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โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 

 



 

 

 

2 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของต้นสังกดั สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ: ดี 
2. หลักฐำนสนับสนุน: สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง       
ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินงาน มีการก าหนดให้คุณครูทุกท่านส่งแผนการ
สอน/โครงการสอนทุกรายวิชา มีการตรวจสอบ ก ากับติดตาม นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งการ
นิเทศจะดูตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย บรรยากาศของห้องเรียน 
การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการวัดผลและประเมินผลแบบรูบิค ใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐานความเป็นไทย มีทักษะวิชาชีพ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน” 
 

3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น :  
   3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 2 
  3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 บรหิารจัดการโดยใช้นวัตกรรม OK TRP 2O Model มีประสิทธิภาพ  
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3 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

  3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรทุกคน มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผล
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ  
   
 
 

(นายเอกวุฒิ   ไกรมาก) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
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4 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 
 
 

สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้ำ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 12 
ส่วนที่ 3 สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 16 
บรรณานุกรม 17 
ภาคผนวก 18 
      - มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 20 
      - การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 22 
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1 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
  1.1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิ เษก รหัส 1086110289 ที่ตั้ ง 99 หมู่  16 ต าบลท่าแซะ อ าเภอท่าแซะ          
จั งหวัดชุมพร สั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์  077599179                    
โทรสาร 077599180 E – Mail :  rachada906@gmail.com website : www.rachada.ac.th 
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 9 มิถุนายน 2514 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.2  แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
ปรัชญาการศึกษา  : “ รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ ” 
วิสัยทัศน์ : “ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล               
มีคุณธรรม จริยธรรม พ้ืนฐานความเป็นไทย มีทักษะวิชาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ           
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน” 
พันธกิจ 
    1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานความเป็นไทยและมี
ทักษะวิชาชีพ 
    2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสมรรถนะและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    3. จัดระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
    4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
    5. ปลูกฝังคุณลักษณะตามปรัชญาของโรงเรียนให้กับนักเรียนและบุคลากร 
 

1.3  ข้อมูลบุคลำกร 
    1) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย) 
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู้อ านวยการ 1  1      
ครู (บรรจุ) 8 30 38  29 9   
ครูผู้ช่วย (บรรจุ) 4 8 12  12    
พนักงานราชการ  1 1  1    
ครูอัตราจ้าง 2 5 7  7    
ครูต่างประเทศ  1 1  1    
คนขับรถ 1  1 1     
อ่ืน ๆ (ระบุลูกจ้างท่ัวไป)         

mailto:E%20–%20Mail%20:%20thungkap@gmail.com
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  2) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจ านวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
- ภาษาไทย 5 20  
- คณิตศาสตร์ 10 13  
- วิทยาศาสตร์ 7 20  
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 16  
- สุขศึกษาพลศึกษา 2 20  
- ศิลปะ 4 11  
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 14  
- ภาษาต่างประเทศ 6 17  
- แนะแนว 2 15  

    
1.4  ข้อมูลนักเรียน 

  1) จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ  
 

จ ำนวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชำย หญิง 

-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 85 97 182 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 73 99 172 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 58 60 118 

รวม (1) 216 256 472 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 84 125 209 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 57 121 178 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 57 107 164 

รวม (2) 198 353 551 
รวม  (1)+(2) 414 609 1,023 
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2) จ านวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับชั้น 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

รวม    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

รวม    
 
   3) จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน     
การคิดค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรำยคุณลักษณะ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

 
 
 
 
 
 

100.00

76.92

65.03

79.02

100.00

86.01

83.92

76.92

รักชาตศิาสตร์กษัตริย์

ซ่ือสตัย์ สจุริต

มีวินยั

ใฝ่เรียนรู้
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1.5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามรายวิชา 
 

O - NET ม.6 
ปี 2561 

ร.ร. จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภำษำไทย 47.60 48.98 48.16 47.31 
คณิตศำสตร ์ 26.80 30.22 31.04 30.72 
วิทยำศำสตร์ 27.14 30.61 30.75 30.51 
สังคมศึกษำ 34.60 35.27 35.48 35.16 
ภำษำต่ำงประเทศ 25.86 29.64 31.15 31.41 

O - NET ม.3 
ปี 2561 

รร. จังหวัด สังกัด ประเทศ 
ภำษำไทย 57.79 57.62 55.04 54.42 
คณิตศำสตร ์ 28.04 31.18 30.28 30.04 
วิทยำศำสตร์ 37.50 37.70 36.43 36.10 
ภำษำต่ำงประเทศ 28.36 28.92 29.10 29.45 

