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ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  ที่ตั้ง เลขที่  70 ต าบล ดอนทราย อ าเภอโพธาราม  รหัสไปรษณีย์  
70120 จังหวัดราชบุรี  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
เนื้อท่ี 22 ไร่ 2 งาน  56  ตารางวา        เปิดการสอนตั่งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 
โทรศัพท ์032-234715 โทรสาร 032-234715   e-mail thamakhamwittaya@hotmail.com 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายอภิเชษฐ์  เกตุกร           เบอร์โทรศัพท์ 096-9594263    
E-mail : Apichate37@gmail.com 
จ านวนบุคลากร  30  คน  จ าแนกเป็น ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู   20  คน ครูอัตราจ้าง  6  คน 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  3  คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  334  คน     
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปัจจุบัน  นางอบ เนียมรักษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ พอใช้ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้      
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ   พอใช้ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครู
ใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยโรงเรียนไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกาย
และสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย โดยผลการพัฒนาส่งให้นักเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจาก
องค์กรภายนอกในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
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    2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนได้แก่ 1) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่ง
รอบข้างเป็นครู 2) โครงการพัฒนางานการวัดและประเมินผล 3) โครงการพัฒนาห้องศูนย์กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 5) โครงการศูนย์อาเซียน 6) 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7) โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนศิลปะ 8) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 10) โครงการพัฒนาการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ 11) โครงการค่ายบูรณาการภาษาหรรษา  

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามแนวทาง
โรงเรียนสีขาว 5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของโรงเรียน 
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และผลการทดสอบระดับชาติมาก าหนดเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติและกระบวนการคิดรวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

ผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
          พัฒนาให้นักเรียนได้ค้นพบ
ความถนัดของตนเองรวมทั้งมีเป้าหมาย
ในการด าเนินชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าใน
ตัวเอง 

เพ่ิมจ านวนนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลด้านวิชาการและคุณธรรม 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2)  ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้ค้นพบความ
ถนัดของตนเองรวมทั้งมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง เห็นคุณค่าการเรียนรู้ 
และมีความสามารถในเรียนรู้ด้วยตนเอง ท างานเป็นทีมได้และ มีความสามารถในการสร้างสรรค ์
          3) ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ความรู้ในการประกอบอาชีพสุจริตตามความถนัดและสามารถพัฒนาอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน  

4) จัดตลาดนัดวิชาการและอาชีพ รวมทั้งเวทีคุณธรรม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   พอใช้ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  โดย
ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์SWOT น าผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการด าเนินการพัฒนาด้าน
คุณภาพวิชาการ  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมบริบทของโรงเรียน  
 
    2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และตามความ
ต้องการของชุมชน  มีแผนปฏิบัติ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรับปรุง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความปลอดภัย รวมทั้ง
จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม โดยผลการพัฒนาส่งให้ผู้บริหารและโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและ
คุณธรรมจากองค์กรภายนอกในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนด
ไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการด าเนินงานของ
โรงเรียนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามที่หลักสูตรสถานศึกษา 
ก าหนด ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  

      พัฒนาระบบการบริหารจัดการรวมทั้งระบบ
การนิเทศ  ติดตามงานทุกด้าน ให้เป็นระบบที่
ชัดเจนมีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และให้เป็น
ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
      การน าข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาใช้ใน
การด าเนินงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่าเหมาะสมคุ้มค่า 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนให้ทันสมัยและเชื่อถือได้ 
2) โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการงานทุกด้าน  
3) ต่อยอดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก 
     อาทิ กิจกรรม CSR Network 
4) ส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือพัฒนางานบริหารจัดการทุกด้าน 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ พอใช้ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประชุมปฏิบัติการ 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ. ศ. 2560) 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งครูร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการผลิตนวัตกรรม มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยผลการพัฒนาส่งให้ครูมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจากองค์กรภายนอกในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สะท้อนจาก หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลใช้พัฒนาผู้เรียน ผลงานนักเรียนและครู 
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3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

ครู มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัด
กิจกรรม ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด เน้นการ
ปฏิบัติจริง โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที

เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
            การใช้วิจัยในชั้นเรยีนร่วมกับ
กระบวนการPLC ควรจัดท าอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่เชื่อถือได้ 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
3) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
4) ส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการPLC 
5) โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะในศตวรรษที่21 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม                                         ระดับคณุภาพ  พอใช้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและใช้เป็นข้อมูลฐาน ในการก าหนด
เป้าหมายพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น  
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
         3. ผู้เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมการบริหารจัด
การศึกษา  
       4. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย   
       
      

1.ผลการประเมินระดับชาติ 
2.กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
3.กิจกรรมส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 

ด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียน
ร่วมและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 
          4.การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
          5. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของ
ครูที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยใช้กระบวนการ PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
7) การพัฒนาหลักสูตรโดยมีวิชาเพ่ิมเติมส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
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สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน /  
ประเด็นการ
พิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของ
ผู้เรียน 

 

- โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบ  
  ข้างเป็นครู 
- โครงการพัฒนาห้องศูนย์กลุ่มสาระ 
  ภาษาไทย 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 
  เรียนคณิตศาสตร์ 
- โครงการการพัฒนางานการวัดและ 
  ประเมินผล 
- โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 
  รายวิชาการงานอาชีพฯ 
- โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา 
- โครงการค่ายบูรณาการภาษา 
  หรรษา/พัฒนานวัตกรรมการสอน 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
  ศิลปะ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ 
  เรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน 
  ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
  สารสนเทศประจ าปีงบประมาณ  
  2562 
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

1. ข้อสอบมาตรฐานวัดการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ 
2. นวัตกรรมของผู้เรียน 
3. ใบ ปพ.  

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 

- โครงการงานพฒันาการเรียนการ 
  สอนวิทยาศาสตร์ 
- โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสาระ 
  สังคมศึกษา 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 

1. ข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน
รายบุคคล/  
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. กิจกรรม งาน โครงการของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ /แต่ละ
ฝ่ายงาน 
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มาตรฐาน /  
ประเด็นการ
พิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ 

1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการงานส่งเสริมและพัฒนา 
  ความประพฤตินักเรียน 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริม 
  ความสามารถด้านกีฬา 
- โครงการพัฒนางานอนามัย 

 

มาตรฐานที่  2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

- โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บ 
  ข้อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการพัฒนางานควบคุมภายใน 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 
  เรียนการสอน 
- โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการให้มี 
  ประสิทธิภาพ 
- โครงการพัฒนางานสารบรรณ  
  การเงิน และพัสดุ 
- โครงการเพิ่มศักยภาพครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา 
- โครงการสัมพันธ์ชุมชนและภาคี 
  เครือข่าย 
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ 
  สิ่งแวดล้อม 
- โครงการงานยานพาหนะ 
- โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
-โครงการห้องเรียนน่าอยู่โรงเรียนน่า 
  มอง 
-โครงการ พัฒนาระบบการจัดเก็บ 
  ข้อมูลงานสารสนเทศ 
 

1. แผนพัฒนาการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  
    2561 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
5. MOU /หลักสูตรท้องถิ่นท่ี
สอดคล้อง 
   กับเอกลักษณ์โรงเรียน 
6. ข้อมูลสารสนเทศครูรายบุคล  
7. สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายใน -  
   ภายนอกโรงเรียน / บัญชีบันทึก
การ 
   ใช้ 
8. วิจัยสถานศึกษา 
9. นวัตกรรมสถานศึกษา 
10. ชุมชน/คณะกรรมการ
สถานศึกษา/ 
     บันทึกการประชุม 
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มาตรฐาน /  
ประเด็นการ
พิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มาตรฐานที่  3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 
- โครงการแนะแนวการศึกษาและ 
   ชีวิต 
- โครงการพัฒนาคุณภาพการสอน 
  และให้บริการค้านเครือข่าย 
  คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
- โครงการงานกิจกรรมพิเศษ 
- โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
  วารสาร ประชาสัมพันธ์ 

