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ส่วนที่ส่วนที่  ๑๑    
ขอ้มูลพ้ืนฐานขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ของสถานศึกษา 

  
  

๑. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ตั้งอยูํเลขท่ี ๑๖๓ หมูํ ๗ ต าบลซับจ าปา อ าเภอทําหลวง  จังหวัดลพบุรี 

รหัสไปรษณีย์ ๑๕๒๓๐ ได๎รับการอนุมัติให๎จัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๒๔  กรม
สามัญศึกษามีค าสั่งแตํงตั้ง  นายรุํงเรือง  โสภณโภไคย   มาด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํ  และพัฒนาเป็น
โรงเรียนทําหลวงวิทยาคมท่ีสมบูรณ์แบบ และเป็นโรงเรียนต๎นแบบ ๑ อ าเภอ ๑  โรงเรียนในฝัน  จนถึงปัจจุบัน 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๔๖-๑๙๒๒ เว็บไซต์ประจ าโรงเรียน http://www.tlw.ac.th และ     E-mail : 
thaluangwittayakom@gmail.com เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  มีเนือ้ที่จ านวน ๕๐ ไรํ ๑ งาน ๑๔  ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการต าบลซับจ าปา หมูํที่ ๑ ถึง ๗ และ ต าบลทะเลวังวัด   หมูํที่ ๑ ถึง ๕ 
 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากร 
ข้อมูลบุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 

บุคลากร 
จ านวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ผู้บริหาร / ข้าราชการครู 30 31 31 

พนักงานราชการ 3 3 3 

ลูกจ้างประจ า 1 1 1 

ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 2 

รวม 36 37 37 
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จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ 

หมวดวิชา 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ข้าราชการ
ครู 

พนักงาน
ราชการ 

ข้าราชการ
ครู 

พนักงาน
ราชการ 

ข้าราชการ
ครู 

พนักงาน
ราชการ 

ผู้บริหาร 1 - 1 - 1 - 

ภาษาไทย 3 1 4 - 4 - 

คณิตศาสตร ์ 5 - 5 - 5 - 

วิทยาศาสตร์ 4 1 4 1 4 1 

สังคมศึกษา 5 - 5 - 4 - 

สุขศึกษา 2 - 2 - 2 - 

ศิลปะ 3 - 3 - 3 - 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

4 1 4 1 3 1 

ภาษาต่างประเทศ 4 - 4 1 4 1 

แนะแนว - - - - 1 - 

รวม 33 3 32 3 31 3 

(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 
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จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต าแหน่ง วิทยาฐาน วุฒิทางการศึกษา และเพศ 

 

ฝ่ายบริหาร รวม ชาย หญิง 
ผู้บริหาร
ช านาญ

การ 

ผู้บริหาร
ช านาญ

การ
พิเศษ 

ผู้บริหาร
เชี่ยวชาญ 

ผู้บริหาร
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
ตรี โท เอก 

ผู้อ านวยการ 1  -  1  -  1  -   -  - 1 - 
รวม 1 - 1 - 1  -   -  - 1 - 

 
 
 
ครูปฏิบัติการสอน รวม ชาย หญิง ไม่มี 

วิทยฐานะ 
ครู 

ช านาฐการ 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

ครู
เชี่ยวชาญ 

ตรี โท เอก 

ภาษาไทย 4  -  4 1 1 1 1  2 2  -  
คณิตศาสตร ์ 5 - 5 4 1 - - 4 1 - 
วิทยาศาสตร์ 4 1 3 - 1 3 - 1 3 - 
สังคมศึกษา 5 1 4 4 - 1 - 2 3 - 
สุขศึกษา 2 2  -  1 - 1 - 2 - - 
ศิลปะ 3 2 1 2 1 - - 2 1 - 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

3 1 2 1 1 1 - 2 1 - 

ภาษาต่างประเทศ 4  -  4 1 2 1 - 2 2 - 
แนะแนว 1 - 1 1 - - - - 1 - 

รวม 31 7 24 15 7 8 1 17 14 0 
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บุคลากรในสถานศึกษา 
จ าแนกต าแหน่ง/ระดับ/วุฒิการศึกษา/วันเดือนปีเกิด/บรรจุแต่งตั้ง 