1.6 รำงวัลที่โรงเรียนได้รับ 
      1) งานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68           
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ จังหวัดตรัง  
      2) เด็กหญิงพิมพ์ญาดา วาปีทะ เด็กหญิงสาลินี รักจันทร์ และเด็กหญิงมนัสนันท์ สุดสกล ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง การแข่งขัน แกะสลัก ผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
      3) นางสาวณัฐวดี  ขาวช านาญ นางสาวนันทิดา แก้ววารี และนางสาวเบญวรรณ อุยยาหาร ได้รับรางวัล
เหรียญทอง การแข่งขัน แกะสลัก ผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      4) ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1 - ม.6 
          4.1 เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทาน                
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - ม.3 
          4.2 เด็กชายก้องศักดิ์  ดาวเรือง ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาด            
ภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - ม.3 
          4.3 นางสาวสุภาวดี  ชนะแดง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ ง 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4 - ม.6 
          4.4 นางสาวธาวินี  ดาวศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ ง
ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4 - ม.6 
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4.5 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
          4.6 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
      5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน รายการหนูน้อยเจ้าเวหาโดรนมิสชั่น Thai PBS ณ สถานีโทรทัศน์ 
Thai PBS 
      6) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ า ระยะทาง 750 เมตร ประเภทชาย อายุ 10 - 15 ปี รายการว่ายน้ า
สัมผัสโลกทะเล ณ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
      ๗) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันว่ายน้ า ระยะทาง 750 เมตร ประเภทหญิง อายุ 10  - 15 ปี 
รายการว่ายน้ าสัมผัสโลกทะเล ณ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
      8) รางวัลชนะเลิศประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะประเภทชายล้วน         
ประจ าปี 2562 ระดับภาคสงฆ์ท่ี 16 ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
      9) นางสาวณัฐณิชา บุญทวี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด TO BE NUMBER IDOL 

     1.7 ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
           ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ 

  อาคารเรียนจ านวน     4  หลัง    
  อาคารประกอบจ านวน   6 หลัง  
  ห้องน้ า      6    หลัง    
  สนามฟุตบอล   1 สนาม     
  สนามบาสเก็ตบอล   1 สนาม  
  บ้านพักคร ู   17 หลัง   

      1.8 ข้อมูลงบประมำณ 
             1) กลุ่มบริหารวิชาการ            จ านวน  2,647,600  บาท    คิดเป็นร้อยละ…..40.624.…. 
             2) กลุ่มบริหารงบประมาณ  จ านวน    820,000  บาท    คิดเป็นร้อยละ…..12.582..… 

 - ส ารองจ่าย   จ านวน    250,000  บาท    คิดเป็นร้อยละ….....3.836..… 
             3) กลุ่มบริหารงานบุคคล  จ านวน  1,971,800 บาท   คิดเป็นร้อยละ......30.255..... 
             4) กลุ่มบริหารทั่วไป   จ านวน     727,900 บาท    คิดเป็นร้อยละ......11.169..... 
             5) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    จ านวน     100,000 บาท    คิดเป็นร้อยละ......11.169..... 

       1.9 สภำพชุมชนโดยรวม 
   ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เทศบาลต าบลท่าแซะ เทศบาล
ต าบลเนินสันติ องค์การโทรศัพท์ ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ส านักงานประปา ธนาคารออมสิน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอท่าแซะ ที่ว่าการอ าเภอท่าแซะ 
วัดศรีสุเทพ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/



 

 

 

7 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ท าบุญรับ-ส่ง ตา-ยาย สลากภัต ขึ้นถ้ ารับร่อ หนังตะลุง มโนราห์ 
ลากหัวเข้ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ สรงน้ าพระตามวัดต่าง ๆ ในช่วงสงกรานต์ 
       ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม 
ค้าขาย รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัวต่อปี ๔๐,๐๐๐ บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
            ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน    
           โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้โดยรอบทั้งในและนอกโรงเรียน ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดโรงเรียน             
ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ บ่อก๊าซชีวภาพ ธนาคารขยะ ธนาคารออมสิน                    
สวนพฤกษศาสตร์ ห้องเครื่องบิน นอกโรงเรียน เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยา
เขตชุมพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร หาดทรายรี หาดทุ่งวัวแล่น 
พิพิธภัณฑ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฯลฯ ชุมชนมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้น าชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่าง
ดี 
  
