุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถใน     
การคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการ
ประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบ
และช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจาก สภาพจริงในทุกขั้นตอน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือ
เกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และ       
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

 

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

 

๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ   

๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน   

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  

 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   

๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดีเยี่ยม 
 ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียน 

รอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

 

    ๒.๒  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ  

 

    ๒.๓  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ   

    ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา   

 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 

 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

 การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ให้ดียิ่งขึ้น 
 

สรุปภาพรวม ดีเยี่ยม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 
 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพ่ือสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๕ ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน   พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
        ๑) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง 
รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ ในระดับดี   มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ น พ้ืนฐาน         
O - NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ดังนี้ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ
โอเน็ตร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปจ าแนกตามรายวิชา ดังนี้ 
ภาษาไทย ร้อยละ ๓๕.๔๑  คณิตศาสตร์ ร้อยละ 
๔.๙๗ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒.๔๖  ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ ๓.๔๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ภาษาไทย ร้อยละ ๔๗.๐๖ คณิตศาสตร์ร้อยละ 
๔.๘๙ วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๓.๒๖ ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ ๒.๖๑ สังคมศึกษาร้อยละ ๑.๙๖ 
 ๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็น เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ 
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ มีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิว
ขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ยั งต้องพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
วิ เ ค ร า ะห์  สั ง เ ค ร า ะห์   คิ ด อย่ า ง มี
วิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
รูปแบบโครงงานให้เพ่ิมมากขึ้น และ ยัง
ต้องเร่งพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
น าเสนอผลงาน การดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ เรียนในระดับ      
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านการเข้าถึงและการรับรู้
สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ ข่าวสาร อย่างมี
วิจารณญาณ และแบ่งเวลาในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีให้เหมาะสม 
๒) การจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่มุ่ง
พัฒนาด้านความพร้อมในการศึกษาต่อ
การฝึกงาน การท างาน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างานได้มีประสิทธิภาพ   
๓) ควรให้ผู้ปกครอง/ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนควร
เน้นให้นักเรียนมีระเบียบวินัย และจัด
กิ จ ก ร รมที่ เ น้ น ค ว าม เป็ น ไทย  โ ด ย     
บูรณาการในทุกกลุ่มสาระ เพ่ือให้นักเรียน
มีจิตส านึก ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทยควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนได้
แสดงศักยภาพ และแสดงความคิดเห็น



๓๕ 
 

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
อย่างมี เหตุผลเต็มความสามารถของ
นักเรียน 
๔. จัดท าโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาในด้านน้ าหนัก ส่วนสูง 
ส่ ง เสริมกิจกรรมการออกก าลั งกาย 
กิจกรรมต้านยาเสพติด สนับสนุนนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิ ลป์  กี ฬา ให้ เ พ่ิ มมากขึ้ น  และ 
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้น
กิจกรรมธนาคารขยะ  

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ๑) ผู้บริหารมีความตั้ งใจ มีความมุ่งมั่น  มี
หลั กการบริ หาร  และมี วิ สั ยทั ศน์ที่ ดี ในการ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
    ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่าง
เป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการ นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้      
มีส่ วนร่ วมในการ เสนอความคิดเห็น      
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมาก
ขึ้น 
    ๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 



๓๖ 
 

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
     ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ มีความตั้งใจ 
มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และ
ความสามารถ 
     ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
     ๓ )  ครู ใ ห้ นั ก เ รี ยนมี ส  ่วนร่ ว ม ในการจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด 
ได้ปฏิบัติจริ งด้วยวิธีการและ แหล่ งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
     ๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับ
ก า ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ ค า แ น ะ น า จ า ก
คณะกรรมการวิจัย 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์  คิด
สังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ ใช้แหล่ง
เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
    ๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใน
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ
ที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
     ๓) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธี 
การที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้
ม ากขึ้ น  แล ะ พัฒนาสื่ อ  แหล่ ง เ รี ยน รู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งานเสมอ 
     ๔) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพ
จริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และ
ธรรมชาติวิชา  
     ๕) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้
เรียนรู้ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับ คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างซัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึ กษา  เน้นการมีส่ วนร่ วม  โดย
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี 
ประสิทธิผล 
     ๑) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมิน 
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่
ยังขาดการให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่ครูในการ
พัฒนาตนเอง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  

 



๓๗ 
 

 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น  
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม

ผลการน่าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของขุมซน 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้ เรียนใน      
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของ Pisa  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

  - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ               
       สถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของ 
       สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 

 

 
 

การให้ความเห็นชอบ 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………………………….. 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  อ าเภอท่ามะกา  
จังหวัดกาญจนบุรี  ได้พิจารณาเรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  อ าเภอ      
ท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนั้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เห็นชอบ ให้ด าเนินการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 
 
 

 
 

(นายจักรกฤษ  แย้มสรวล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
๒๖/ตุลาคม./๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

................................................................. 
 
    โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนท่ามะกา
วิทยาคม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
               เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้ก าหนด อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คือ 

อัตลักษณ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  คนดีศรีท่ามะกา 
อัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เชิดชูคุณธรรม 
เอกลักษณ์ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  คุณธรรมน าชีวิต พัฒนาศิษย์ด้วยจริยธรรม 

   
และค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖   ตลุาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 
 
 

(นายประทีป  หวานชิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 



๔๑ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มีจ านวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔ 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๔ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน

ดีของสังคม  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๔ 
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๑) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
๒) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๓) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
๔) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔ 
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ๔ 
๑. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  



๔๒ 
 

 
 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
ที่ ๖๑ /๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี                                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

.................................................................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมก าหนดให้สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

และจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงก าหนดให้มีการประชุม            
เ ชิ งปฏิ บั ติ ก าร เ พ่ือการประ เมินคุณภาพภายในสถานศึ กษา   ในวั นที่  ๒๓  มี นาคม  ๒๕๖๑                      
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ.หอประชุมสุทินศักดิ์  เพ่ือให้การด าเนินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  และ  ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นายประทีป   หวานชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายพิทักษ์   อยู่เป็นสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๔. นายวชิระ ประกอบ รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๕. นางสรินยา   พรหมมา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายธวชัชัย   วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงาน  การ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

   
   ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 

๒.๑ คณะกรรมการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม  

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑) 
๑. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรทิพย์ ด ารงพานิช กรรมการ 



๔๓ 
 

 
 

๓. นายสมชาติ ตรียินดี กรรมการ 
๔. นางอภินันท์ สีสันต์ กรรมการ 
๕. นางอโนทัย จิตบุญ กรรมการ 
๖. นางดุจดาว นุชนุ่ม กรรมการ 
๗. นางสาวปรียา พลายพงษา กรรมการ 
๘. นางสาวพลิมา อุตตโรพร กรรมการ 
๙. นางสาวจีระวรรณ  พรศิริ กรรมการ 
๑๐. นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๒) 

 
 
 
 

 
 
 

 

๑. นายเคบอย     สินสุพรรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวยุภา เกิดศิริ กรรมการ 
๓. นางนาตยา ศรสุวรรณ กรรมการ 
๔. นางเฉิดโฉม ลอยพโยม กรรมการ 
๕. นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา กรรมการ 
๖. นางสาวกนกพร จันทรศร กรรมการ 
๗ นางมนทิรา                  มะม่วงชุม กรรมการ 
๘. นายสิทธา  ทับปิ่นทอง กรรมการ 
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา ตะพัง กรรมการ 
๑๐. นางสาวชมพูนุช ค าธารา กรรมการ 
๑๑. นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ กรรมการ 
๑๓. นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย กรรมการ 
๑๔. Mr.Jessie Magalong  Ordonio กรรมการ 
๑๕. Miss  Geraldime  Oliver  Egoy กรรมการ 
๑๖ นางสาวนุจรีย์               รอดประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

  



๔๔ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแก้ปัญหา 

๓) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 

๔) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อ ภิ ป ร า ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๓) 
 

๑. นางวรรณี แก้วอุปการ ประธานกรรมการ 
๒. นายศิวภาคย์ ยินดี กรรมการ 
๓. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ กรรมการ 
๔. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล กรรมการ 
๕. นายประณต ฉัฐมะ กรรมการ 
๖. นายอรรถพล ศรัทธาผล กรรมการ 
๗. นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล กรรมการ 
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ   ส าแดง กรรมการ 
๙. นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล กรรมการ 
๑๐. นางสาวลูกน้ า บริบูรณ ์ กรรมการ 
๑๑. นางวิพาดา อินทวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 

๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๔) 

๑. นางนันทนา  วิราศี  ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายสุขสันต์  จตุปาริสุทธิศีล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ 
๓. นายวัฒนา   ปลาตะเพียนทอง    ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ 
๔. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ    
๕. นางสาวสิริลักษณ์  ภัทรเวียงกาญจน์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
๖. นางสาวณพชนก สุวรรณมณี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 



๔๕ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น 
    หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๕) 

๑. นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวยุวดี พุทสอน กรรมการ 
๓. นางฐานิชนันท์ ใจจริง กรรมการ 
๔. นางสาววันลิษา ข าอ่ิม กรรมการ 
๕. นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ กรรมการ 
๖. นางสาวปานรวี ภูศร ี กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างาน 

๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๖) 
๑. นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์วงศ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางนรางกูร สังข์กระแสร์ กรรมการ 
๒. นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ กรรมการ 
๔. นางสาวไพเราะ กาฬภักดี กรรมการ 
๕. นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล กรรมการ 
๖. นายประสาน สีสันต์ กรรมการ 
๗. นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ กรรมการ 
๘. นางวาสนา บัวแสง กรรมการ 
๙. นายสัมฤทธิ์   พุ่มปรีชา กรรมการ 
๑๐. นางปราณี เทพเทียน กรรมการ 
๑๑. นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ กรรมการ 
๑๒. นายยุทธิชัย อวยชัย กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๔๖ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑).การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๒) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓)การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๗ ) 

๑. นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด ประธานกรรมการ 
๒. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ กรรมการ 
๓. นางเกศิณี ทับทิมชัย กรรมการ 
๔. นางศิริกุล มูลทองทิพย์ กรรมการ 
๕. นางอภิษฐา   สวนเข้ม กรรมการ 
๖. นางเรวดี สุขอร่าม กรรมการ 
๗. นางสาวเอมอร จันทร กรรมการ 
๘. นางจันทนา ศรีบูจันดี /กรรมการ 
๙. นางกันหา อินจีน กรรมการ 
๑๐. นางสาววราพร น้อยเกตุ กรรมการ 
๑๑. นางสาวกมลชนก   หาดรื่น กรรมการ 
๑๒. นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย กรรมการ 
๑๓. นางสาวอลิสา   ป่วนเดช กรรมการ 
๑๔. นางสมพร ภูมเรศ กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๑).การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

๒.) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๘ ) 

๑. นางการะเกษ อ่อนแก้ว ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิรฐา เทือกเถา กรรมการ 



๔๗ 
 

 
 

๓. นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงษ ์ กรรมการ 
๔. นายจันทร์แก้ว ชื่นมี กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ๕.) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ 

๖.) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
๗.) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง 

รังแก 
๘.) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน

ด้วยดีในครอบครับและชุมชนและสังคม 
 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๙) 

๑. นายอุทัย อินทจักร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายมนัส   ทับทิมชัย กรรมการ 
๓. นายพิสิฐ บุญมา กรรมการ 
๔. นายเอนก สุทธิสินทอง กรรมการ 
๕. นายอดุลย์    เชียงทอง กรรมการ 
๖. นายพีรพงศ์ ปลาสกุล กรรมการ 
๗. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ กรรมการ 
๘. นายเสนอ วิเศษสิงห์ กรรมการ 
๙. นางการะเกษ อ่อนแก้ว กรรมการ 
๑๐ นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ กรรมการ 
๑๑. นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์ กรรมการ 
๑๒. นายธนพล อินพรม กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

 
 
 



๔๘ 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๓ ) 
๑. นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิร ิ ประธานกรรมการ 
๒. นายก่อกิจ ธีราโมกข์ กรรมการ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก  
ต่อไปนี้   
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   
 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๐)  
๑. นางนุชนาถ สอนสง ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาติ ตรียินดี กรรมการ 
๓. นางนิชนันท์ จันหอม กรรมการ 
๔. นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม กรรมการ 
๕. นางจิรวดี ผ่องใส กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก  
ต่อไปนี้   
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี 
ความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง   
 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๑)  

๑. นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข ประธานกรรมการ 
๒. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ กรรมการ 
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ   ส าแดง กรรมการ 
๔ นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ กรรมการ 
๕. นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๔๙ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก  
ต่อไปนี้   
๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้

ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๒)  

๑. นายวชิระ ประกอบ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรเชษฎ์ ธนะรัชต์ กรรมการ 
๓. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ กรรมการ 
๔. นายเกรียงไกร จันหอม กรรมการ 
๕. นางนันทนา วิราศรี กรรมการ 
๖. นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา กรรมการ 
๗. นายเคบอย สินสุพรรณ์ กรรมการ 
๘. นายสุชาติ จงเจริญไพสิทธิ์ กรรมการ 
๙. นางสาวน้ าค้าง สวนผึ้ง กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
 

๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และ เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๓)  

๑. นางปันน์ญะพัทธ์   ชินวัฒนกาญจน ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิร ิ กรรมการ 
๓. นายก่อกิจ ธีราโมกข์ กรรมการ 



๕๐ 
 

 
 

๔ นางฐานิชนันท์ ใจจริง กรรมการ 
๕. นายอรรถพล ศรัทธาผล กรรมการ 
๖. นางสาวสุพัตรา สุขศรี กรรมการ 
๗. นางสาวพิราวรรณ ทัพชัย กรรมการ 
๘. นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ 

๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

๒.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๓.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้ า ใจของผู้ เ รี ยนอย่ าง เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
๓.๔ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ

ประเมินผล 
๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
 



๕๑ 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๔)  
๑. นายเกรียงไกร จันหอม ประธานกรรมการ 
๒. นายพรพีระ สังข์กระแสร์ กรรมการ 
๓. นางนิชนันท์ จันหอม กรรมการ 
๔. นายประวัติชัย อินทวิชัย กรรมการ 
๕. นายชวกร คงกะเรียน กรรมการ 
๖. นางสาวนิติยา จันทะสี กรรมการ 
๗. นางสาวฐิตารีย์ ส าเภา กรรมการ 
๘. นายรติ จิรนิรัติศัย กรรมการ 
๙. นางสาวสุกัญญา มารอด กรรมการ 
๑๐. นางสาวน้ าฝน วัฒนะไชยศรี กรรมการ 
๑๑. นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงษ ์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ กรรมการ 
๑๓. นางสาวอัญชลิกา   นันทเกษมกาญจน์ กรรมการ 
๑๔. นายจันทร์แก้ว ชื่นมี กรรมการ 
๑๕. นางศิริพรรณ เรียบเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

๑.การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

๑.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน อย่างเป็นรูปธรรม       
มีข้ันตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒.  ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
๓.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/
ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๑. นางสรินยา พรหมมา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิรฐา   เทือกเถา  กรรมการ 
๓. นายธวัชชัย   วิเศษสิงห์ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  ๑. จัดท าเครื่องมือเพ่ือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
            ๒. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน   
            ๓. สรุปผลการประเมินและจัดท าสารสนเทศรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 
 



๕๒ 
 

 
 

๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
๑. นายสุรเชษฎ์ ธนะรัชต์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวน้ าค้าง สวนผึ้ง กรรมการ 
๓. นักการและแม่บ้านทุกคน กรรมการ 

มีหน้าที่   ดูแลความเรียบร้อยในการจัดหอประชุมสุทินศักดิ์  โดยจัดโต๊ะเป็นกลุ่มทั้งหมด ๑๔ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑ = ๑๐ คน, กลุ่มท่ี ๒ = ๑๕ คน, กลุ่มท่ี ๓ = ๑๑ คน, กลุ่มท่ี ๔ = ๖ คน, กลุ่มท่ี ๕= ๖ คน, กลุ่มท่ี ๖ 
= ๑๐ คน, กลุ่มท่ี ๗ =  ๑๔ คน, กลุ่มท่ี ๘ = ๔ คน, กลุ่มท่ี๙ = ๑๓ คน, กลุ่มท่ี๑๐ = ๕ คน, กลุ่มท่ี๑๑=๕คน
กลุ่มท่ี๑๒ =  ๕ คน, กลุ่มท่ี ๑๓ =  ๘ คน, กลุ่มท่ี ๑๔ = ๑๕ คน 
๒.๓ คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. นายพรพีระ สังข์กระแสร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางนันทนา วิราศรี กรรมการ 
๓. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ กรรมการ 
๔. นายสิทธา   ทับปิ่นทอง กรรมการ 
๕. นายณัฐพงษ์   เจริญฉาย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ เตรียมโสตทัศนูปกรณ์  และบันทึกภาพ 
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร 

