
 
๑๑๒ 

ตอนที ่ตอนที ่๔๔  
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้  

 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามองค์ประกอบของ

ระบบการประกันคุณภาพ  ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ๑ อ าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน (๒๕๕๔-๒๕๕๖)  สู่
แผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  และการจัดระบบองค์กรโครงสร้างเป็นเครื่องมือใน          การ
บริหารและจัดการศึกษา  บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  นิเทศ  ก ากับ  ติดตามประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาปรากฏผล
การด าเนินการ  ดังนี้ 
๑. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิต
สาธารณะ มีทักษะกระบวนการคิดและสามารถด ารงชีวิต อย่างพอเพียงในสังคมยุคปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   เพ่ือการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ ซ่ึงสามารถน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  สืบสานวิถี
วัฒนธรรมไทยอย่างม่ันใจในตนเอง   
 ครูผู้สอนมีจรรยาบรรณ  และทักษะในวิชาชีพ สู่การพัฒนาห ลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นและ
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น  ใส่ใจ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
อย่างเต็มก าลังความสามารถ   
 ด้านผู้บริหารเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียน ทั้งการบริหารจัดการที่ดี  มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาวิชาการหลักสูตร   นวัตกรรม  และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบั ติอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
 ด้านโรงเรียน   โรงเรียน ท่าหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียน ดีใกล้บ้าน  มีคุณภาพ มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  มีเอกลักษณ์อัน โดดเด่น  เกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา และร่วม
สนับสนุนจากทุกหน่วยงาน 
 ด้านผู้ปกครองและชุมชน  ได้ให้การยอ มรับเชื่อถือ และมีส่วนเป็นเจ้าของ รวมถึงการสนับสนุน      การ
ด าเนินงานของโรงเรียนอย่างเต็มท่ี 
 นอกจากการบริหารจัดการที่ดีแล้วทางโรงเรียนยังได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มที่ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน การพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างเป็นระบบ พัฒนากระบวนการคิด และ
เป็นการฝึกฝนผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ จนท าให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของ สมศ . จากระดับคุณภาพที่ต้องปรับ ปรุง เป็นระดับคุณภาพพอใช้ ซึ่งดูได้จากผลการทดสอบระดับชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑๓ 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบ

ความส าเร็จ 
ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

1  โครงการพัฒนาวิชาการ - เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ฝึกทักษะการคิด และการลงมือปฏิบัติจริง 

2 โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

- วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
- เน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

3 โครงการจัดซ้ือกระดาษ - วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
- เน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

4 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 

- จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- วางแผนและจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

5 โครงการการงานสานฝัน ผัน
สู่อาชีพ ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาทักษะการคิด 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

8 โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

- จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- เน้นการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน 

9 โครงการชุมชนสัมพันธ์ - วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจนและถูกต้อง 
- เน้นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
- ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน 

10 โครงการส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
- ประสานงานและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาทักษะการคิด 

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรยีน 

- จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ส่งเสริมการแสดงออกทางศีลธรรม และฝึกปฏิบัติจริง 

13 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและโรคเอดส์ 

- จัดกิจกรรมและด าเนินการแบบบูรณาการอย่าง เป็นระบบ 
- เน้นการมีส่วนร่วมและการแก้ปัญหาจากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

14 โครงการพัฒนาอาชีพ - เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ฝึกการลงมือปฏิบัติจริง 

15 โครงการเดินทางปลอดภัยใส่
ใจทุกชีวิต 

- ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
- ประสานงานและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

16 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา  

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาทักษะทางสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง 

17 กิจกรรมThailand Go 
Green 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

18 กิจกรรมนักเรียน - จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- วางแผนและด าเนินงานอย่างมีระบบ 



 
๑๑๔ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบ

ความส าเร็จ 
ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

19 โครงการอนุรักษ์ไทย - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

20 กิจกรรมชุมนุม - จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- วางแผนและด าเนินงานอย่างมีระบบ 
 

21 โครงการพัฒนางานการ
ประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

- วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
- เน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

22 โครงการส่งเสริมหลักคิดสู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

23 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- วางแผนและด าเนินงานอย่างมีระบบ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันทุกฝาย 

24 โครงการสอนเสริมนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

- จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
- ส ารวจและลงพ้ืนที่จริง 

25 โครงการช่วยเหลือนักเรียน
ด้อยโอกาส 

- จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
- ส ารวจและลงพ้ืนที่จริง 

26 โครงการพัฒนาการวิจัยและ
คุณภาพการศึกษา 

- จัดการอบรม และส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 
 

27 โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 

- จัดการอบรม และส่งเสริมการผลิตสื่อทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

28 โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

- วางแผนและด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

29 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

- จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 
- เน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
- ฝึกทักษะการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกโรงเรียน 

30 โครงการดูแลพฤติกรรม
นักเรียน 

- ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
- ประสานงานและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

31 โครงการรบันักเรียนและ
จัดท าส ามะโนผู้เรียน 

- ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
- ประสานงานและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

32 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านศิลปะ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาทักษะทางศิลปะ ส่งเสริมการเรียนรู้
จากการปฏิบัตจิริง 

33 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านนาฏศิลป์ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาทักษะทางศิลปะ ส่งเสริมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง 

34 โครงการพัฒนาส านักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป 

- จัดกิจกรรมการอบรมแบบบูรณาการเหมาะสมและตรงกับความต้องการ 
- เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

35 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

- วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 



 
๑๑๕ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบ

ความส าเร็จ 
ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

36 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมการ
แสดงดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- กิจกรรมทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

37 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ - จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ 
- เน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
- ฝึกทักษะการปฏิบัติจริงท้ังในและนอกโรงเรียน 

38 โครงการพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

- พัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
- เน้นประโยชน์ใช้สอยเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ 

39 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- วางแผนและด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

40 โครงการพัฒนาโสตทัศน
ศึกษา 

- วางแผนและด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

41 โครงการส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาวิชาทหาร 

- ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
- ประสานงานและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