ข้อจ ำกัด    
 พ้ืนที่ใกล้เคียงโรงเรียนเป็นที่ตั้งของโรงเรียนขยายโอกาส 1 โรง ท าให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นลดน้อยลง และการเดินทางจากอ าเภอท่าแซะไปอ าเภอเมืองสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนไปเรียนในตัว
เมืองมาก ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้บุตรหลานเรียนใกล้บ้าน ผู้ปกครองของนักเรียน ที่มีอาชีพเกษตรกรรมมักมี
รายได้น้อยและอยู่ห่างไกลโรงเรียนท าให้มีปัญหาค่าใช้จ่าย บางส่วนมีสภาพครอบครัวแตกแยก ส่งผลต่อการดูแล
เอาใจใส่ต่อพฤติกรรมด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นักเรียนที่อยู่ไกลมักเช่าบ้าน อยู่ตามล าพัง ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค ์
        1.10 แหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน 

           1) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
ระดับชั้น /จ ำนวนครั้ง 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 30 40 72    20   
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 2  18       70 70 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 3   50   90   20  
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (วิทย์กายภาพ) 48         
5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (วิทย์กายภาพ)   90    10  10 
6. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (วิทย์กายภาพ)   90 50   
7. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 (ฟิสิกส์)    40 40 50 
8. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5 (เคมี)    40 50 40 
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แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
ระดับชั้น /จ ำนวนครั้ง 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
9. ห้องปฏิบัติการสวนพฤษศาสตร์ 20    40  
10. ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ 10 10 10 10 10 10 
11. ห้องหมอภาษา 10 10 10 10 10 10 
12. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์       20 20 20 
1๓. ห้องศิลปะ 60 90 70 90 90 90 
1๔. ห้องนาฎศิลป์ 60 90 70 90 90 90 
1๕. ห้องดนตรี 60 90 70 90 90 90 
1๖. ห้องปฏิบัติการงานปูน 10 12 12 12 15 15 
1๗. ห้องปฏิบัติการงานไม้ 10 12 12 12 15 15 
1๘. ห้องปฏิบัติการงานผ้า 10 12 12 12 15 15 
๑๙. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 10 12 12 12 15 15 
2๐. ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม 10 12 12 12 15 15 
2๑. ห้องโสตทัศนศึกษา 50 50 50 10  17 17  
2๒. หอประชุมอเนกประสงค์ 12 10 15 12 17 9 
2๓. ห้องสมุด 65 65 65 65 65 65 
2๔. ห้องพยาบาล 13 15 14 17 15 12 
2๕. บ่อก๊าซชีวภาพ 1 1 1 3 3 3 
2๖. สวนวิทยาศาสตร์ 20 5 5 20 30 10 
2๗. ธนาคารขยะรีไซเคิล 12 20 16 20 20 20 
2๘. สวนพุทธศาสน์ 6 10 8 10 10 10 
๒๙. สวนวรรณกวี 6 10 8 10 10 10 
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                     2) แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
ระดับชั้น /จ ำนวนครั้ง 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ด้านสถาบันการศึกษา       
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
   ทหารลาดกระบัง (ชุมพร) 

     3 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      2 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี      2 
4. มหาวิทยาลัยรังสิต      1 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี      3 
6. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ   1   1 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร   1   1 
8. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   1   1 
9. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลไกลกังวล หัวหิน      1 
10. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง      1 
11. มหาวิทยาลัยรัตนบันฑิต      1 
12. มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต      1 
13. มหาวิทยาลัยธุรกิจบันฑิต      1 
14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม      1 
15. มหาวิทยาเวสเทรินเอเชีย      1 
16. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ      1 
17. มหาวิทยาลัยทักษิน      1 

รวม   3   23 
ด้านสาธารณสุข       
1. โรงพยาบาลท่าแซะ 1 1 1 1 1 2 
2. อนามัยท่าแซะ 1 1 1 1 1 1 

รวม 2 2 2 2 2 3 
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       1.11 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา 
  ผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (รอบสำม) 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    10.00 9.26 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.34 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.91 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.76 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 7.02 ต้อง

ปรับปรุง 
กลุ่มตังบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

   



 

 

 

11 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.85 ดีมาก 

รวมคะแนนทั้งหมด 100.00 80.64 ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป        ใช่   ไม่ใช่ 
   มีตังบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 10 ตังบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่ 
   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่   ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   
 

    หมำยเหตุ  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
    จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
                   ออกให้ ณ วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
 
1. ระดับคุณภำพ ดี 
 

2. กระบวนกำรพัฒนำ 
    ส ารวจความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และวางแผนการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของนักเรียน ตามความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริง ทักษะชีวิต ทักษะด้านอาชีพ จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมการเรียนการ
สอนในทุกรายวิชา 
 

