
 

 
 

รายงานประจำปขีองสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา  ๒๕๖1 
 
 

 
 

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 

อำเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 
 

คำนำ 
 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)  ได้ให้ความสำคัญการนำผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยกำหนดให้
สถานศึกษาดำเนินการ ๑)  จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  
โดยต้นสังกัด  ๔)  เผยแพร่ผลการติดตาม  และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  ๕)  นำผล
การประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตลอดทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 ดังนั้น  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา
และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖1  เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป  และเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่
นำไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพื้นที่  
และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  ตามลำดับต่อไป 
 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา  และคณะครูทุกท่านไว้  ณ   โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดทำรายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 
 
 
 
 
 

        โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
 
 
  



ข 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา  ๒๕๖1  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษามีการจัดทำ
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  
ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ตามสาระการ
เรียนรู้  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การจัดทำรายงานประจำปีของ
สถานศึกษาประจำปีการศึกษา  ๒๕๖1  คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
              (นายวรวัช  ศรีธรรมรงค์) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
  



ค 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
คำนำ 
 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
สารบัญ 
 
1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 -  ข้อมูลทั่วไป 
 -  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 -  ข้อมูลนักเรียน 
 -  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 -  ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 -  สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 -  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 -  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 -  มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
๓.  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา 
 
๔.  ภาคผนวก 
 -  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กำหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 
 -  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
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ส่วนที่  ๑  ขอ้มลูพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน  ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
ที่อยูเ่ลขท่ี  ๖๕  หมู่ที่ ๕  บ้านหนองพงษ์  ตำบลเขาสามสิบหาบ  อำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  

รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๒๐ 
สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
โทรศัพท์  ๐๓๔- ๕๑๐๖๗๑  โทรสาร  ๐๓๔ – ๕๑๐๖๗๒ 
เปิดสอนระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จำนวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖1 1 10 1 1 3 

 
 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
  

6%

81%

13%

ต่่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก
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 ๓)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จำนวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑.  บริหารการศึกษา 1 - 
๒.  คณิตศาสตร์ 2 26 
๓.  วิทยาศาสตร์ 2 33 
๔.  ภาษาไทย 2 20 
๕.  ภาษาอังกฤษ - - 
๖.  สังคมศึกษา 2 20 
๗.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 17 
๘.  ศิลปะ - - 
9.  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 21 

รวม 13 23 
 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖1  รวม  146 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑  มีนาคม ๒๕๖2) 

 

ระดับชั้นเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จำนวนห้อง 1 1 1 2 2 2 9 

เพศ 
ชาย 15 25 9 9 12 7 77 
หญิง 14 12 11 9 13 9 68 

รวม 29 37 20 18 25 16 146 
เฉลี่ยต่อห้อง 29 37 20 9 13 8 16 

 

 

29

37

20 18

25

16

40

21 25 23 18 16

23

29 28

22

16

6

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับชั้น  ม .๑ - ม.๖
ปีการศึกษา  ๒๕๕9 - ๒๕๖1

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559
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๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 

 
 
๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
  

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  ปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลการเปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 

วิชาภาษาไทย 45.72 49.00 + 3.28 
วิชาคณิตศาสตร์ 21.76 23.40 + 1.64 
วิชาวิทยาศาสตร์ 33.52 34.50 + 0.98 
วิชาภาษาอังกฤษ 25.76 29.00 + 3.24 

 

69.21 68.55 65.66 69.11

46.13

94.89 93.18
78.78

ร้ อยละ
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 จากตาราง  และกราฟข้างต้น  พบว่า  ผลคะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชาการ  ปีการศึกษา 2561  เพิ่มสูงขึ้น
กว่าปีการศึกษา 2560  ดังนี้  วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น + 3.28,  วิชาคณิตศาสตร์  เพิ่มขึ้น  + 1.64,  วิชา
วิทยาศาสตร์  เพ่ิมข้ึน  + 0.98  และวิชาภาษาอังกฤษ  เพ่ิมสูงขึ้น+ 3.24 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561  ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลการเปรียบเทียบ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

วิชาภาษาไทย 49.00 54.42 - 5.42 
วิชาคณิตศาสตร์ 23.40 30.04 - 6.64 
วิชาวิทยาศาสตร์ 34.50 36.10 - 1.6 
วิชาภาษาอังกฤษ 29.00 29.45 - 0.45 
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วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  

ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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 จากตาราง  และกราฟข้างต้น  พบว่า  ผลคะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชาการ  ปีการศึกษา 2561  ระดับ
โรงเรียนต่ำกว่าระดับชาติ  ดังนี้  วิชาภาษาไทย  ต่ำกว่า  5.42  คะแนน,  วิชาคณิตศาสตร์  ต่ำกว่า  6.64  
คะแนน,  วิชาวิทยาศาสตร์  ต่ำกว่า  1.6  คะแนน  และวิชาภาษาอังกฤษ  ต่ำกว่า  0.45  คะแนน 
 

๑.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖1 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ

ช้ัน ม.1 ช้ัน ม.2 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.4 ช้ัน ม.5 ช้ัน ม.6

100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0

ผ่าน ไม่ผ่าน
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๑.๗  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปีการศึกษา  ๒๕๖1 
 

 
 

  

ช้ัน  ม .1 ช้ัน  ม .2 ช้ัน  ม .3 ช้ัน  ม .4 ช้ัน  ม .5 ช้ัน  ม .6

จ านวนครั้ งที่ นัก เรี ยนใช้แหล่ ง เรี ยนรู้ ในโรง เรี ยน  ปีการศึกษา  ๒๕๖1
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ห้องวิทยาศาสตร์

ช้ัน  ม .1 ช้ัน  ม .2 ช้ัน  ม .3 ช้ัน  ม .4 ช้ัน  ม .5 ช้ัน  ม .6

4 4 4
5 5 5

1 1 1
1 1 11 1 1
1 1 1

จ านวนครั้ ง นัก เรี ยนใช้แหล่ ง เรี ยนรู้ นอกโรง เรี ยน  ปีการศึกษา  ๒๕61

วัดเขาช่องพัฒนาราม ส่านักสงฆ์วิสุทธิปัญญา ศุนย์วิทยาศาสตร์หว้ากอ
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ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ  :  ด ี
 
๑.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้
เป็นไปตามมาตรฐานและชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  เน้นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
ขั้นตอน  การคิดวิเคราะห์  อภิปรายแสดงความคิดเห็น  และการลงมือปฏิบัติจริง  จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั ้งในและนอกโรงเรียน  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านภาษา  
นอกจากนี้แล้วยังเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ทางด้านภาษาจีนกลางอีกด้วย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร  การคิดวิเคราะห์  และการแก้ปัญหา  โรงเรียนมีการจัดหาและให้บริการคอมพิวเตอร์
สำหรับผู้เรียนได้ยืมสืบค้นข้อมูลหรือทำรายงานต่างๆ  ในช่วงเวลาที่กำหนด  มีระบบสัญญานอินเทอร์เน็ตที่
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกระจายอยู่อย่างทั่วถึง  อีกทั้งมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวก  เช่น  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ฐานการเรียนรู้เศ รษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถโดยการเข้าร่วมการแข่งขันทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตและระดับประเทศ  ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้และเจตคตทิี่ดี
ต่ออาชีพนั้นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม  จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมทบทวนความรู้สู ่โอเน็ต  ม.๓ ,ม.๖  และ
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ  เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ทั ้ง ๘ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ให้เป็นไปตาม
สถานศึกษากำหนด 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โรงเรียนได้สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมอันพึง
ประสงค์โดยจัดกิจกรรม ดังนี้  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ  โครงการโรงเรียนสุจริต  กิจกรรมวันสำคัญ  กิจกรรมชั่วโมงคุณธรรม เป็นต้น  จัดกิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติ  งานบุญประเพณีท้องถิ่นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขบบธรรม
เนียมประเพณีเรียนรู้ความเป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่น  จัดการเรียนรู้โดยเชิญวิทยากรปราญช์ท้องถิ่นมาให้ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ โรงเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรัก  หวงแหน  และภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ภาวการณ์เป็นผู้นำผู้ตาม  การรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  เพ่ือ
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้กับผู้เรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม  เช่น  กิจกรรม
แข่งขันกีฬาภายใน  กิจกรรมวันคริสต์มาส  กิจกรรมทางด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์  เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างทีห่ลากหลาย  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ  ส่งเสริมการมีวินัย  ซื่อสัตย์  
รับผิดชอบ  และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางด้านร่างกายที่
ดี เช่น  กิจกรรมเหงือกสะอาดฟันแข็งแรง  กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออกและโรคติดต่อต่างๆ  กิจกรรมรณรงค์งด
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สูบบุหรี่โลก  กิจกรรมอบรมป้องกันยาเสพติด  และกิจกรรมอบรมขับข่ีปลอดภัย  เป็นต้น  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
   ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน  
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความรู้ความสามารถ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  โรงเรียนจัดหาและมีบริการให้ผู้เรียน
สามารถยืมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคของโรงเรียนสืบค้นข้อมูลหรือทำรายงานต่าง ๆ ที่ผู ้เรียนได้รับมอบหมายใน
ช่วงเวลาที่กำหนด  อีกทั้งมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวก  เช่น  ห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์  ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนใช้เครื่องมือสื่อสารของผู้เรียนเพื่อสืบค้นข้อมูลจาก
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  ให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนในด้านการสร้างสื่อและนวัตกรรม  จัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นให้มี
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน  มีการวางแผนการทำงาน  การคิดวิเคราะห์  อภิปรายภายในกลุ่ม  
และลงมือปฏิบัติจริง  ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ให้นักเรียนมี
ทักษะให้การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  จัดแผนการจัดการเรียนรู้กำหนดให้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ อิง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  กิจกรรมทบทวนความรู ้สู่  O NET ม.3 และ ม.6  
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการภายในโรงเรียน  กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม  งานวิชาการทั้ง
ระดับเขตและประเทศ  สถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูสอดคลองกับนโยบายคานิยมหลัก ๑๒ 
ประการ 
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๒.  ผลการดำเนินการ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
1.  มคีวามสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน  การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ  
อยู่ในระดับดี 

 ตารางแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการ
อ่าน การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จำแนก
ตามระดับคุณภาพ 

 
2.  มคีวามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  
อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 
อยู่ในระดับดี 

 ตารางแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ช้ัน ม.1 ช้ัน ม.2 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.4 ช้ัน ม.5 ช้ัน ม.6
ดีเยี่ยม 48.28 75.68 55 83.33 92 87.5
ดี 51.72 24.32 45 16.67 8 12.5
ผ่าน 0 0 0 0 0 0
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0
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90

100
ร้อ

ยล
ะ

ช้ัน ม.1 ช้ัน ม.2 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.4 ช้ัน ม.5 ชั้น ม.6

ดีเยี่ยม 48.28 72.97 50 77.78 80 81.25
ดี 51.72 27.03 50 22.22 20 18.75
ผ่าน 0 0 0 0 0 0
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0
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100
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ประเด็น ผลการประเมิน 
3. มี ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 
อยู่ในระดับดี 

 ตารางแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
4. มี ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
อยู่ในระดับดี 

 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๖   จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ช้ัน ม.1 ช้ัน ม.2 ช้ัน ม.3 ช้ัน ม.4 ช้ัน ม.5 ชั้น ม.6

ดีเยี่ยม 0 0 0 0 0 0
ดี 55.17 64.86 65 72.22 64 87.5
ผ่าน 44.82 35.14 36 27.78 36 12.5
ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0

20

40

60

80

100

120

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ร้อยละของจ่านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ประเด็น ผลการประเมิน 
5.  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ใน
ระดับระดับดี 

 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
(ระดับ 3 ขึ้นไป)  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๖   จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
  

 
 
 

0 20 40 60 80 100

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ภาษาต่ า งประ เทศ

ศิลปะ

ภาษาไทย
คณิตศาสค

ร์
วิทยาศาสต

ร์
สังคมศึกษา

ฯ
ภาษาต่างป

ระเทศ
สุขศึกษาฯ ศิลปะ

การงาน
อาชีพฯ

ร้อยละ 69.21 68.55 65.66 69.11 46.13 94.89 93.18 78.78

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา
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วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net)

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  
ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

6.  มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดตี่องานอาชีพ  
อยู่ในระดับดี 

 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อหรือทำงาน 

 
 

 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อหรือทำงาน 

 
1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.  การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  
อยู่ในระดับดีเลิศ 

 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

58%37%
5%

สายสามัญ สายอาชีพ ประกอบอาชีพ

47.06%
35.29%

17.65%

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ประกอบอาชีพ

ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6
ดีเยี่ยม 72.42 86.49 65 77.78 100 98.44