42 โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- วางแผนและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
- เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

43 โครงการพัฒนางาน
งบประมาณและแผนงาน 

- วางแผนและด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
- เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

44 โครงการบุคลากรดีมีคุณภาพ - จัดกิจกรรมการอบรมแบบบูรณาการเหมาะสมและตรงกับความต้องการ 
- เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

45 โครงการพัฒนาและเสริม
ประสิทธิภาพงานสารบรรณ 

- วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจน และถูกต้อง 

46 โครงการชุมชนสัมพันธ์ - วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจน และถูกต้องเพ่ือความเข้าใจที่
ตรงกันทุกฝ่าย 

47 โครงการส่งเสริมและ
ประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ นอระบบ 

- วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจน และถูกต้อง 

48 โครงการระดับชั้น - วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ปฏิบัติงานร่วมกันทุกฝ่าย 

49 โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

- วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจนและถูกต้อง 
- เน้นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
- ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน 

50 โครงการสายใยชุมชนต าบล
ซับจ าปา 

- วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจนและถูกต้อง 
- เน้นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
- ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน 

51 โครงการอาชีพอิสระสัญจร - วางแผนและด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
- เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

 

 
 
 
 



 
๑๑๖ 

๒. ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น  นักเรียนมีความสามารถและชื่นชอบการเล่นกีฬา และดนตรีนาฏศิลป์ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
เยาวชนที่ดี และด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมความรักและหวงแหนในท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง  
 
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความช านาญในการสอน มีความรักความสามัคคีและปฏิบัติตนตาม
จรรณยาบรรณวิชาชีพ โดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
 จุดที่ควรพัฒนา  มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ดีขึ้น รวมทั้งระบบการเรี ยน
การสอน การวิจัยในชั้นเรียน และทักษะกระบวนการคิดเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

 ๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายใน คือ ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจ าปา และป่าจ าปีสิรินธร พิพิธภัณฑ์ซับจ าปา  
 จุดที่ควรพัฒนา  เน้นการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริการ และการจัดการที่เป็นระบบ 
โดยจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นต่อไป  มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเป็นพื้นฐาน
ในการด ารงชีวิตต่อไปในอนาคต 

 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ป่าจ าปีสิรินธรภายใน และเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ใกล้ชุมชน 
 จุดที่ควรพัฒนา  การส่งเสริมใหน้ าต้นจ าปีสิรินธรมาปลกูขยายในโรงเรียน เพื่อจ าลองป่าจ าปีสิรินธร เพ่ือความ
ชัดเจนในอัต ลักษณ์ของโรงเรียน พัฒนาการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง กับแหล่งเรียน รู้ป่าจ าปีสิรินธร 
และเมืองโบราณซับจ าปาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น 

 ๕) ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น   โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นและชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งด้านการเป็นวิทยากร การเป็น
แหล่งเรียนรู้ และแหล่งข้อมูล เพ่ือการศึกษา เรียนรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชุมชน และท้องถิ่นของตนเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ บริเวณ
โดยรอบโรงเรียน 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี จิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีขึ้น  

๒) ด้านการจัดการศึกษ า  มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มากขึ้น         การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน  การส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

๓) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้บริการ
และส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ป่าจ าปีสิรินธร และการพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นต่อไป 



 
๑๑๗ 

๕) ด้านมาตรการส่งเสริม  มุ่งพัฒนาความร่วมมือจากท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒ นาโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่น   
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 ๑)  การขาดแคลนบุคลากรในการสอนทั้ง ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๒)  ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการเรียนรู้ และระบบเครือข่ายที่ทันสมัย  
 ๓)  ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย เช่น เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑๘ 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕)  
 รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
๑๑๙ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕) 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา  

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี ๑๐.๐๐ ๙.๔๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๗ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๓๓ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๘.๙๕ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๖.๘๕ ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
 ต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๗๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
                 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  
                 สถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                   
                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับ               
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 
 
๕.๐๐ 

 
ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๗๙.๔๔ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป                           ใช่     ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี          ใช่     ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ใช่     ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 



 
๑๒๐ 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คะแนนประเมินค่าขีดจ ากัดล่าง 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งช้ี 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ เชิง
ปริมาณ 
(คะแนน) 

เชิง
พัฒนาการ 
(คะแนน) 

รวม 
(คะแนน) 

๕.๑ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใน
ระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

0.85 0.50 1.35 พอใช้ 

๕.๒ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน
ระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

0.48 0.00 0.48 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

๕.๓ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน
ระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

0.62 0.00 0.62 ต้องปรับปรุง 

๕.๔ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖  
ม.๓ และ ม.๖ 

0.83 0.50 1.33 พอใช้ 

๕.๕ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

1.08 0.50 1.58 ดี 

๕.๖ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น 
ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

0.80 0.00 0.80 ต้องปรับปรุง 

๕.๗ 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ 
และ ม.๖ 

1.13 0.50 1.63 ดี 

๕.๘ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
ในระดับชั้น ป.๓ ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ 

0.73 0.50 1.23 พอใช้ 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 9.02 พอใช้ 
 
 
 
 

 



 
๑๒๑ 

รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
การเปรียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่ม/ลด 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๗๖ 24.17 0.41 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๓๐ 36.38 2.08 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๗๘ 25.77 -2.01 
ภาษาไทย ๔๒.๓๐ 32.79 -9.51 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๗.๑๓ 45.22 8.09 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๘.๔๖ 60.00 1.54 
ศิลปะ ๔๓.๘๔ 41.57 -2.27 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๔.๑๘ 44.80 0.62 

 

 จากการเปรียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
และ ๒๕๕๗ พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น จ านวน ๕ รายวิชา ตามล าดับ ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 8.09 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 2.08 คะแนน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1.54 คะแนน วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 0.62 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร์ 0.41 คะแนน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่ม/ลด 
คณิตศาสตร์ ๑๗.๐๐ 18.02 1.02 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๖๓ 29.16 1.53 
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๓๒ 21.44 0.12 
ภาษาไทย ๔๔.๑๓ 48.04 3.91 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒๙.๙๓ 33.86 3.93 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๘.๗๐ 49.05 -9.65 
ศิลปะ ๒๕.๘๘ 32.21 6.33 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๗.๘๗ 47.33 -0.54 