๑. นางสาววิพาดา พุทธา ประธานกรรมการ 
๒. นายเคบอย สินสุพรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  เป็นพิธีกรการประชุมฯ 
๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๑. นางสาวจิรฐา เทือกเถา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิติยา   จันทะสี  กรรมการ 
๓. นางสาวฐิตารีย์   ส าเภา กรรมการ 
๔. นางสาวน้ าฝน   วัฒนะไชยศรี กรรมการ 
๕. นางสาวอัญชลิกา   นันทเกษมกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน  ส าหรับครูและบุคลากรที่เข้าประชุม ฯ 
๒.๖ คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 

๑. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกูล ประธานกรรมการ 
๒. นายชวกร คงกะเรียน กรรมการ 
๓. นางสาวจิรวดี   ผ่องใส กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่  จัดท าแบบสอบถาม  ประเมินผลและรายงานผลการประชุม ฯ 
๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพัตรา สุขศรี กรรมการ 
๓. นางสาวพิลาวรรณ   ทัพชัย กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญาณัฐญ์ ฉินทรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่  เบิกจ่ายเงินโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



๕๓ 
 

 
 

๓.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
๑. นางสรินยา พรหมมา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิรฐา เทือกเถา กรรมการ 
๓. นายธวัชชัย วิเศษสิงห์ กรรมการ 
๔. นางสาววราพร น้อยเกตุ กรรมการ 
๕. นางสาวภัทธชนก อ่วมสุวรรณ กรรมการ 
๖. นางสาวจิรวดี   ผ่องใส กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่๑. น าข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาตามรูปแบบที่ต้นสังกัดก าหนด   
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ๓. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 ๔. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อราชการต่อไป 
ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๖  มนีาคม  พ. ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
        
 

(นายประทีป  หวานชิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
 

 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี                                      

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
.................................................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีนโยบายพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๔  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ก าหนดให้สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี  ที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง  รายงานต้นสังกัดและเผยแพร่สู่สาธารณชน     จึงประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายประทีป   หวานชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายพิทักษ์   อยู่เป็นสุข รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๔. นายวชิระ ประกอบ รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๕. นางสรินยา   พรหมมา ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายธวชัชัย   วิเศษสิงห์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  ส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงาน  การ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา สพม.๘ 
 นางอุบลรัตน์  เหลืองรุ่งไพศาล ครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 

๒.๒ คณะกรรมการสถานศึกษา 
๑. นายจักรกฤษ  แย้มสรวล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      ๒. นายสุธน  ยางสวย  กรรมการ 
      ๓. นายสุเทพ  ไทยธัญญพานิช กรรมการ 
      ๔. นางอภินันท์  สีสันต ์  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓ ผู้ปกครองเครือข่าย 

 ๑. นายไพศาล   อายุยง  ประธานผู้ปกครองเครือข่าย 
 



๕๕ 
 

 
 

 
๒.๔ คณะกรรมการนักเรียน 

๑. นางสาวอทิตยา        ใจแก้ว  ประธานนักเรียน 
๒. นายภุมรินทร์      อ่วมสุวรรณ  รองประธานนักเรียน 

 
๒.๕ คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม  

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑) 
๑. นายสุชาติ  จงเจริญไพสิฐ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรทิพย์ ด ารงพานิช กรรมการ 
๓. นายสมชาติ ตรียินดี กรรมการ 
๔. นางอภินันท์ สีสันต์ กรรมการ 
๕. นางอโนทัย จิตบุญ กรรมการ 
๖. นางดุจดาว นุชนุ่ม กรรมการ 
๗. นางสาวปรียา พลายพงษา กรรมการ 
๘. นางสาวพลิมา อุตตโรพร กรรมการ 
๙. นางสาวจีระวรรณ  พรศิริ กรรมการ 
๑๐. นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

2) ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๒) 
๑. นายเคบอย     สินสุพรรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวยุภา เกิดศิริ กรรมการ 
๓. นางนาตยา ศรสุวรรณ กรรมการ 
๔. นางเฉิดโฉม ลอยพโยม กรรมการ 



๕๖ 
 

 
 

 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแก้ปัญหา 

๓) ผู้ เรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม
ระดับชั้น ในระดับดีเยี่ยม 