3. ผลกำรด ำเนินงำน 
    นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ วิชาสามัญ และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักท างานเป็นทีม รู้จักการเป็น
ผู้น า ผู้ตาม รู้จักการวางแผนการท างาน มีความเสียสละ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นักเรียนกล้าแสดงออก 
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักแบ่งปัน ตรงต่อเวลา รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเข้าแข่งขันใน
รายการต่าง ๆ ท าให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย 
 

4. จุดเด่น 
    1. งานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ระดับประเทศ จังหวัดตรัง  

1.1 . เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วาปีทะ เด็กหญิงสาลินี รักจันทร์ และเด็กหญิงมนัสนันท์ สุดสกล ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขัน แกะสลัก ผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
         1.2. นางสาวณัฐวดี  ขาวช านาญ นางสาวนันทิดา แก้ววารี และนางสาวเบญวรรณ อุยยาหาร                
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน แกะสลัก ผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
         1.3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1 – ม.6 
         1.4. เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทาน               
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - ม.3 
         1.5. เด็กชายก้องศักดิ์  ดาวเรือง ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพ    
ระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - ม.3 
         1.6. นางสาวสุภาวดี  ชนะแดง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง    
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 
         1.7. นางสาวธาวินี  ดาวศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการขับร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4 - ม.6 
         1.8. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับกลาง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
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         1.9 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธมมศึกษา
ตอนต้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน รายการหนูน้อยเจ้าเวหา โดรนมิสชั่น Thai PBS ณ สถานีโทรทัศน์ 
Thai PBS 
         1.10 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ า ระยะทาง 750 เมตร ประเภทชาย อายุ 10 - 15 ปี รายการ
ว่ายน้ าสัมผัสโลกทะเล ณ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
         1.11 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันว่ายน้ า ระยะทาง 750 เมตร ประเภทหญิง อายุ 10 - 15 ปี 
รายการว่ายน้ าสัมผัสโลกทะเล ณ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
         1.12 รางวัลชนะเลิศประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ประเภทชายล้วน 
ประจ าปี 2562 ระดับภาคสงฆ์ท่ี 16 ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

    1.13 นางสาวณัฐณิชา บญุทวี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด TO BE NUMBER IDOL 
 

5. จุดควรพัฒนำ 
 นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชน 
  

6. หลักฐำนสนับสนุน 
 เกียรติบัตรและโล่รางวัล ทุกรายการ 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
1. ระดับคุณภำพ ดี 

2. กระบวนกำรพัฒนำ 
 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น                    
จากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าเพ่ือ
วางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ และสรุปผลการด าเนินงาน 
3. ผลกำรด ำเนินงำน 
 3.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 
 3.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูล
สารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  3.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
  3.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  3.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 3.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายชุมชนและศิษย์เก่า 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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4. จุดเด่น 
      4.1 งานมหกรรมความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 
2561 ระดับประเทศ จังหวัดตรัง  

  4.1.1 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  วาปีทะ เด็กหญิงสาลินี รักจันทร์ และเด็กหญิงมนัสนันท์ สุดสกล ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน แกะสลัก ผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
            4.1.2 นางสาวณัฐวดี  ขาวช านาญ นางสาวนันทิดา แก้ววารี และนางสาวเบญวรรณ อุยยาหาร      
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน แกะสลัก ผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
            4.1.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1 - ม.6 
            4.1.4 เด็กหญิงนภัสสร  มากแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทาน    ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - ม.3 
            4.1.5 เด็กชายก้องศักดิ์  ดาวเรือง ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาด       
ภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - ม.3 
            4.1.6 นางสาวสุภาวดี  ชนะแดง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลง       
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4 - ม.6 
            4.1.7 นางสาวธาวินี  ดาวศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 
            4.1.8 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับกลาง ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 4.1.9 รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขันนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้น 
    4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขัน รายการหนูน้อยเจ้าเวหา โดรนมิสชั่น Thai PBS ณ สถานีโทรทัศน์ 
Thai PBS 
    4.3 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ า ระยะทาง 750 เมตร ประเภทชาย อายุ 10 - 15 ปี รายการว่ายน้ า
สัมผัสโลกทะเล ณ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
    4.4 รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันว่ายน้ า ระยะทาง 750 เมตร ประเภทหญิง อายุ 10  - 15 ปี 
รายการว่ายน้ าสัมผัสโลกทะเล ณ หาดทุ่งวัวแล่น ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
    4.5 รางวัลชนะเลิศประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะประเภทชายล้วน ประจ าปี 
2562 ระดับภาคสงฆ์ท่ี 16 ณ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
    4.6 นางสาวณัฐณิชา บุญทวี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด TO BE NUMBER IDOL 
 