 

 จากการเปรียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น จ านวน ๖ รายวิชา 
ตามล าดับ ได้แก่ วิชาศิลปะ  6.33 คะแนน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒน ธรรม 3.93 คะแนน วิชาภาษาไทย  
3.91 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 1.53 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ 1.02 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ 0.12 คะแนน 

 



 
๑๒๒ 

รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  แยกตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ๔.๒.๑ วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

 สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ท ๑.๑ 65.75 67.17 32.23 33.54 36.87 38.24 
สาระที่ ๒ ท ๒.๑ 45.91 48.26 43.64 47.43 33.43 34.77 
สาระที่ ๓ ท ๓.๑ 51.09 57.95 67.64 65.14 24.84 27.96 
สาระที่ ๔ ท ๔.๑ 50.46 52.25 36.01 37.88 33.26 36.29 

ท ๔.๒       
สาระที่ ๕ ท ๕.๑ 29.82 33.97 33.18 34.94 28.12 31.63 

บูรณาการ   53.41 56.40   
เฉลี่ย 48.61 51.92 44.35 45.89 31.30 33.78 

จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗  พบว่า 
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 

     ๔.๒.๒ วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ค ๑.๑ 31.25 36.47 27.52 28.41   
ค ๑.๒ 24.11 23.15 35.32 35.43 17.83 24.18 
ค ๑.๓ 12.50 12.36 44.95 41.41 13.91 21.98 
ค ๑.๔ 18.75 22.33 21.56 22.61 16.52 27.61 

สาระที่ ๒ ค ๒.๑ 45.98 48.57 32.11 29.88 21.74 28.06 
ค ๒.๒ 22.32 25.94 25.69 30.45 37.83 41.32 

สาระที่ ๓ ค ๓.๑ 11.61 11.94 
 

 9.57 18.83 
ค ๓.๒ 36.38 38.48 20.92 24.55 23.77 35.06 

สาระที่ ๔ ค ๔.๑ 48.21 57.59 15.60 17.37 40.00 49.97 
ค ๔.๒ 26.56 30.62 28.90 30.87 39.30 40.47 

สาระที่ ๕ ค ๕.๑ 26.34 30.50 39.91 40.13 43.91 43.64 
ค ๕.๒ 20.09 22.07 33.03 34.25 40.29 45.75 
ค ๕.๓ 21.88 26.30 9.17 12.18 

 
 

สาระที่ ๖ ค ๖.๑ 7.86 11.55 8.99 10.18 3.30 7.71 
เฉลี่ย 25.27 28.42 26.44 27.52 25.66 32.05 

จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗  
พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 



 
๑๒๓ 

  ๔.๒.๓ วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓     
 

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ว ๑.๑ 40.18 43.16 36.31 43.49 31.55 32.46 
ว ๑.๒ 7.59 17.92 32.14 36.07 49.13 56.53 

สาระที่ ๒ ว ๒.๑ 16.96 25.27 38.62 46.71 38.70 41.27 
ว ๒.๒ 13.39 22.85 28.57 32.74   

สาระที่ ๓ ว ๓.๑ 24.46 32.74 37.80 41.51 32.61 35.06 
ว ๓.๒ 17.63 23.35 29.02 32.13 35.48 36.38 

สาระที่ ๔ ว ๔.๑ 29.82 37.49 42.86 44.43 49.35 50.71 
ว ๔.๒ 31.79 32.93 50.45 49.21 40.72 40.93 

สาระที่ ๕ ว ๕.๑ 37.39 43.36 27.95 30.47 24.93 30.10 
สาระที่ ๖ ว ๖.๑ 26.96 30.79 25.45 27.82 23.30 29.81 
สาระที่ ๗ ว ๗.๑ 39.51 38.61 38.69 41.04 48.48 49.49 

ว ๗.๒ 52.23 50.76 42.86 46.89   
สาระที่ ๘ ว ๘.๑ 34.23 34.27 44.20 52.91 41.16 38.37 

เฉลี่ย 28.63 33.35 36.53 40.42 37.76 40.10 
จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗  

พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 
๔.๒.๔ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ส ๑.๑ 36.76 40.76 42.19 46.10 41.20 44.01 
ส ๑.๒ 29.46 39.00 58.93 59.73 56.09 67.83 
ส ๑.๓       

สาระที่ ๒ ส ๒.๑ 52.68 59.83 45.24 47.59 55.94 57.33 
ส ๒.๒ 27.23 38.85 50.89 52.51 45.65 45.71 

สาระที่ ๓ ส ๓.๑ 52.68 57.91 44.20 48.00 38.70 39.08 
ส ๓.๒ 34.29 38.78 25.00 25.71 33.33 35.09 

สาระท่ี ๔ ส ๔.๑ 39.29 51.65 25.89 33.33 71.30 76.04 
ส ๔.๒ 38.99 50.05 24.67 28.65 30.09 33.61 
ส ๔.๓ 43.90 54.85 47.77 45.56 40.58 39.56 

สาระที่ ๕ ส ๕.๑ 35.94 40.44 17.63 20.46 53.48 51.09 
ส ๕.๒ 42.11 44.19 43.30 41.30 52.90 52.50 

เฉลี่ย 39.39 46.94 38.70 40.81 47.21 49.26 
จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง 

๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 
 



 
๑๒๔ 

 ๔.๒.๕ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ พ ๑.๑ 54.76 56.53 64.43 61.07 66.43 67.05 
สาระที่ ๒ พ ๒.๑ 63.01 65.59 48.34 46.76 78.51 73.63 
สาระที่ ๓ พ ๓.๑ 52.86 56.24 

 
 57.74 59.28 

พ ๓.๒ 56.75 56.97 49.23 49.58 64.78 66.14 
สาระที่ ๔ พ ๔.๑ 52.38 52.35 55.46 58.53 51.07 50.51 