ดี 27.58 13.51 35 22.22 1.56

ผ่าน 0 0 0 0 0 0

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

2.  ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย อยู่ในระดับ
ดีเลิศ 

 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
หมายเหตุ  *อ้างอิงจากการเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ง
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในสร้างฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียน  และเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน 

3.  การยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย อยู่ใน
ระดับดีเลิศ 

 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
หมายเหตุ  *อ้างอิงจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการกิจกรรมต่างๆ   
 
 
 

ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6
ดีเยี่ยม 87.36 100 81.67 87.04 100 100

ดี 12.64 0 18.33 12.96 0 0

ผ่าน 0 0 0 0 0 0

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0
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ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6
ดีเยี่ยม 75.86 100 75 83.33 100 100

ดี 24.14 25 16.67

ผ่าน 0 0 0 0 0 0

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 

4.  สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะ
จิตสังคม อยู่ใน
ระดับดีเลิศ 

 ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
หมายเหตุ  *อ้างอิงจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการกิจกรรมต่างๆ 

 
๓.  จุดเด่น 

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้น  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
2.  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3.  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม  มีสื่อทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
4.  ผูเ้รียนมีทักษะการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดความ

หวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  และภูมิใจในทองถิ่น  จากโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก  มีสุขภาวะทางกาย  และสุขภาวะทางจิตที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  

และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้   
 
๔.  จุดควรพัฒนา 

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ  พัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ือให้
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรกัการอ่าน  รู้จักตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  จัดกิจกรรมด้านการ
อ่านการเขียนและคำนวณให้กับผู้เรียนโดยเปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

๓.  ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองด้านการพัฒนาการเรียนให้มากยิ่งข้ึน 
๔  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

 ๕.  ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างสื่อ  นวัตกรรมมากยิ่งข้ึน 
  

ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6
ดีเยี่ยม 75.76 100 75 83.33 100 100

ดี 24.14 0 25 16.67 0 0

ผ่าน 0 0 0 0 0 0

ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0
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มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยามีการกำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา  บริบทของโรงเรียน  ผลการจัดการเรียนรู้  ความต้องการของชุมชน  และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเป็นฐาน  มีการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยสนับสนุนสื่อและเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  พร้อมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน  เพ่ือจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  วางแผนระบบนิเทศภายใน  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามความ
ถนัดและความต้องการการอบรม  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน(คูปองครู)  
เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

 
๒. ผลการพัฒนา 

๒.๑ โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอต่อการเรียนการสอนในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๒ โรงเรียนมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ  ขั้นตอน  มีการติดตามตรวจสอบจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

๒.๓ ครูและบุคลากรของโรงเรียนนำผลที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนางานและการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

๒.๔ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน   มีการ
บริหารและการจัดการทางด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเพียงพอต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง
โรงเรียนมีการสร้างฐานการเรียนรู้โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมได้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชนทั้งในส่วนกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น  ในส่วนของการจัดการเรียนรู้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 

  
๔. จุดควรพัฒนา 

๑.  โรงเรียนควรจัดให้มีการดูแลฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและพัฒนาต่อยอด
ฐานการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม 
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มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ระดับคุณภาพ  :  ดี 
 
๑.  กระบวนการ 
 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนยเป็นสำคัญ โดย
เริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและ 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ความถนัด  ความสนใจของผู้เรียน ซึ่งครูได้ใช้กระบวนการให้ผผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสอดแทรกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นทักษะอาชีพ สามารถต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพในวัยเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านครูผู้สอนมีการใช้เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย และปรับปรุงวิธีการสอน โดยมีการนิเทศจาก
ฝ่ายวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้ครูได้รับการพัฒนา เทคนิควิธีการ
สอนของตนเอง และครูได้นำปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน นำมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งโรงเรียนยังมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล  ซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญในส่วนนี้  และการคัดกรองนักเรียน  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  มีการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน  ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน  เช่น  การจัดกิจกรรมโฮมรูม  การเยี่ยมบ้าน  การจัดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับ
ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง เช่น การกล้าแสดงออก การแสดงความคิดเห็นทางความคิดและความรู้ ในด้าน
วิชาการได้ใอย่างดีเยี่ยม รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน นำไปใช้ควบคู่กบัความสามารถทางวิชาการ 
 