๔) ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อ ภิ ป ร า ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  
แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๓) 
๑. นางวรรณี แก้วอุปการ ประธานกรรมการ 
๒. นายศิวภาคย์ ยินดี กรรมการ 
๓. นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ กรรมการ 
๔. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล กรรมการ 
๕. นายประณต ฉัฐมะ กรรมการ 
๖. นายอรรถพล ศรัทธาผล กรรมการ 
๗. นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล กรรมการ 
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ   ส าแดง กรรมการ 
๙. นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล กรรมการ 
๑๐. นางสาวลูกน้ า บริบูรณ ์ กรรมการ 
๑๑. นางวิพาดา อินทวิชัย กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๕. นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา กรรมการ 
๖. นางสาวกนกพร จันทรศร กรรมการ 
๗ นางมนทิรา                  มะม่วงชุม กรรมการ 
๘. นายสิทธา  ทับปิ่นทอง กรรมการ 
๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนา ตะพัง กรรมการ 
๑๐. นางสาวชมพูนุช ค าธารา กรรมการ 
๑๑. นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์ กรรมการ 
๑๓. นายณัฐพงษ์ เจริญฉาย กรรมการ 
๑๔. Mr.Jessie Magalong  Ordonio กรรมการ 
๑๕. Miss  Geraldime  Oliver  Egoy กรรมการ 
๑๖ นางสาวนุจรีย์               รอดประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 



๕๗ 
 

 
 

 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร 

๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 

 
 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๔) 

   ๑. นางนันทนา  วิราศ ี  ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายสุขสันต์  จตุปาริสุทธิศีล ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ 
๓. นายวัฒนา   ปลาตะเพียนทอง    ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ 
๔. นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ    
๕. นางสาวสิริลักษณ์  ภัทรเวียงกาญจน์ ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
๖. นางสาวณพชนก สุวรรณมณี ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๖) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความ
เข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

๗) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น 
    หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๕) 

๑. นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวยุวดี พุทสอน กรรมการ 
๓. นางฐานิชนันท์ ใจจริง กรรมการ 
๔. นางสาววันลิษา ข าอ่ิม กรรมการ 
๕. นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ กรรมการ 
๖. นางสาวปานรวี ภูศร ี กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างาน 

๘) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

 



๕๘ 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๖) 
๑. นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์วงศ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางนรางกูร สังข์กระแสร์ กรรมการ 
๓. นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์ กรรมการ 
๔. นางสาวไพเราะ กาฬภักดี กรรมการ 
๕. นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล กรรมการ 
๖. นายประสาน สีสันต์ กรรมการ 
๗. นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์ กรรมการ 
๘. นางวาสนา บัวแสง กรรมการ 
๙. นายสัมฤทธิ์   พุ่มปรีชา กรรมการ 
๑๐. นางปราณี เทพเทียน กรรมการ 
๑๑. นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ กรรมการ 
๑๒. นายยุทธิชัย อวยชัย กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑).การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

๑) ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิต
สังคม และจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๒) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๓) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓)การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

๔) ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย
สัมพันธ์ดี 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๗ ) 

๑. นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด ประธานกรรมการ 
๒. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ กรรมการ 
๓. นางเกศิณี ทับทิมชัย กรรมการ 
๔. นางศิริกุล มูลทองทิพย์ กรรมการ 
๕. นางอภิษฐา   สวนเข้ม กรรมการ 
๖. นางเรวดี สุขอร่าม กรรมการ 
๗. นางสาวเอมอร จันทร กรรมการ 
๘. นางจันทนา ศรีบูจันดี /กรรมการ 
๙. นางกันหา อินจีน กรรมการ 
๑๐. นางสาววราพร น้อยเกตุ กรรมการ 
๑๑. นางสาวกมลชนก   หาดรื่น กรรมการ 
๑๒. นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย กรรมการ 



๕๙ 
 

 
 

๑๓. นางสาวอลิสา   ป่วนเดช กรรมการ 
๑๔. นางสมพร ภูมเรศ กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๑).การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

๒.) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๘ ) 

๑. นางการะเกษ อ่อนแก้ว ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิรฐา เทือกเถา กรรมการ 
๓. นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงษ ์ กรรมการ 
๔. นายจันทร์แก้ว ชื่นมี กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ๕.) ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงเสมอ 