พ ๔.๒       
สาระที่ ๕ พ ๕.๑ 47.83 51.52 69.97 69.50 46.52 45.56 

เฉลี่ย 54.60 56.53 57.49 57.09 60.84 60.36 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗  พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผล
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับ 

  ๔.๒.๖ วิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ศ ๑.๑ 48.88 50.50 43.08 41.24 53.83 54.29 
ศ ๑.๒ 45.54 50.31 36.96 38.47 38.26 27.69 

สาระที่ ๒ ศ ๒.๑ 51.12 55.32 48.44 47.86 47.30 50.44 
ศ ๒.๒ 33.63 37.60 41.67 45.31 40.87 46.50 

สาระที่ ๓ ศ ๓.๑ 24.62 23.56 39.03 41.08 24.57 30.19 
ศ ๓.๒ 23.57 23.22 34.82 30.85 20.65 16.48 

บูรณาการ ศ ๙.๐ 
  

    
ศ ๙.๑ 56.70 58.40 70.09 68.76 

 
 

ศ ๙.๒ 57.14 61.59 62.05 62.60 
 

 
เฉลี่ย 42.65 45.06 47.02 47.02 37.58 37.60 

 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง 
๒๕๕๗  พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเท่ากับระดับประเทศ  
  ๔.๒.๗ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ง ๑.๑ 40.88 43.56 46.15 46.70 46.88 48.11 
ง ๑.๒       

สาระที่ ๒ ง ๒.๑ 47.10 49.16 45.44 44.77 38.94 39.24 
สาระที่ ๓ ง ๓.๑ 32.03 36.86 30.56 30.65 34.98 35.05 
สาระที่ ๔ ง ๔.๑ 64.29 65.71 62.20 62.97 54.35 54.42 
สาระที่ ๕ ง ๕.๑ 

  
    

เฉล่ีย 46.08 48.82 46.09 46.27 43.79 44.21 



 
๑๒๕ 

 

 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่า
ระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 
 

 ๔.๒.๘ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ต ๑.๑ 26.67 31.13 28.79 29.66 25.74 24.69 

ต ๑.๒ 23.14 30.10 28.71 31.93 24.20 30.24 

 
สาระที่ ๒ 

ต ๑.๓ 24.76 27.00 27.52 30.64 26.61 27.70 

ต ๒.๑ 24.70 26.60 26.36 33.61 31.01 30.83 

ต ๒.๒ 23.75 24.52 24.18 25.77 24.00 26.34 

เฉลี่ย 24.60 27.87 27.11 30.32 26.31 27.96 
 

 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ถึง ๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 
 

 ๔.๓  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๗  แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  ๔.๓.๑ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ท ๑.๑ 53.37 56.74 48.13 52.58 56.60 58.10 
สาระที่ ๒ ท ๒.๑ 40.97 42.95 49.73 55.71 47.22 51.50 
สาระที่ ๓ ท ๓.๑ 49.56 51.41 51.33 54.10 49.40 55.46 
สาระที่ ๔ ท ๔.๑ 32.73 38.64 33.44 40.27 36.90 38.16 

ท ๔.๒       
สาระที่ ๕ ท ๕.๑ 33.61 37.71 36.89 41.07 38.84 43.46 

เฉลี่ย 42.05 45.49 43.90 48.75 45.79 49.34 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ถึง ๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๖ 

 ๔.๓.๒ วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ค ๑.๑ 14.97 21.73 17.33 18.19 14.81 19.53 
ค ๑.๒ 20.41 31.69 21.33 21.02 7.94 10.33 
ค ๑.๓ 17.35 25.95 16.67 25.10 18.25 19.17 
ค ๑.๔ 10.20 19.75 24.00 26.86 8.73 10.84 

สาระที่ ๒ ค ๒.๑ 23.81 22.18 14.22 22.48 26.46 26.49 
ค ๒.๒ 6.12 16.13 24.00 23.56 25.40 32.46 

สาระที่ ๔ ค ๔.๑ 19.95 27.36 12.59 17.51 21.34 26.67 
ค ๔.๒ 18.37 22.10 18.00 20.16 17.94 21.82 

สาระที่ ๕ ค ๕.๑ 18.03 19.05 19.78 21.92 15.87 20.74 
ค ๕.๒ 36.73 33.04 16.00 18.68 14.29 15.34 
ค ๕.๓ 14.29 11.85 15.33 19.72 

  
เฉลี่ย 18.20 22.80 18.11 21.38 17.10 20.34 

 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ถึง ๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 
  ๔.๓.๓ วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

สาระที ่ มาตรฐาน 
คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ว ๑.๑ 31.84 37.67 34.17 31.48 41.87 43.65 
ว ๑.๒ 29.93 28.07 28.53 33.40 49.84 54.17 

สาระที่ ๒ ว ๒.๑ 38.55 39.00 31.47 35.25 29.84 38.08 
ว ๒.๒ 43.86 44.02 42.33 40.76 22.62 25.43 

สาระที่ ๓ ว ๓.๑ 27.76 31.47 28.76 28.95 17.69 26.48 
ว ๓.๒ 24.52 31.46 24.71 30.25 24.55 31.56 

สาระที่ ๔ ว ๔.๑ 26.14 26.86 20.57 22.81 24.72 26.26 
ว ๔.๒ 25.38 29.04 21.07 23.77 16.51 18.06 

สาระที่ ๕ ว ๕.๑ 15.82 23.26 19.87 25.17 28.57 31.74 
สาระที่ ๖ ว ๖.๑ 35.86 40.37 33.03 36.25 28.94 31.22 
สาระที่ ๗ ว ๗.๑ 23.50 23.10 24.00 26.68 31.04 30.74 

ว ๗.๒ 40.82 38.18 27.33 22.94 28.97 33.17 
สาระที่ ๘ ว ๘.๑ 36.73 43.19 30.67 37.45 35.91 34.54 

เฉลี่ย 30.82 33.51 28.19 30.40 29.31 32.70 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ถึง ๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 

   
 