 
ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก วันเกิด วันบรรจ ุ

1 นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ผอ.ช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 ค.บ. บริหาร
การศึกษา 

1 ธันวาคม 
1962 

๑๖ พ.ค.2๗ 

2 นางประไพ อํอนสลุง ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 วท.ม. จิตวิทยาการให๎
ค าปรึกษา 

20 เม.ย. 
02 

16 พ.ค. 
27 

3 นางรัตนาวลี ชูเมือง ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 บธ.บ. การบริหาร
ทั่วไป 

1 ส.ค. 05 16 พ.ค. 
27 

4 นางเบญจางค์ เจริญสุข ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

7 พ.ค. 05 18 พ.ย. 
34 

5 นายอุทัย ไชยสงโท ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 ศษ.บ. การบริหาร
การศึกษา 

19 ก.พ. 
07 

21 พ.ค. 
28 

6 นางบุญเรือน หาลาภ ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

14 ธ.ค. 
08 

1 ธ.ค. 36 

7 นางพยอม ไชยสงโท ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

25 พ.ค. 
14 

15 พ.ย. 
36 

8 นางอาจารี จิตต์สวําง ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 ศษ.บ. ภาษาไทย 19 ม.ค. 
04 

22 มิ.ย. 
24 

9 นายสุนทร จิตต์สวําง ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 ค.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

22 ธ.ค. 
02 

13 ต.ค. 
26 

10 นางชญาภา พึ่งสุข ครูช านาญ
การพิเศษ 

คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 20 ต.ค. 
04 

16 พ.ค. 
27 

11 นางสุภาพ มงคล ครูช านาญ
การ 

คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 7 ม.ิย. 17 1 ก.ย. 40 

12 นางศิริพร รอดกสิกรรม ครูช านาญ
การ 

คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 25 พ.ค. 
18 

1 ก.ค. 39 

13 น.ส.ประภาสิริ ด๎วงเงิน ครูช านาญ
การ 

คศ.2 ศศ.ม. ภาษาไทย 21 มิ.ย. 
16 

22 ก.พ. 
42 

14 นางสาวภัทิรา สอาด ครูช านาญ
การ 

คศ.2 ค.บ. นาฎศิลป์ไทย 16 พ.ย. 
26 

1 พ.ย. 48 

15 น.ส.บุณยหนุน ประสมสุข ครูช านาญ
การ 

คศ.2 วท.ม การวางแผน
สิ่งแวดล๎อมฯ 

5 ม.ค. 26 1 พ.ย. 48 

16 นางสาววันดี แววสวําง ครูช านาญ
การ 

คศ.2 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

8 พ.ย. 21 13 ธ.ค. 
45 

17 นางเทพสุดา  เมฆวิลัย ครูช านาญ
การ 

คศ.2 ค.ม. การศึกษา
คณิตศาสตร ์

3 เม.ย. 26 1 ก.พ. 51 

18 นางสาวสุมิตรา  ด๎วงหิรัญ คร ู คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

26 มิ.ย. 
08 

4 ม.ค. 53 

19 นายชัยณรงค์  รัตนปรีดา คร ู คศ.1 ศษ.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

2 พ.ย. 30 1 ก.ค. 54 
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ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหนํง วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก วันเกิด วันบรรจ ุ

20 น.ส.พิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ คร ู คศ.1 ศษ.ม. หลักสูตรและ
การสอน 

21 ก.ค. 
28 

25 ส.ค. 
54 

21 นายสิริพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ ์ คร ู คศ.1 ค.บ. ดุริยางค์ศิลป ์ 24 ต.ค. 
28 

17 มี.ค. 
54 

22 นายชลเทพ  สมัครการ คร ู คศ.1 ค.บ. ดุริยางค์ศิลป ์ 2 ก.ย. 27 23 ก.ค. 
55 

23 นางพรทิพย์  ทาสี คร ู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา 2 พ.ค. 30 9 ม.ค. 55 

24 นางสาวทักษญา  เจริญเวช คร ู คศ.1 วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 ม.ีค. 26 29 ก.ค. 
56 