1. แผนจัดการเรียนรู้  
2. งานวิจัยในชั้นเรียน 
3. นวัตกรรมการสอน 
4. เครื่องมือประเมินผู้เรียน/คลัง 
   ข้อสอบ 
5. ระบบ PLC พัฒนาการจัดการ
เรียน 
    การสอน  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนท่ามะชามวิทยา (สพม. 8 ราชบุรี)
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ปี
การศึกษา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวม 

2560 42.54 24.57 20.17 29.35 116.63 
2561 46.75 26.30 23.02 30.16 126.23 
ผลต่าง +4.21 +1.73 +2.85 +0.81 +9.60 

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
ระดับมธัยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา (สพม.8 ราชบุรี) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar)  

 
 

                       

 
 

 
 
 

 

ปี
การศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

สังคม ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร ์

วิทยา 
ศาสตร ์

รวม 

2560 45.00 33.00 24.17 16.94 28.79 147.90 
2561 35.66 30.66 22.33 18.97 26.61 134.23 
ผลต่าง -9.34 -2.34 -1.84 + 2.03 -2.18 -13.67 

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
ระดับมธัยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา (สพม.8 ราชบุรี) 



 

บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนท่ามะขามวิทยา  ที่ตั้ง เลขท่ี  70 ต าบล ดอนทราย อ าเภอโพธาราม  รหัสไปรษณีย์  
70120 จังหวัดราชบุรี  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
เนื้อท่ี 22 ไร่ 2 งาน  56  ตารางวา        เปิดการสอนตั่งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 
โทรศัพท ์032-234715 โทรสาร 032-234715   e-mail thamakhamwittaya@hotmail.com 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายอภิเชษฐ์  เกตุกร           เบอร์โทรศัพท์ 096-9594263    
E-mail : Apichate37@gmail.com 
จ านวนบุคลากร  30  คน  จ าแนกเป็น ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู   20  คน ครูอัตราจ้าง  6  คน 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  3  คน  จ านวนนักเรียน   รวม  334  คน     
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปัจจุบัน  นางอบ เนียมรักษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ พอใช้ โดยทางโรงเรียนด าเนินการ ดังต่อไปนี้         

มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนไดด้ าเนินการ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
โดยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การ
คิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยมีทักษะสังคมสามารถอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย  
ซึ่งผลการด าเนินการมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ พอใช้ 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2)  ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้ค้นพบความ
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ถนัดของตนเองรวมทั้งมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง เห็นคุณค่าการเรียนรู้ 
และมีความสามารถในเรียนรู้ด้วยตนเอง ท างานเป็นทีมได้และ มีความสามารถในการสร้างสรรค ์
          3) ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ความรู้ในการประกอบอาชีพสุจริตตามความถนัดและสามารถพัฒนาอาชีพให้มั่นคงยั่งยืน  

4) จัดตลาดนัดวิชาการและอาชีพ รวมทั้งเวทีคุณธรรม 
 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ทางโรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์สภาพ 

ปัญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา รวมทั้งการวิเคราะห์ SWOT ใช้เป็นข้อมูลฐานในการก าหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ วางแผนด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ทีห่ลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  รวมทั้ง
จัดพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนั้น
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนและความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  มีการปฏิบัติตามแผนที่โรงเรียนก าหนด รวมทั้ง
การ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จดัให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งผลการด าเนินการด้านกระบวนการบริหารและการจัดการผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ พอใช้ 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนให้ทันสมัยและเชื่อถือได้ 
2) โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการงานทุกด้าน  
3) ต่อยอดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก 
     อาทิ กิจกรรม CSR Network 
4) ส่งเสริมการท างานวิจัยเพื่อพัฒนางานบริหารจัดการทุกด้าน 

 
 มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ทางโรงเรียน
ด าเนินงานส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ออกแบบการเรียนรู้กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ครูผลิต
นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด อาทิ จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน รวมทั้งครูมี
การมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งบุคคลและองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตให้
นักเรียน ซึ่งผลการด าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการ
ประเมินตนเองอยู่ในระดับ พอใช้ 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
3) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
4) ส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนและกระบวนการPLC 
5) โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะในศตวรรษที่21 
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