 
๑๒๗ 

 ๔.๓.๔ วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ส ๑.๑ 28.20 33.13 40.00 39.62 34.92 35.77 
ส ๑.๒ 24.49 25.28 30.67 36.96 34.69 32.96 
ส ๑.๓       

สาระที่ ๒ ส ๒.๑ 40.20 43.74 29.58 31.96 29.50 32.50 
ส ๒.๒ 32.99 36.62 31.33 39.52 42.20 44.53 

สาระที่ ๓ ส ๓.๑ 40.00 40.24 25.60 27.70 38.89 54.03 
ส ๓.๒ 43.88 44.96 33.33 35.41 26.35 32.88 

สาระที่ ๔ ส ๔.๑ 19.64 22.96 19.00 21.01 36.51 35.11 
ส ๔.๒ 21.94 27.53 29.17 32.15 27.38 34.48 
ส ๔.๓ 24.36 24.85 24.42 30.76 34.13 37.89 

สาระที่ ๕ ส ๕.๑ 35.71 42.45 25.33 27.86 40.16 43.23 
ส ๕.๒ 40.92 42.62 31.73 33.37 29.21 31.97 

เฉลี่ย 32.03 34.94 29.11 32.39 33.99 37.76 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่า
ระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 

  ๔.๓.๕ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ พ ๑.๑ 49.80 56.65 49.56 55.63 39.15 46.09 
สาระที่ ๒ พ ๒.๑ 52.04 54.68 56.33 61.95 53.17 58.61 
สาระที่ ๓ พ ๓.๑ 57.58 59.56 68.44 71.32 56.97 60.90 

พ ๓.๒ 60.59 59.22 63.43 63.50 43.08 46.04 
สาระที่ ๔ พ ๔.๑ 50.34 50.70 54.59 55.98 48.32 48.47 
สาระที่ ๕ พ ๕.๑ 39.21 42.74 54.80 61.83 53.02 52.01 

เฉลี่ย 51.59 53.93 57.86 61.70 48.95 52.02 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่า
ระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๘ 

  ๔.๓.๖ วิชาศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ศ ๑.๑ 36.65 37.98 23.15 26.54 38.76 41.76 
ศ ๑.๒ 22.45 26.45 18.22 18.40 31.15 29.99 

สาระที่ ๒ ศ ๒.๑ 24.57 29.04 30.92 35.19 26.72 28.76 
ศ ๒.๒ 8.16 15.91 25.33 33.01 17.14 23.31 

สาระที่ ๓ ศ ๓.๑ 36.56 39.47 30.57 32.79 31.75 37.71 
ศ ๓.๒ 19.05 14.06 17.33 17.71 56.61 40.54 

บูรณาการ ศ ๙.๐ 30.82 35.25 
 

   
บูรณาการ ๒.๑,๓.๑   22.13 29.39   
บูรณาการ ๑.๑,๒.๑,๓.๑   23.47 24.28   

เฉลี่ย 25.47 28.31 23.89 27.16 33.69 ๓3.68 
  

 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึง 
๒๕๕๗  พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสู งกว่า
ระดับประเทศ  

  ๔.๓.๗ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

สาระท่ี มาตรฐาน 
คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
สาระที่ ๑ ง ๑.๑ 46.39 48.50 47.74 51.05 54.92 56.43 

ง ๑.๒       
สาระที่ ๒ ง ๒.๑ 31.63 32.63 51.47 51.67 38.29 39.51 
สาระที่ ๓ ง ๓.๑ 37.55 40.03 35.33 32.59 24.51 25.24 
สาระที่ ๔ ง ๔.๑ 44.56 50.39 62.22 68.04 64.02 71.42 
สาระที่ ๕ ง ๕.๑ 

  
    

เฉลี่ย 40.03 42.89 49.19 50.84 45.44 48.15 
 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗  พบว่า โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่า
ระดับประเทศทั้ง ๓ ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒๙ 

  ๔.๓.๘ วิชาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

สาระท่ี มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๖ คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๕๗ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

สาระที่ ๑ ต ๑.๑ 21.92 25.59 25.09 30.04 25.97 29.83 
ต ๑.๒ 22.65 30.53 25.07 34.36 19.37 27.39 
ต ๑.๓       

สาระที่ ๒ ต ๒.๑ 24.49 30.18 21.18 26.21 20.45 22.44 
ต ๒.๒ 9.90 10.92 12.19 11.33 15.87 11.43 

สาระที่ ๓ ต ๓.๑ 17.49 22.17 22.00 24.56 23.41 25.57 
สาระที่ ๔ ต ๔.๑ 16.33 21.43 18.84 23.93 19.89 23.14 

ต ๔.๒ 16.67 27.13 44.44 54.65 36.24 43.63 
เฉลี่ย 18.49 23.99 24.12 29.30 23.03 26.20 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๐ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๓ ปีย้อนหลัง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

รหัส ชื่อวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
๙๑ ภาษาไทย ๔๑.๘๘ ๕๒.๗๖ ๔๒.๓๐ 32.79 
๙๒ สังคมศึกษาฯ ๓๗.๗๒ ๔๐.๒๙ ๓๗.๑๓ 45.22 
๙๓ ภาษาอังกฤษ ๒๗.๐๓ ๒๔.๘๔ ๒๗.๗๘ 25.77 
๙๔ คณิตศาสตร์ ๒๗.๔๖ ๒๓.๘๓ ๒๓.๗๖ 24.17 
๙๕ วิทยาศาสตร์ ๒๖.๖๑ ๓๐.๙๓ ๓๔.๓๐ 36.38 
๙๖ สุขศึกษา ฯ ๕๑.๗๑ ๕๔.๘๔ ๕๘.๔๖ 60.00 
๙๗ ศิลปะ ๔๒.๑๘ ๔๒.๒๖ ๔๓.๘๔ 41.57 
๙๘ การงานอาชีพ ฯ ๔๓.๕๘ ๔๔.๗๓ ๔๔.๑๘ 44.80 

 
เปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๓ ปีย้อนหลัง 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