25 นางนิตยา  วงศ์จันทร คร ู คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

15 มิ.ย. 
26 

1 ธ.ค. 54 

26 น.ส.สุธามาศ  หวังถ้ ากลาง คร ู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 7 ม.ค. 28 4 ก.พ. 56 

27 นางสาวยุพา  สุวรรณศรี ครูผู๎ชํวย คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร ์ 16 ก.ค. 
31 

17 พ.ย. 
57 

28 นายอรรถกร  จันทร์เทวี ครูผู๎ชํวย  ศศ.บ. สื่อสารมวลชน
ทางกีฬา 

4 ก.ค. 31 9 ม.ค. 58 

29 นายจตุชัย  นันทวิชิต ครูผู๎ชํวย  กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

26 ก.ย. 
24 

9 ม.ค. 58 

30 น.ส.ศิรินภา  เติมสูงเนิน ครูผู๎ชํวย  ค.บ. ภาษาไทย 25 ต.ค. 
30 

16 มี.ค. 
58 

31 น.ส.พรรณวรท  ศิริมากร ครูผู๎ชํวย  ค.บ. คณิตศาสตร ์ 19 พ.ย. 
90 

22 พ.ค. 
58 

32 น.ส.อุษณีย์  ทับทิมทอง ครูผู๎ชํวย   ค.บ. ภาษาอังกฤษ 9 ส.ค. 90 2 พ.ค. 59 
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จ านวนข้าราชการครูที่ได้รับวิทยฐานะทางการศึกษา 
 

กลุํมสาระการเรียนรู๎ 
ไมํมี 

วิทยฐานะ 
ช านาญการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ รวม 

ผู้บริหาร - - 1 - 1 
ภาษาไทย 1 1 1 1  4  

คณิตศาสตร ์ 4 1 - - 5 
วิทยาศาสตร์ - 1 3 - 4 
สังคมศึกษา 4 - 1 - 5 
สุขศึกษา 1 - 1 - 2 
ศิลปะ 2 1 - - 3 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

1 1 1 - 3 

ภาษาต่างประเทศ 1 2 1 - 4 
แนะแนว 1 - - - 1 

รวม 15 7 8 1 32 
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รายช่ือพนักงานราชการ ปีการศึกษา 2559 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหนํง 
1 จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์ ครูการงานฯ 
2 นางสุรีรัตน์  แววสวําง ครูวิทยาศาสตร์ 
3 นายฤทธินันท์  หํอคนดี ครูภาษาจีน 

 
รายช่ือลูกจ้างประจ า ปีการศึกษา 2559 

 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหนํง 
1 นายถวิล  กุลรักษา นักการภารโรง 

 
รายช่ือลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2559 

 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหนํง 
1 นางสาวรุํงนภา  ชัยภา ครูพ่ีเลี้ยง 
2 นางสาวจินตกาญจน์  อุํนจิตร เจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
3 นายเจริญ  นพคุณ นักการ 
4 นายสุรพล  กระเป๋าทอง นักการ 
5 นางโสภี  เสมอวรรณ แมํบ๎าน 
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สรุปจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2559 
 

กลุํมงาน จ านวน (คน) 
ผู้บริหาร 1 

ข้าราชการครู 31 
พนักงานราชการ 3 
ลูกจ้างประจ า 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 

รวม 41 
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๓. ข๎อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

ประจ าปีการศึกษา 2559  ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 รวม 601 คน 
 

 

 
 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
จ านวนห้อง 4 4 4 2 2 3 19 

เพศ ชาย 65 75 57 27 27 20 271 
 หญิง 70 66 69 45 37 43 330 
รวม 135 141 126 72 64 63 601 
เฉลี่ยต่อห้อง 34:1 35:1 32:1 36:1 32:1 21:1  
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๔. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

 

รายวิชา ผลการเรียนตั้งแต่ 3 

ภาษาไทย 197 
คณิตศาสตร ์ 74 
วิทยาศาสตร์ 119 
สังคมศึกษา 290 

ประวัติศาสตร์ 184 
สุขศึกษา 408 
ศิลปะ 268 

การงาน 301 
ภาษาต่างประเทศ 118 

 