5. จุดควรพัฒนำ 
 ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเนื่อง
ด้วยผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงไม่มีเวลาในการเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง 
     ๒. เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่มีความเข้มแข็ง  
 

6. หลักฐำนสนับสนุน  
 เกียรติบัตรและโล่รางวัล 
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑. ระดับคุณภำพ ดี 
๒. กระบวนกำรพัฒนำ 
  โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูทุกท่านส่งแผนการสอน/โครงการสอนทุกรายวิชา มีการตรวจสอบก ากับติดตาม
นิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ซึ่งการนิเทศจะดูตั้งแต่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย บรรยากาศของห้องเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการวัดและการประเมินผลแบบ
รูบิค ใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน มีการสนับสนุนคุณครูให้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
 

๓. ผลกำรด ำเนินงำน 
  นักเรียนได้เรียนเต็มศักยภาพของตนเอง มีความสุข สนุกในการท างาน มีการคิดต่อยอดชิ้นงานจนสามารถ
ท าเป็นอาชีพท ารายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว คุณครูมีการพัฒนาตนเองเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 

๔. จุดเด่น 
  1. นายสมพร ชมพูนุช ได้รับโล่รางวัลครูดีศรีรัชดา ประเภทรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  2. นางสาวอาทิตยา ส าราญอินทร์ ได้รับรางวัลโล่ครูดีเด่นศูนย์คณิตศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  3. นางสาวเบญสิร์ยา นิลพงษ์ ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชดา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  4. นายณัฐพงศ์ ตะเภาน้อย ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชดา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  5. นายนพดล แก้วสะอาด ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชดา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  6. นางอนงค์ แสงสุวรรณ ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชดา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  7. นางสุวณี นาคฤทธิ์ ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชดา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  8. นายปกรณ์ วัฒนอุดม ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชดา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  9. นายถาวร ทองบาง ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชดา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  10. นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียม ได้รับรางวัลครูดีศรีรัชดา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

๕. จุดควรพัฒนำ 
  ภาระงานของคุณครูมากเกินไป จนไม่มีเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนและสื่อการสอนเท่าท่ีควร 
 

๖. หลักฐำนสนับสนุน 
  เกียรติบัตรและโล่รางวัล 
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ส่วนที่  3  สถำนศึกษำมีแผนจะพัฒนำตนเองต่อไปอย่ำงไรให้ได้มำตรฐำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 1 ระดับ 

1. สรุปผล 
    1.1 จุดเด่น  

 1.1.1 ส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ 
 1.1.2 โรงเรียนเขา้ร่วมรับการประเมินเพ่ือพัฒนาคน พัฒนางาน อยู่เสมอ 
 1.1.3 ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเองและสนับสนุนให้เข้าแข่งขันหรือส่งผลงานประกวด 

    1.2 จุดควรพัฒนา 
1.2.1 นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ต่อที่ประชุมชน ไม่กล้าพูด มีอาการประหม่า อ้ าอ้ึง 

  1.2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เนื่องด้วยผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปจึงไม่มีเวลาในการเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง 
       1.2.3 เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนยังไม่มีความเข้มแข็ง  
  1.2.4 ภาระงานของคุณครูมากเกินไปจนไม่มีเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนและสื่อการสอน
เท่าท่ีควร 

2. แนวทำงกำรพัฒนำ เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 2.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนกล้าแสดงออกมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
      2.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     2.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 บริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม OK TRP 2O Model มีประสิทธิภาพ  
 2.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรทุกคน มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 2.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

3. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ  
3.1 เวทีในการน าเสนอผลงานของนักเรียนและครู 
3.2 ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
3.3 เจ้าหน้าที่ในการท างานอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การสอน 
3.4 งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและครู 
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ค าสั่งโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
ที ่24/๒๕๖2 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน        เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔โดยมี
หลักการส าคัญให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพและการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ดังนั้น เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้าที่ อ านวยการ สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและแนะแนวทาง     
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
   ๑.๑   นายเอกวุฒิ   ไกรมาก   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒   นางกรรยา  ช่วยจันทร์   รองประธานกรรมการ 

๑.๓   นายสมพร  ชุมภูนุช   กรรมการ 
๑.๔   นายถาวร  ทองบาง   กรรมการ 
๑.๕   นางมุกดา  ภักดีพันธ์   กรรมการ 
๑.๖   นางมณฑา  ศิริมาลา    กรรมการ 
๑.๗   นางเสาวคนธ์  มุกติ้ง      หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘   นางสาววรารัตน์   ชิราพร   รองหัวหน้างานประกันคุณภาพฯ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆดังนี้ 
         ๒.๑  ร่วมวางแผน งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
และเป้าหมายของสถานศึกษา 