รหัส ชื่อวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
๐๑ ภาษาไทย ๓๖.๔๙ ๔๓.๓๗ ๔๔.๑๓ 48.04 
๐๒ สังคมศึกษาฯ ๓๐.๘๙ ๓๓.๕๒ ๒๙.๙๓ 33.86 
๐๓ ภาษาอังกฤษ ๑๖.๕๗ ๒๗.๖๓ ๒๑.๓๒ 21.44 
๐๔ คณิตศาสตร์ ๑๖.๗๓ ๒๘.๓๗ ๑๗.๐๐ 18.02 
๐๕ วิทยาศาสตร์ ๒๔.๗๑ ๒๙.๖๐ ๒๗.๖๓ 29.16 
๐๖ สุขศึกษา ฯ ๕๐.๓๑ ๕๒.๘๒ ๕๘.๗๐ 49.05 
๐๗ ศิลปะ ๒๔.๒๙ ๒๙.๘๖ ๒๕.๘๘ 32.21 
๐๘ การงานอาชีพ ฯ ๔๔.๖๕ ๔๓.๒๒ ๔๗.๘๗ 47.33 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
๑๓๑ 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๒ 

 
 
 

 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

ที่ ๐๕๘ / ๒๕๕๘ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

............................................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และจัดท ารายงานประจ าปีเสนอหน่วยงาน  
ต้นสังกัด ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖ และตามความใน
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. นายราเชนทร์    นิ่มศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ที่ปรึกษา 
 ๒. นางกาญจนา   บุญคง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๓. นายไพฑูรย์    นวลสลุง    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายสุนทร  จิตต์สว่าง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสถาพร  เรืองแย้ม ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๖. นางเบญจางค์  เจริญสุข  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.  นางพยอม  ไชยสงโท ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘. นางสุภาพ  มงคล       ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๙. นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวดลยา   แก้ววิเชียร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  
 

  ใหบุ้คคลที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ      
 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๖    เดือนมีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                     
 
 

                                                       (นางกาญจนา  บุญคง) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

                       
                                              



 
๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / 
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๔ 

 
 
 
 
                                                                                        

 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที่ ๐๕๗ / ๒๕๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
........................................................................................ 

 ด้วยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้มีการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.๒๕๔๖ และตามความใน  
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารระบบประกันคุณภาพโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

          ( นางกาญจนา  บุญคง )  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๕ 

บัญชีแนบท้าย ค าสั่งท่ี  ๐๕๘ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม   

............................................................ 
๑. คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ประกอบด้วย 
 

ประเด็น ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการ 
องค์ประกอบท่ี ๑  
การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
   

๑.๑  ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่า
ด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกระทรวงประกาศใช้ 
๑.๒  พิจารณาสาระส าคัญท่ีจะก าหนดใน
มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์  และ
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
๑.๓  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ 
๑.๔  ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ 

๑.๑ นางสุภาพ มงคล    
๑.๒ นางพยอม ไชยสงโท    
๑.๓ น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ
    

ประธานกรรมการ 
รองประธาน 
กรรมการและเลขาฯ 

 

องค์ประกอบท่ี ๒ การ
จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   

๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 
๒.๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
ด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๒.๓ ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือ
ผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
จัดการ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
๒.๔ ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
๒.๕ ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของ
สถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๖ ก าหนดบทบาทหน้าท่าและแนวทางการมี
ส่วนร่วมของบิดามารดา ผู้ปกครอง องค์กร
หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น 

๒.๑  นางพยอม ไชยสงโท 
๒.๒  นางสุภาพ มงคล  
๒.๓  นางสาวดลยา  แก้ววิเชียร  
 

ประธานกรรมการ 
รองประธาน 
กรรมการและเลขาฯ 

 



 
๑๓๖ 

ประเด็น ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการ 
๒.๗ ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม  
โครงการ 
๒.๘ เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
๒.๙ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๑๐ ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติประจ าปีสู่
การปฏิบัติที่ชัดเจน 
๒.๑๑ เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

องค์ประกอบท่ี ๓ การ
จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 

๓.๑ จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของ
สถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ
หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้น
สังกัด 
๓.๓ น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

๓.๑  นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา 
๓.๒  นางเทพสุดา เมฆวิลัย 
๓.๓  นางสาวดลยา  แก้ววิเชียร 
๓.๔  นางสาวทักษญา เจริญเวช 
๓.๕  นางสาวศิรินภาเติมสูงเนิน 
๓.๖ นางสาวจินตกาญจน์ อุ่นจิตร 
๓.๗  นางสาวภัทิรา สอาด 

ประธานกรรมการ 
รองประธาน
กรรมการกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 

องค์ประกอบท่ี ๔  
การด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๑ น าแผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละสู่การ
ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ
ที่ก าหนดไว้ 
๔.๒ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

๔.๑  นางพยอม ไชยสงโท  
๔.๒  นางสุรีรัตน์ แววสว่าง  
๔.๓  น.ส.พิริยาตะวันวิชานน์ชนะ
กิจ 
 

ประธานกรรมการ 
รองประธาน
กรรมการกรรมการ
และเลขาฯ 

องค์ประกอบท่ี ๕ การจัดให้
มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

๕.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามคุณภาพ
การศึกษาระดับสถานศึกษา 
๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๕.๓ รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบ

๕.๑ น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ 
๕.๒ นางสุภาพ  มงคล 
๕.๓ นางสาวณิชชาพัณณ์  ฉิมมา
  
 

ประธานกรรมการ 
รองประธาน
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 



 
๑๓๗ 

ประเด็น ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการ 
คุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนา 
๕.๔ เตรียมการและให้ความร่วมมือในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

องค์ประกอบท่ี ๖ การจัดให้
มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

๖.๑ ให้มีคณะกรมการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างน้อย  ๓ คน ที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัด
ขึ้นทะเบียนไว้ อย่างน้อย ๑ คนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพในของ
สถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
๖.๒ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย
และเหมาะสม 
 
 

๖.๑ นางพยอมไชยสงโท  
๖.๒ นางพรทิพย์  ทาสี  
๖.๓ น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ 
 