197
74

119
290

184
408

268
301

118

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ศิลปะ
การงาน

ภาษาตํางประเทศ

ผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป
ผลการเรียนตั้งแตํ 3

รายวิชา 
ผลการเรียนตั้งแต่ 3 

 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ภาษาไทย 25 24 24 37 46 41 197 
คณิตศาสตร ์ 30 4 13 6 12 9 74 
วิทยาศาสตร์ 32 12 31 23 9 12 119 
สังคมศึกษา 79 56 49 45 31 30 290 

ประวัติศาสตร์ 63 40 23 21 37 0 184 
สุขศึกษา 101 81 76 41 56 53 408 
ศิลปะ 70 43 52 14 59 30 268 

การงาน 53 77 43 41 42 45 301 
ภาษาต่างประเทศ 26 18 55 1 5 13 118 
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๕. ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET)  ปีการศึกษา 2559 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 43.95 24.07 32.57 45.87 27.11 
คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด 45.81 28.91 34.50 48.41 31.20 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 46.81 29.51 35.12 49.34 31.39 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 

 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 – 2559   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O – NET)  ปีการศึกษา 2559  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 
  

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 51.97 19.83 28.24 34.08 21.71 
คะแนนเฉลี่ยของจังหวัด 54.17 26.13 31.67 35.63 28.01 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 53.09 24.9 31.77 36.17 27.35 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 53.04 24.88 31.62 35.89 27.76 

 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 – 2559   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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๖. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๑)  โรงเรียนมีอาคารเรียน  ๒ หลัง  อาคารประกอบ  ๒ หลัง รวมจ านวนห๎องเรียนทั้งหมด ๒๐  ห๎อง   
 ๒)  มีห๎องปฏิบัติการ  ๖ ห๎อง ห๎องปฏิบัติการพิเศษตํางๆ  ๘  ห๎อง  ได๎แกํ  ห๎องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  ๔  ห๎อง  ห๎องปฏิบัติการอาหาร  ๑  ห๎อง  ห๎องปฏิบัติการตั ดเย็บ  ๑  ห๎องห๎องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์  ๑  ห๎อง  ห๎องปฏิบัติการทางภาษา  ๑  ห๎อง    
 ๓) ห๎องสมุดมีขนาด  ๑๒๘  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห๎องสมุด   ๘,๘๐๗   เลํม  การสืบค๎น
หนังสือและการยืม -คืน ใช๎ระบบ    E-Library Manager   จ านวนนักเรียนที่ใช๎ห๎องสมุดในปีการศึกษา ที่
รายงาน เฉลี่ย  ๑๕๖  คน ตํอ วัน คิดเป็นร๎อยละ  ๒๕.๒๕  ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๔)  คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพ่ือการค๎นคว๎าของนักเรียน  จ านวน ๙๑  เครื่อง  
มีนักเรียนที่ได๎มาใช๎บริการอินเตอร์เน็ต  ๔๐  คนตํอวัน และโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช๎ในกา รเรียนการสอน
จ านวน ๙๑  เครื่อง  คิดเป็นสัดสํวนจ านวนนักเรียนตํอเครื่องเทํากับ  ๑  เครื่อง ตํอนักเรียน  ๒  คน 
 ๕)  แหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียน  มีดังนี้ 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
๑. ห๎องสมุด ๑. เมืองโบราณซับจ าปา 
๒. ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๒. ป่าจ าปีสิรินธร 
๓. ห๎องปฏิบัติการตัดเย็บ ๓. วัดในเขตพ้ืนที่ อ.ทําหลวง 
๔. ห๎องศิลปะ ๔. บ๎านหมอสมหวัง 
๕. ห๎องอุตสาหกรรม ๕. โรงงานน้ าตาล TN 
๖. ห๎องพระพุทธศาสนา ๖. พิพิธภัณฑ์โป่งมะนาว 
๗. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๗. คุณมณี  เกษม (ท าดอกจ าปี) 
๘. ห๎องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๘. คุณลัดดาวัลย์  ชูเมือง (ตัดเย็บ) 
๙. ห๎องศูนย์การเรียนรู๎ภาษาไทย ๙. โรงพยาบาลชัยบาดาล 
๑๐. ห๎องปฏิบัติการทางภาษา ๑๐. โรงพยาบาลทําหลวง  
๑๑. ห๎องปฏิบัติการอาหาร ๑๑.  หมูํบ๎านซับเรือ (ถักกระเป๋าเชือกฟาง) 
๑๒. ห๎องนาฏศิลป์ ๑๒.  หมูํบ๎านหนองประดูํ (เพ๎นสี