๖.) ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ 
๗.) ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง 

รังแก 
๘.) ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกัน

ด้วยดีในครอบครับและชุมชนและสังคม 
 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๙) 

๑. นายอุทัย อินทจักร์ ประธานกรรมการ 
๒. นายมนัส   ทับทิมชัย กรรมการ 
๓. นายพิสิฐ บุญมา กรรมการ 
๔. นายเอนก สุทธิสินทอง กรรมการ 
๕. นายอดุลย์    เชียงทอง กรรมการ 
๖. นายพีรพงศ์ ปลาสกุล กรรมการ 
๗. นายไพฑูรย์ มีอินทร์ กรรมการ 
๘. นายเสนอ วิเศษสิงห์ กรรมการ 
๙. นางการะเกษ อ่อนแก้ว กรรมการ 
๑๐ นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์ กรรมการ 



๖๐ 
 

 
 

๑๑. นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์ กรรมการ 
๑๒. นายธนพล อินพรม กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๑.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรง
กับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๓ ) 

๑. นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิร ิ ประธานกรรมการ 
๒. นายก่อกิจ ธีราโมกข์ กรรมการ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก  
ต่อไปนี้   
๒.๑ พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๐)  

๑. นางนุชนาถ สอนสง ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาติ ตรียินดี กรรมการ 
๓. นางนิชนันท์ จันหอม กรรมการ 
๔. นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม กรรมการ 
๕. นางจิรวดี ผ่องใส กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก  
ต่อไปนี้   
๒.๒ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี 
ความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง   
 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๑)  
๑. นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข ประธานกรรมการ 
๒. นางนาคน้อย บุตรประเสริฐ กรรมการ 
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ   ส าแดง กรรมการ 



๖๑ 
 

 
 

๔ นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ กรรมการ 
๕. นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและ 
การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก  
ต่อไปนี้   
๒.๓ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้

ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๒)  
๑. นายวชิระ ประกอบ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรเชษฎ์ ธนะรัชต์ กรรมการ 
๓. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ กรรมการ 
๔. นายเกรียงไกร จันหอม กรรมการ 
๕. นางนันทนา วิราศรี กรรมการ 
๖. นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา กรรมการ 
๗. นายเคบอย สินสุพรรณ์ กรรมการ 
๘. นายสุชาติ จงเจริญไพสิทธิ์ กรรมการ 
๙. นางสาวน้ าค้าง สวนผึ้ง กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

๓. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
 

๔. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และ เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๓)  
๑. นางปันน์ญะพัทธ์   ชินวัฒนกาญจน ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิร ิ กรรมการ 
๓. นายก่อกิจ ธีราโมกข์ กรรมการ 
๔ นางฐานิชนันท์ ใจจริง กรรมการ 
๕. นายอรรถพล ศรัทธาผล กรรมการ 



๖๒ 
 

 
 

๖. นางสาวสุพัตรา สุขศรี กรรมการ 
๗. นางสาวพิราวรรณ ทัพชัย กรรมการ 
๘. นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 
๑.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

๑.๑ ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

๑.๒ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน 
แสดงความคิดเห็น คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

๑.๔ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ 

๑.๕ ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑.๖ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 

๒.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

๒.๒ ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๓.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้ า ใจของผู้ เ รี ยนอย่ าง เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

๓.๑ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
๓.๒ มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
๓.๓ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน 
๓.๔ นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและ

ประเมินผล 
๓.๕ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (นั่งกลุ่มที่ ๑๔)  

๑. นายเกรียงไกร จันหอม ประธานกรรมการ 
๒. นายพรพีระ สังข์กระแสร์ กรรมการ 



๖๓ 
 

 
 

๓. นางนิชนันท์ จันหอม กรรมการ 
๔. นายประวัติชัย อินทวิชัย กรรมการ 
๕. นายชวกร คงกะเรียน กรรมการ 
๖. นางสาวนิติยา จันทะสี กรรมการ 
๗. นางสาวฐิตารีย์ ส าเภา กรรมการ 
๘. นายรติ จิรนิรัติศัย กรรมการ 
๙. นางสาวสุกัญญา มารอด กรรมการ 
๑๐. นางสาวน้ าฝน วัฒนะไชยศรี กรรมการ 
๑๑. นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงษ ์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ กรรมการ 
๑๓. นางสาวอัญชลิกา   นันทเกษมกาญจน์ กรรมการ 
๑๔. นายจันทร์แก้ว ชื่นมี กรรมการ 
๑๕. นางศิริพรรณ เรียบเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