๒.  ผลการดำเนินงาน 

จากการดำเนินงานกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้โครงการ กิจกรรมที่หลากหลาย  
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ คือ  การจัดบรูณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้  การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน  รวมถึงการใส่ใจตัวผู้เรียนโดยใช้วิธีการคัดกรอง  
วิเคราะห์  และประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อพัฒนาให้ครูรู้จักผู้เรียน  และสามารถจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างดียิ่ง  ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  อยู่ในระดับดี 
 
๓.  จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก โดยเปิด
ใจและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน โดยเน้น
ความร่วมมือในการทำกิจกรรม สอดแทรกความสนุกสนานไปกับเนื้อหาการเรียนรู้ ผลจากการจัดกิจกรรมทำให้
ผู้เรียนเจตคติท่ีดีต่อครูผู้สอนและเนื้อหารายวิชานั้น ๆ ซึ่งครูได้ใช้การปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียน มีเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ มีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ผู้เรียน และได้รับการนิเทศ ติดตามจากฝ่ายวิชาการ 
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๔.  จุดควรพัฒนา 
 ครูควรมีวิธีสร้างเครื่องมือในการวัดและการประเมินผู้เรียนให้ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดในหลักสูตร เพ่ือให้
ทราบผลของผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันที เพื่อให้ผู้เรียนนำผลกลับปพัฒนาตนเอง  และเครื่องมือที่ครูสร้างจะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

สรุปผล 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ดีขึ้น  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
2.  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษา

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3.  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง

เหมาะสม  มีสื่อทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
4.  ผูเ้รียนมีทักษะการปฏิบัติงานและการ

ประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เกิดความหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  และ
ภูมิใจในทองถิ่น  จากโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก  มีสุขภาวะ
ทางกาย  และสุขภาวะทางจิตที่ดี  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น  และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ที่
กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
มีการบริหารและการจัดการทางด้านเทคโนโลยีที่
ครอบคลุมเพียงพอต่อผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อีกทั้งโรงเรียนมีการสร้างฐานการเรียนรู้โดยใช้

คุณภาพของผู้เรียน 
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพ่ิมสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ  พัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
เพ่ือให้คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) 
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรกัการอ่าน  รู้จัก
ตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  จัดกิจกรรม
ด้านการอ่านการเขียนและคำนวณให้กับผู้เรียนโดย
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

๓.  ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ด้านการพัฒนาการเรียนให้มากยิ่งข้ึน 

๔  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติ 
 ๕.  ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การสร้างสื่อ  นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น 
 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนควรจัดให้มีการดูแลฐานการเรียนรู้
ต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและพัฒนาต่อ
ยอดฐานการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมได้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียน
ยังได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
ชุมชนทั้งในส่วนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนและชุมชนจัด
ขึ้น  ในส่วนของการจัดการเรียนรู้มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก 
โดยเปิดใจและพยายามเร ียนรู ้ส ิ ่งใหม่ ๆ ที ่ เป็น
ประโยชน์ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสนใจ
ให้กับผู้เรียน โดยเน้นความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
สอดแทรกความสนุกสนานไปกับเนื้อหาการเรียนรู้ ผล
จากการจ ัดกิจกรรมทำให้ผ ู ้ เร ียนเจตคติท ี ่ด ีต่อ
ครูผู ้สอนและเนื ้อหารายวิชานั้น ๆ ซึ่งครูได้ใช้การ
ปรับตัวให้เข้ากับผู ้ เร ียน มีเทคนิควิธ ีการสอนที่
หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาผู้เรียน และได้รับการนิเทศ ติดตามจากฝ่าย
วิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ครูควรมีวิธีสร้างเครื่องมือในการวัดและการ
ประเมินผู้เรียนให้ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดใน
หลักสูตร เพ่ือให้ทราบผลของผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการ
สอนที่กำหนดไว้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
ในทันที เพ่ือให้ผู้เรียนนำผลกลับปพัฒนาตนเอง  และ
เครื่องมือที่ครูสร้างจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

 -  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

-  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กำหนดค่าเป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำการเขียนรายงานประจำปี

ของสถานศึกษา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 

เร่ือง    การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในการประชุมครั้ งที ่ ๕/๒๕๖๑ เมื ่อวันศุกร์ที ่ ๓๐ พฤษภาคม๒๕๖๑ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาทั้ง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทย การศึกษาไทยใน
อนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา   
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน    โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน   
และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพ่ื อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก    
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
      

  ลงชื่อ 
                (นายจำนงค์      ภักดี)  
     ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 



ฉ 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 

เร่ือง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ   
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร   
         สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

   2.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
   2.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
         การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

    2.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ดี 
๓.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป   
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 

๓.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง   
      การจัดการเรียนรู้ 

 

สรุปภาพรวมของโรงเรียน ดี 
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ประกาศโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
.............................................................................   