เครื่องปั้นดินเผา)        
๑๓.  ศูนย์ข๎อมูลเมืองโบราณซับจ าปาและป่าจ าปีสิรินธร   
๑๔.  สวนวรรณคด ี  
๑๕.  สวนพฤกษศาสตร์  
๑๖.  ห๎องสหกรณ์โรงเรียน  
๑๗.  ห๎องเสริมสวย  
๑๘.  ผังจ าลองเมืองโบราณซับจ าปาและป่าจ าปีสิรินธร        
๑๙. หอ๎งศูนย์ประวัติศาสตร์  
 ๖) ปราชญ์ชาวบ๎าน/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู นักเรียน  
ที ่ ชื่อวิทยากร เรื่องท่ีสอน ระดับชั้น ปีการศึกษา จ านวนชั่วโมง 
๑ นางมณี  เกษม งานประดิษฐ์ดอกจ าปีสิรินธร/บายศรี ม.๒-๓ ๒๕๕๓-๕๙ ๒๐ 
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๗. ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมาณ (รับ-จ่าย)  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๒,๗๐๗,๐๖๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-คําจ๎าง 20,993,275.50 
เงินนอกงบประมาณ ๒,๑๔๔,๓๒๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๐๐๔,๐๐๗.๗๑ 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ) - งบอ่ืนๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ ๔,๘๕๑,๓๘๐ รวมรายจ่าย 22,997,283.21 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐      ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ   ๙๓.๔๖   ของรายรับ 
 
๘. สภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชน โดย รอบบริเวณโรงเรียน  มีพ้ืนที่ทั้งหมดอยูํ ในเขตอ าเภอทําหลวง  ซึ่งอยูํทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลพบุรี  เชื่อมตํอระหวํางภาคกลาง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อยูํหํางจาก
จังหวัดลพบุรี  ประมาณ  ๘๗  กิโลเมตร  มี ๖ ต าบล  คือ  ต าบลทําหลวง  ต าบลแกํงผักกูด  ต าบลหนอง
ผักแวํน  ต าบลซับจ าปา  ต าบลหัวล า  และต าบ ลทะเลวังวัด  หนํวยงานหรือ องค์กรใกล๎เคียง ได๎แกํ องค์การ
บริหารสํวนต าบลซับจ าปา สถานีอนามัยต าบลซับจ าปา  โดยโรงเรียนทําหลวงวิทยาคมตั้งอยูํในต าบลซับจ าปา  
ประชาชนสํวนใหญํย๎ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การตั้งบ๎านเรือนที่อยูํ
อาศัยมีลักษณ ะกระจาย ตัว การ ประกอบอาชีพของชุมชน สํวนใหญํเป็นเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธ  
เนื่องจากประชากรสํวนใหญํได๎ย๎ายถิ่นมาจากตํางท๎องที่จึงมีความแตกตํางกันบ๎างทางวัฒนธรรม จารีต  
ประเพณี  และภาษาพูด ซึ่งจะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม สํงผลให๎ประชาชนในชุมชนไมํมีวัฒนธรรมประจ า
ท๎องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

 ผู๎ปกครองสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ๎าง จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   รายได๎
เฉลี่ยของผู๎ปกครองตํอครอบครัวตํอปี ประมาณ ๘๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี 

 การบริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สํงผลให๎โรงเรียนมีรายรับมากกวํา
รายจําย ได๎รับการพัฒนาระบบบริหารงานในกลุํมงานสูงขึ้น  