ประธานกรรมการ 
รองประธาน
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 

องค์ประกอบท่ี ๗ การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

๗.๑ สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตาม
รูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
๗.๒ น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
๗.๓ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๗.๑ นายไพฑูรย์ นวลสลุง 
๗.๒ น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ 
๗.๓ นางสาวภัทิรา สอาด  
๗.๔ นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ 
๗.๕ นายจตุชัย  นันทวิชิต 
๗.๖ นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน 
๗.๗ นายนฏกร  บุญล้อม 
๗.๘. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย ์
๗.๙ นางสุรีรัตน์  แววสว่าง 
๗.๑๐ น.ส.จินตกาญจน์ อุ่นจิตร 
๗.๑๑ นางพรทิพย์  ทาส ี
๗.๑๒ นางสาวณิชชาพัณณ์ ฉิมมา 
๗.๑๓ นายชลเทพ  สมัครการ 
๗.๑๔ นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา 
๗.๑๕ นางสาวดลยา  แก้ววิเชียร 
๗.๑๖ นางศิริพร  รอดกสิกรรม 
๗.๑๗ นางสาวทักษญา เจริญเวช 
๗.๑๘ นางพยอม ไชยสงโท 

ประธานกรรมการ 
รองประธาน
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 

องค์ประกอบท่ี ๘ การจัดให้
มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๘.๑ ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรม ในการ
ท างานปกติของสถานศึกษา 

๘.๑ นางกาญจนา บุญคง 
๘.๒ นายไพฑูรย์ นวลสลุง 
๘.๓ นายสุนทร   จิตต์สว่าง 
๘.๔ นางสถาพร เรืองแย้ม 
๘.๕ นางเบญจางค์ เจริญสุข 
๘.๖ นางพยอม ไชยสงโท 
๘.๗ นางสุภาพ มงคล 

ประธานกรรมการ 
รองประธาน
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 



 
๑๓๘ 

ประเด็น ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการ 
๘.๒ น าผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการ
เรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
๘.๓ เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิด
การพัฒนา 

๘.๙  นางสาวดลยา  แก้ววิเชียร 
๘.๑๐ น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ 
 

กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 

 

 
 
บทบาทหน้าที่ 

๑. วิเคราะห์ข้อมูลและผลการประเมินตนเองรอบปีที่ผ่านมา เพื่อก าหนดความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. วางแผนตามความต้องการจ าเป็นเพ่ือการปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาคุณตามภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ทบทวนผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมและปรับปรุงการด าเนินงาน 

โครงการ กิจกรรมและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้ผลการ ด าเนินงานเกิดประสิทธิผลตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๔. ประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

๕. รวบรวมและจัดท าระบบสารสนเทศให้สอดคล้อง ครอบคลุมประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
๖. เตรียมรับติดตาม ตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน / 
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๐ 

 
 
 
                                                                                        

 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม   
ที่  ๔๑ / ๒๕๕๘ 

 
เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

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

 ด้วยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้มีการ ประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเตรีย มรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ดังรายชื่อ
ตามบัญชีแนบท้าย 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๕    เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 

          ( นางกาญจนา  บุญคง )  
         ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๑ 

บัญชีแนบท้าย ค าสั่งท่ี ๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

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

๑. คณะกรรมการอ านวยการการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๑ นายราเชนทร์   นิ่มศิริ  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ปรึกษา 
  ๑.๒ นางกาญจนา บุญคง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นายไพฑูรย์   นวลสลุง    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๔ นางสถาพร   เรืองแย้ม   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๑.๕ นายสุนทร  จติต์สว่าง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๑.๖ นางเบญจางค์   เจริญสุข   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  ๑.๗ นางพยอม    ไชยสงโท       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  ๑.๘ นางสุภาพ    มงคล         ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๑.๙ นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๑๐ นางสาวดลยา   แก้ววิเชียร ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขั้นใน
ระหว่างการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๒ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามฐานการศึกษา 
ก.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ๖  มาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ./ 
(สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ ๑ 
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 
(๕ คะแนน) 

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ       
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
มาตรฐาน 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย  อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้
เกียรติผู้อื่น 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตร/ี
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 

๑. น.ส.ภัทิรา  สอาด 
๒. นายอรรถกร จันทร์เทวี 
๓. น.ส.พรทิพย์  พุฒหอม 
 
 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 
 

๑. งานอนามัย 
๒. กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
๓. กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 
๔. ครูที่ปรึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค ์ 
(๕ คะแนน) 

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร         
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑. น.ส.สุมิตรา  ด้วงหิรัญ 
๒. นายชลเทพ  สมัครการ 
๓. จ.ส.ต.ธนพงธ์ วรรณมาตย์ 
๔. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมล
ศักดิ์ 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 
 

๑. งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
๒. งานพฤติกรรม
นักเรียน 
๓. ครูที่ปรึกษา 

มาตรฐานที่ ๓  
ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 
(๕ คะแนน) 
 
 
 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 
 

๑. น.ส.ประภาสิริ ด้วงเงิน 
๒. น.ส.วันดี  แววสว่าง 
๓. น.ส.ยุพา  สุวรรณศรี 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการและเลขาฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ ๘ กลุ่ม 
๒. งานห้องสมุด 
๓. งานแหล่ง
เรียนรู้ 



 
๑๔๓ 

มาตรฐาน สพฐ./ 
(สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ ๔   
ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้
อย่างมีสต ิสมเหตุผล 
(๕ คะแนน)  

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการ
พูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๑. นางบุญเรอืน  หาลาภ 
๒. นางสุรีรัตน์ แววสว่าง 
๓. น.ส.ศิรินภา  เติมสูงเนิน 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ ๘ กลุ่ม  

มาตรฐานที่ ๕   
ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร  
(๕ คะแนน) 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่
ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ
ตามเกณฑ์ 

๑. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย 
๒. นายอรรถกร  จันทร์เทวี 
๓. น.ส.ทักษญา  เจริญเวช 
 