๑.การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

๑.  สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน อย่างเป็นรูปธรรม       
มีข้ันตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
๒.  ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
๓.  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/
ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๑. นางสรินยา พรหมมา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิรฐา   เทือกเถา  กรรมการ 
๓. นายธวัชชัย   วิเศษสิงห์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ๑. จัดท าเครื่องมือเพ่ือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
            ๒. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน   
            ๓. สรุปผลการประเมินและจัดท าสารสนเทศรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 

๑. นายสุรเชษฎ์ ธนะรัชต์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวน้ าค้าง สวนผึ้ง กรรมการ 
๓. นักการและแม่บ้านทุกคน กรรมการ 

มีหน้าที่   ดูแลความเรียบร้อยในการจัดหอประชุมสุทินศักดิ์  โดยจัดโต๊ะเป็นกลุ่มทั้งหมด ๑๔ กลุ่ม ดังนี้ 



๖๔ 
 

 
 

กลุ่มท่ี ๑ = ๑๐ คน, กลุ่มท่ี ๒ = ๑๕ คน, กลุ่มท่ี ๓ = ๑๑ คน, กลุ่มท่ี ๔ = ๖ คน, กลุ่มท่ี ๕= ๖ คน, กลุ่มท่ี ๖ 
= ๑๐ คน, กลุ่มท่ี ๗ =  ๑๔ คน, กลุ่มท่ี ๘ = ๔ คน, กลุ่มท่ี๙ = ๑๓ คน, กลุ่มท่ี๑๐ = ๕ คน, กลุ่มท่ี๑๑=๕คน
กลุ่มท่ี๑๒ =  ๕ คน, กลุ่มท่ี ๑๓ =  ๘ คน, กลุ่มท่ี ๑๔ = ๑๕ คน 
๒.๗ คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. นายพรพีระ สังข์กระแสร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางนันทนา วิราศรี กรรมการ 
๓. นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ กรรมการ 
๔. นายสิทธา   ทับปิ่นทอง กรรมการ 
๕. นายณัฐพงษ์   เจริญฉาย กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ เตรียมโสตทัศนูปกรณ์  และบันทึกภาพ 
๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกร 

๑. นางสาววิพาดา พุทธา ประธานกรรมการ 
๒. นายเคบอย สินสุพรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  เป็นพิธีกรการประชุมฯ 
๒.๙ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

๑. นางสาวจิรฐา เทือกเถา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิติยา   จันทะสี  กรรมการ 
๓. นางสาวฐิตารีย์   ส าเภา กรรมการ 
๔. นางสาวน้ าฝน   วัฒนะไชยศรี กรรมการ 
๕. นางสาวอัญชลิกา   นันทเกษมกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน  ส าหรับครูและบุคลากรที่เข้าประชุม ฯ 
๒.๑๐ คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 

๑. นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกูล ประธานกรรมการ 
๒. นายชวกร คงกะเรียน กรรมการ 
๓. นางสาวจิรวดี   ผ่องใส กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่  จัดท าแบบสอบถาม  ประเมินผลและรายงานผลการประชุม ฯ 
๒.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑. นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพัตรา สุขศรี กรรมการ 
๓. นางสาวพิลาวรรณ   ทัพชัย กรรมการ 
๔. นางสาวกัญญาณัฐญ์ ฉินทรงเกียรติ กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที ่  เบิกจ่ายเงินโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
๑. นางสรินยา พรหมมา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิรฐา เทือกเถา กรรมการ 
๓. นายธวัชชัย วิเศษสิงห์ กรรมการ 
๔. นางสาววราพร น้อยเกตุ กรรมการ 



๖๕ 
 

 
 

๕. นางสาวภัทธชนก อ่วมสุวรรณ กรรมการ 
๖. นางสาวจิรวดี   ผ่องใส กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่๑. น าข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาตามรูปแบบที่ต้นสังกัดก าหนด   
 ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ๓. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 ๔. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดเพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อราชการต่อไป 
ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๖  มนีาคม  พ. ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
        
 

(นายประทีป  หวานชิต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