โดยที ่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาทีก่ำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับ
มีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนมีการ
ประเมินคุณภาพรอบต่อไปจำเป็นที่ต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่  27  กรกฎาคม พ.ศ.  2554  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  11  ตุลาคม พ.ศ.  2559  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ ง พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๙(๓) 
ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริ
วิทยา  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

(นายจำนงค์  ภักดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ลงวันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

…………………………………………………………….. 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕61 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๓.  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๒.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๔.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

          ๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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คำสั่งโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 
ที่  2๓/25๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

************************************************* 

 ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนำผลที่ได้มา
ทบทวน ปรับปรุงในส่วนที่ยังบกพร่อง พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนจึงขอ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

1. คณะกรรมการการอำนวยการ 
 1.๑ นายจำนงค์            ภักดี      ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๑.2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์   ใบบัว         ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 ๑.3. นายจิระศักดิ์         แข็งแรง         ครู     กรรมการ 
  ๑.๔. นางสาววราภรณ์    สารรัตน์   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑.๕. นางสาวชลธิชา      โต๊ะน้อย  ครู                           กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาและอำนวยความสะดวก ตลอดจนดูแลทั่วไปให้งาน
สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. คณะกรรมการดำเนินการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของใสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         ผู้รับผิดชอบได้แก่        ๑. นางสาววราภรณ์     สารรัตน์               หัวหน้า 
                                      ๒. นายจิระศักดิ์         แข็งแรง      ผู้ช่วย 
                                                  ๓. นางสาวศศิภา        โตสงคราม   ผู้ช่วย 

                                                  ๔. นายนคร               สุวานิช       ผู้ช่วย       

 

 



ฏ 
 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                    ผู้รับผิดชอบได้แก่         ๑. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎิ์    ใบบัว     หัวหน้า 
                                                  ๒. นายผดุงศักดิ์         ดอนโศรก    ผู้ช่วย 
                                      ๓. นายสง่ายนต์         จันทะเวช     ผู้ช่วย 
                                      ๔. นางสาวสุปราณี      ศรีสุวรรณ์    ผู้ช่วย 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                    ผู้รับผิดชอบได้แก่         ๑. นางสำเริง             วงษ์จันทร์ดี    หัวหน้า 
                                                  ๒. นางสาวชลธิชา       โต๊ะน้อย    ผู้ช่วย 
                                                  ๓. นางสาววรางคณา    ศรีบุญเพ็ง    ผู้ช่วย 
                                                  ๔. นายพิศิษฏ์            ศุภวิชญ์ธัญธร   ผู้ช่วย 

  มีหน้าที ่ ๑. ดำเนินการให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายใน 
                        ๒. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน เพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
                        ๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูล
รายงานผลย้อนกลับในการนำไปใช้เพ่ือการพัฒนางานต่อไป 
๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
            ๓.๑ นางสาวชลธิชา     โต๊ะน้อย      หัวหน้า 
            ๓.๒ นางสาววราภรณ์    สารรัตน์      ผู้ช่วย 
            ๓.๓ นายผดุงศักดิ์     ดอนโศรก       ผู้ช่วย 
            ๓.๔ นางสาวสุปราณี     ศรีสุวรรณ์       ผู้ช่วย 
            ๓.๕ นายนคร      สุวานิช        ผู้ช่วย 
           มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้
เป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดทำเล่มสรุปรายงานประจำปีตามแบบที่ต้นสังกัดกกำหนดและรายงานต่อต้นสังกัดตามวัน 
เวลาที่กำหนด 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
 
                              สั่ง   ณ  วันที่   ๒๗   มีนาคม   พ.ศ.  25๖๒ 
 
 
 
 
                                             ( นายจำนงค์  ภักดี ) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา 