 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ ๘ กลุ่ม 

มาตรฐานที่ ๖   
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 
(๕ คะแนน) 

๖.๑ วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ         
๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๖.๔ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑. นางเบญจางค์  เจริญสุข 
๒. นางบุปผา  ใจด ี
๓. น.ส.ณิชชาพัณณ์ ฉิมมา 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ ๘ กลุ่ม 
๒. ครูที่ปรึกษา 

ข.  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ๖  มาตรฐาน  

มาตรฐาน สพฐ./ 
(สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ ๗    
ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
(๑๐ คะแนน) 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์         
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

๑. นางประไพ  อ่อนสลุง 
๒. นางอาจารี จิตต์สว่าง 
๓. นายนฏกร  บุญล้อม  
 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ
และเลขาฯ 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ ๘ กลุ่ม 



 
๑๔๔ 

มาตรฐาน สพฐ./ 
(สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล
ปรับการสอน   
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
 
 

มาตรฐานที่ ๘    
ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
(๑๐ คะแนน) 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

๑. นายไพฑูรย์ นวลสลุง 
๔. นายสุนทร จิตต์สว่าง
  
๕. นางสถาพร เรืองแย้ม
  
๖. นางเบญจางค์ เจริญสุข
  
๗. นางพะยอม ไชยสงโท
  
๘. นางสุภาพ มงคล      
  
๓. น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์
ชนะกิจ 
 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
และเลขาฯ 

๑. กลุ่มบริหาร
สถานศึกษา 
๒. งานบุคล 

มาตรฐานที่ ๙   
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
(๕ คะแนน)  
 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

๑. นางพยอม  ไชยสงโท 
๒. นางศิริพร  รอดกสิกรรม 
๓. นางสาวดลยา แก้ววิเชียร 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ
และเลขาฯ 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 



 
๑๔๕ 

มาตรฐาน สพฐ./ 
(สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการรับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

ทมาตรฐานที่ ๑๐   
สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
(๑๐ คะแนน) 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียน ตามความถนัด และ
ความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ   
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน           

๑. นางสุภาพ  มงคล 
๒. นางสาวยุพา สุวรรณศรี 
๓. นางเทพสุดา เมฆวิลัย 
 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ
และเลขาฯ 

๑. งานวิชาการ 
๒. งานนิเทศ
การสอน 
๓. งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

มาตรฐานที่ ๑๑   
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
(๑๐ คะแนน) 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  

๑. นายอุทัย  ไชยสงโท 
๒. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณ
มาตย ์
๓. นายจตุชัย  นันทวิชิต 
  

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ
และเลขาฯ 

๑. งานอาคาร
สถานท่ี 
๒. งานแผนงาน 
๓. งานห้องสมุด 
๔. งานแหล่ง
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๒   
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
(๕ คะแนน) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

๑. น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์
ชนะกิจ 
๒. นางสาวดลยา แก้ววิเชียร 
๓. นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา 
  

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ
และเลขาฯ 

๑. งานประกนั
คุณภาพ
การศึกษา 
๒. งานระบบ
สารสนเทศ 



 
๑๔๖ 

 

ค. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ๑  มาตรฐาน 
มาตรฐาน สพฐ./ 

(สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการรับผิดชอบ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ ๑๓  
สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้(๑๐ 
คะแนน) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๑. นายสุนทร  จิตต์สว่าง 
๒. นายจตุชัย  นันทวิชิต 
๓. น.ส.บุณยหนุน ประสม
สุข 
 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการและเลขาฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ ๘ กลุ่ม 
๒. งานแหล่ง
เรียนรู ้
๓. งานสายใย
ชุมชน 

 

ง.  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ๑  มาตรฐาน 
มาตรฐาน สพฐ./ (สม

ศ.) 
ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการรับผิดชอบ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ ๑๔   
การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น(๕ 
คะแนน) 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น า
วิชาการ 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริม
ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม น าวิชาการ 

๑. นางพยอม  ไชยสงโท 
๒. น.ส.สุมิตรา ด้วงหิรัญ 
๔. น.ส.ดลยา แก้ววิเชียร 
 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขาฯ 

งานแผนงาน 
งานวิชาการ 
งานส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

จ.  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ๑  มาตรฐาน 
มาตรฐาน สพฐ./ (สม

ศ.) 
ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการรับผิดชอบ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ ๑๕ 
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๑๕.๑ จัดโครงการ  กิจกรรมโดย
การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินงาน การน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย 
 

๑. นางรัตนวลี  ชูเมือง 
๒. นางบุญเรือน หาลาภ 
๓. น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์
ชนะกิจ 
๔. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขาฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ ๘ กลุ่ม 
๒. งานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. งานวิชาการ 
๔. งานแผนงาน 

 

 
 
 
 
 
 



 
๑๔๗ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์ข้อมูลและผลการประเมินตนเองรอบปีที่ผ่านมา เพื่อก าหนดความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริม

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๒. วางแผนจัดท าโครงการ งาน กิจกรรม ตามสภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็นเพ่ือการปรับปรุง ส่งเสริม 

พัฒนาคุณตามภาพมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๓. ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  ตามแผนที่ก าหนด 
๔. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ทบทวนผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมและปรับปรุงการด าเนิน งาน 

โครงการ กิจกรรมและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้ผลการด าเนินงานเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐาน
การศึกษาที่รับผิดชอบ 

๕. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 
๖. รวบรวมและจัดท าระบบสารสนเทศให้สอดคล้อง ครอบคลุมตัวชี้ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
๗. เตรียมรับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดและเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ของ สมศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๘ 

 
 
 
 
 
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี 
ของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔๙ 

 
 
 
 
 
 

  

บันทึกการให้ความเห็นชอบบันทึกการให้ความเห็นชอบ  

รายงานประรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา จ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒๕๕๗๗  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพภายในโรงเรียนท่าหลวง วิทยาคม          
อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๕ โดยได้บันทึกการให้ความเห็นการ
ประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเอกสารนี้ 

(นายเทอดภูมิ เอี่ยมใจดี) 



 
๑๕๐ 

 
 



 

 