๒.๒ ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๓  จัดท าเครื่องมือการประเมิน 
๒.๔  ประเมินผลและสรุปการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
๒.๕  ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่อมาตรฐานอ่ืนๆ และน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ

จัดพิมพ์รายงานประจ าปี คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 
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มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
      นายสมพร  ชุมภูนุช   ประธานกรรมการ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
      นางกรรยา  ช่วยจันทร ์  รองประธานกรรมการ 
       ๑.   มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ  
  ๑) นางเสาวนีย์  สุขารมย์   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางนาตยา  ทองบาง   รองประธานกรรมการ 
     ๓) นายกิตติ   พีรฉัตรปกรณ์  กรรมการ 
  4) นางนงเยาว์  พีรฉัตรปกรณ์  กรรมการ 
  5) นางอนงค์    แสงสุวรรณ  กรรมการ 
  6) นางศุรดา   วัฒนประสิทธิ์  กรรมการ 
  7) นางสาวอาทิตยา   ส าราญอินทร์ กรรมการ 
  8) นางสาวสุวณี   นาคฤทธิ์  กรรมการ 
  9) นางสาวพรสวรรค์   เพชรกลับ  กรรมการ 
  10) นายอาคม   แก้วค า   กรรมการ 
  11) นางสาวสันศนีย์   ธารสวุรรณ  กรรมการ 
  12) นางสาวเบญจรัตน์   สุวรรณณะศรี กรรมการ 
  13) นางวันลี   สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
  14) นางสาววรารัตน์   ชิราพร  กรรมการ 
  15) นายพีระณัฐ   แก้วเดิม  กรรมการ 
  16) นายณัฐพงศ์   ตะเภาน้อย  กรรมการ 
  17) นางสาวรุ่งอรุณ   วรดิษฐ์  กรรมการ 
  18) นางสาวดารารัตน์   บุญแก้วสุข กรรมการ 
  19) นางสาวกรรณิกา   เรืองศรี  กรรมการ 
  20) นางสาวจุฑารัตน์   นนทฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
  21) นางสาวสิตนาฏ  บุญฤทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
       ๒.   มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ 
  ๑) นางพาพิศ  โกษฐเพชร   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางปิยะนุช  มากแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางมณฑา  ศิริมาลา   กรรมการ 
  ๔) นางสาวรุจิระ   ขวัญสกุล  กรรมการ 
  ๕) นางโสภิต  อุดมสุขสวัสดิ์  กรรมการ 
  6) นายสิทธิพร   อติชาต   กรรมการ 
  7) นายนพดล  แก้วสะอาด  กรรมการและเลขานุการ 
  8) นายพงศกร   วิประจง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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              3.    มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
๑) นายกิตติ  พีรฉัตรปกรณ์  ประธานกรรมการ 
๒) นางนงเยาว์  พีรฉตัรปกรณ ์  รองประธานกรรมการ 
๓) นางเพียงจิตต์  มาตฒิวัฒน์  กรรมการ 
๔) นางจิตรา  พรมโยธา   กรรมการ 
๕) นางเสาวนีย์  สุขารมย์   กรรมการ 
๖) นางนาตยา  ทองบาง          กรรมการ 
๗) นายปกรณ์  วัฒนอุดม   กรรมการ 
๘) นายสุทธิชัย   เพชรประพันธ์  กรรมการ 
9) นายอาคม   แก้วค า   กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสาวพรสวรรค์   เพชรกลับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

              4.   มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  ๑) นางราตรี  แท่นอินทร์   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวกมลทิพย์  จุลเนียม  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวอังคณา  รองมาลี  กรรมการ 
  ๔) นางสาวเพ็ญนภา  สังข์ขาว  กรรมการ 
  ๕) นางสาวอนงค์   แจ่มพิศ  กรรมการและเลขานุการ 
  6) นายกิตติกวิน  กองช่าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
               ๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  
   ๑) นางวันลี  สุวรรณรัตน์   ประธานกรรมการ 

 ๒) นางโสภิต  อุดมสุขสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสุทัศนีย์  กลางณรงค์  กรรมการ 
 ๔) นางสาวรุจิระ  ขวัญสกุล  กรรมการ 
 ๕) นางสาวอาทิตยา   ส าราญอินทร์ กรรมการ 
 ๖) นายพงศกร   วิประจง  กรรมการ 
 ๗) นางศุรดา  วัฒนประสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวสุวณี  นาคฤทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๖.   มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
๑) นางเพียงจิตต์  มาตฒิวัฒน์  ประธานกรรมการ 
๒) นางจันทนา  อินทรัตน์   รองประธานกรรมการ 
๓) นายสุบิน   โยธาทิพย์   กรรมการ 
๔) นายสมพร   ชุมพูนุช   กรรมการ 
๕) นายเทอดศักดิ์   ยอดมงคล  กรรมการ 
6) นางกรรณิการ์  โยธาทิพย์  กรรมการและเลขานุการ 
7) นางสาวอังคณา  รองมาลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
นางราตรี  แท่นอินทร์   รองประธานกรรมการ 

๑.   กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมสถำนศึกษำก ำหนด 
  ๑) นายสิทธินันท์  วัฒนไชย  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายปกรณ์  วัฒนอุดม   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางนิลุบล  ชุมภูนุช   กรรมการ 
  ๔) นายนพดล  แก้วสะอาด  กรรมการ 
  ๕) นายเทอดศักดิ์   ยอดมงคล  กรรมการ 
  ๖) นางสาวรุ่งอรุณ   วรดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) นายสมนึก  แพ่งยัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.   ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย    

  ๑) นายสมศักดิ์  สมตน   ประธานกรรมการ 
  ๒) นายปกรณ์  วัฒนอุดม   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางนิลุบล  ชุมภูนชุ   กรรมการ 
  ๔) นางสุทัศนีย์  กลางณรงค์  กรรมการ 

๕) นางจิตรา   พรมโยธา   กรรมการ 

๖) นางสาวอนงรัตน์   ศรีนวล  กรรมการ 
๗) นางสาวเบญสิร์ยา  นิลพงษ์  กรรมการ 
๘) นางสาวณภัทร  อุดมดิษฐเวชกุล กรรมการ 
๙) นางสาวกรรณิกา  ชื่นแก้ว  กรรมการ 

  ๑๐) นางสาวนันทิยา   ยวงงาม  กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๑) นายรัฐศักดิ์   สมตน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๓.   กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

๑) นางจันทนา  อินทรัตน์   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางปิยะนุช  มากแก้ว   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางเสาวคนธ์   มุกติ้ง   กรรมการ 
  ๔) นางสาวสไบทิพย์   กลิ่นจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕) นางสาวบูรณี   สมุห์นวล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
        ๔.   สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 
  ๑) นายสุทธิชัย   เพชรประพันธ์  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวมุกระวี   ศรีพลลา  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายพีระณัฐ   แก้วเดิม   กรรมการ 
  ๔) นางสาวมุธิตา   สุนารัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕) นางสาวสันศนีย์   ธารสุวรรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑ มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ๑) นายถาวร  ทองบาง   ประธานกรรมการ 

๒) นางมุกดา  ภักดีพันธ์   รองประธานกรรมการ  
๓) นายณัฐพงศ์  ตะเภาน้อย  กรรมการ  
๔) นางนาตยา  ทองบาง          กรรมการ 
๕) นางอนงค์  แสงสุวรรณ  กรรมการ 
๖) นางมะริษา  กลับโบ   กรรมการ  
๗) ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร  รักษ์เกลี้ยง กรรมการ 
๘) นางมณฑา  ศิริมาลา        กรรมการและเลขานุการ   
๙) นางสาวดารารัตน์   บุญแก้วสุข    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑) นางกรรยา  ช่วยจันทร์   ประธานกรรมการ 
๒) นางนาตยา  ทองบาง          รองประธานกรรมการ 
๓) นางเพียงจิตต์  มาตฒิวัฒน์  กรรมการ 
๔) นางจิตรา  พรมโยธา   กรรมการ 
๕) นางเสาวนีย์  สุขารมย์   กรรมการ 
๖) นายกิตติ  พีรฉัตรปกรณ์  กรรมการ 
๗) นายปกรณ์  วัฒนอุดม   กรรมการ 
๘) นายสุทธิชัย   เพชรประพันธ์  กรรมการ 
๙) นางสาวกรรณิกา  เรืองศรี  กรรมการและเลขานุการ  
๑๐) นางสาวอังคณา  รองมาลี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓.  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ มีหน้าที่ 

๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประสานงานกับประธานและเลขานุการแต่ละมาตรฐาน 
๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูลจากสรุปรายงานผลการประเมินภายใน 
๓.๓ จัดพิมพ์รายงานประจ าปีของสถานศึกษาและเผยแพร่  ประกอบด้วย 

๑) นางเสาวคนธ์  มุกติ้ง   ประธานกรรมการ 
๒) นางมุกดา  ภักดีพันธ์   รองประธานกรรมการ 
๓) นางนงเยาว์  พีรฉัตรปกรณ์  กรรมการ 

   ๔) นางศุรดา  วัฒนประสิทธิ์  กรรมการ 
   ๕) นางสาววรารัตน์  ชิราพร  กรรมการ 
   ๖) นางสาวอนงค์  แจ่มพิศ  กรรมการ 
   7) นางสาวนันทิยา   ยวงงาม  กรรมการ 
   8) นางสาวดารารัตน์   บุญแก้วสุข  กรรมการ 
   9) นายพงศกร   วิประจง   กรรมการ 
   10) นางสาวสไบทิพย์   กลิ่นจันทร์ กรรมการ 
   11) นางสาวพรสวรรค์   เพชรกลับ กรรมการ 
   12) นางสาวสิตนาฏ  บุญฤทธิ์  กรรมการ 
   13) นางสาวอังคณา  รองมาลี  กรรมการ 
   14) นางสาวสันศนีย์   ธารสวุรรณ์  กรรมการ  

15) นางสาวกมลทิพย์  จุลเนียม  กรรมการและเลขานุการ 
   16) นางสาวรุ่งอรุณ   วรดิษฐ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียน โรงเรียน 
และราชการสืบไป 

 
 

สั่ง   ณ วันที่   20  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 

 (นายเอกวุฒิ  ไกรมาก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 

 
 



 

 

 

26 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ         
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกและปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
การประชุม ครั้งที ่1 / 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกมีคุณภาพและมาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

 

 

(นายเอกวุฒิ   ไกรมาก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ระดับ ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ 75 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ร้อยละ 75 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 76 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 79 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 79 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 79 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 79 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 79 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ระดับ ดี 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 79 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 79 

   3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 79 
   4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 79 
   5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 79 
   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 79 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับ ดี 
   1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 79 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 79 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 79 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 79 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 79 
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กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 

  เกณฑ์พิจารณาระดับคุณภาพ 
  ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป                หมายถึง ยอดเยี่ยม 
  ตั้งแต่ 80% แต่น้อยกว่า 90% หมายถึง ดีเลิศ 
  ตั้งแต่ 70% แต่น้อยกว่า 80% หมายถึง ด ี
  ตั้งแต่ 60% แต่น้อยกว่า 70% หมายถึง ปานกลาง 
  น้อยกว่า 60%                    หมายถึง ก าลังพัฒนา  
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา ก าหนดเป็น ร้อยละ ของการผ่านเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนด 
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กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
 

แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

1. ด้ำนผู้เรียน 
 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ผู้เรียนมีโอกาสได้
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถอย่างดีส่งผลให้ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์
ตามที่สถานศึกษาก าหนดอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย และมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองภายนอกสถานศึกษา 

2. ด้ำนครูผู้สอน 
    ๒.๑ ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะที่จ าเป็น สมรรถนะส าคัญ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยม ๑๒ ประการ 
    ๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายสนองความต้องการแต่ละบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๒.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เริ่มใช้ในระดับการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
    ๒.๔ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยจัดสอนเสริม O-NET เป็นต้น 
    ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและคิดเป็น
ระบบ โดยผ่านการปฏิบัติ เช่น การท าโครงการ การสร้างผลงาน ใบงาน ชิ้นงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๒.๖ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือความถนัด ความสามารถแต่
ละบุคคล 
    ๒.๗ สร้างผลงาน สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ 
    ๒.๘ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
    ๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองด้านวุฒิการศึกษา ด้านวิชาชีพ โดยเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
    ๒.๑๐ ครูประจ าชั้นทุกห้องเรียน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่๑ เพ่ือคัดกรองและร่วม
แก้ปัญหากับผู้ปกครองทั้งเรื่องความประพฤติ คุณภาพชีวิต การเรียน ฯลฯ 
 

3. ด้ำนผู้บริหำร 
 3.1. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในทุก ๆ ด้าน เช่น วิชาการ งบประมาณ เป็นต้น 
 3.2. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 3.3. บริหารจัดการศึกษา เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและอาชีพ 



 

 

 

30 รายงานประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

   3.4. บริหารจัดการศึกษาโดยส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า สร้างขวัญก าลังใจบุคลากรเพ่ือการ
ท างานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
   3.5. ประสานความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในส่วนสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
   3.6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กับ
องค์การปกครองส่วนต าบลทุ่งคา วัดเขาดินและชุมชนใกล้เคียง 
   3.7. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
   3.8. ควบคุม ติดตามให้มีการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งด าเนินการตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.9. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3.10. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานงานพระราชด าร ิ
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