 โรงเรียน ทําหลวงวิทยาคม  มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยชุมชนได๎ให๎การสนั บสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ทั้งด๎านวิชาการ งบประมาณ เชํน การมอบทุนการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  นอกจากนี้ชุมชน
ยังมีสํวนรํวมในการใ ห๎ความรู๎แกํโรงเรียน เชํน การเป็นวิทยากรพิเศษ  การฝีกอาชีพแกํนักเ รียน และการ เป็น
แหลํงเ รียนรู๎ เชํน เมืองโบราณซับจ าปา ป่าจ าปีสิรินธร  โรงเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน สร๎างเครือขําย
ระหวํางบ๎านกับโรงเรียนอยํางแนํนเฟ้น โดยเป็นโรงเรียนเดียวที่เปิดสอนชํวงชั้นที่ ๔ ในเขตอ าเภอทําหลวง  

 ส าหรับข๎อจ ากัดโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม  อยูํไกลจากที่วําการอ าเภอทําหลวง และผู๎ปกครองสํวน
ใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะคํอนข๎างยากจน   
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๙. สรุปผลการประเมินตนเองในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
ด๎านคุณภาพผู๎เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ ผู๎เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

รํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมี เจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร๎างสรรค์ คิดไตรํตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๖ ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการเรียนรู๎ 

และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๘ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีมาก 

ด๎านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน 

ดีเยี่ยม 

ด๎านการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริม

ให๎ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาเป็น
สังคมแหํงการเรียนรู๎ 

ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน๎นที่ก าหนดขึ้น 

ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

ดีมาก 
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ส่วนที่ส่วนที่  ๒๒    
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

  
  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. กระบวนการพัฒนา 
  ผู๎บริหารสถานศึกษาให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาครู เพ่ือ สํงเสริมให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎วย
เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให๎เป็นไปตามศักยภาพของผู๎เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร มีมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร แล๎วน าไปออกแบบการจัดการเรียนรู๎และการวัดผลและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับผู๎เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู๎ทั้งรูปแบบการเรียนรู๎แบบการบรรยาย การท ากิจกรรม
กลุํม การลงมือปฏิบัติจริง การรํวมมือกันเรียนรู๎ การใช๎กระบวนการคิดกระบวนการใช๎ปัญหาเป็นหลัก และกา
เรียนรู๎แบบบูรณาการ พัฒนาครูทุกคนให๎มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให๎ตรงตามศักยภาพผู๎เรียน ใ ช๎
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน แหลํงเรียนรู๎ใน
ห๎องเรียน ได๎แกํ ห๎องสมุด , ห๎องคอมพิวเตอร์ , สวนพฤกษศาสตร์ , ศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง , สวน
วรรณคดี , ศูนย์ข๎อมูลเมืองโบราณซับจ าปาและป่าจ าปีสิรินธร (Information Center for Sub Champa 
Historical Site and Champi Sirindhorn Forest) แหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน ได๎แกํ เมืองโบราณซับจ าปา 
ป่าจ าปีสิรินธร  

นอกจากนี้ สถานศึกษาได๎มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู๎เรียน เพ่ือให๎อยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุข เน๎นการพัฒ นาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนเกํง ดี 
มีสุข ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ขยัน รับผิดชอบ มีวินัย ” มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุข
ภาวะจิต น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมารํวมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมีกา รเรียนรู๎ใน
โลกกว๎าง การเข๎าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา สํงเสริมการออกก าลังกาย น๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม /โครงการตํางๆ ของโรงเรียน 
เพ่ือเพ่ิมเวลารู๎เรื่องอาชีพ เชํน เลี้ยงปลาหมอ ปลูกหมํอน ปลูกกล๎วย  ปลูกมะนาว ปลูกหนํอไม๎ฝรั่ง ปลูกผักบุ๎ง 
เพาะถั่วงอก การท าขนมคุกกี้เมล็ดทานตะวัน การประดิษฐ์ดอกจ าปีสิรินธรจากผ๎าใยบัว การท าเข็มกลัดดอก
จ าปีสิรินธร เป็นต๎น  
๒. ผลการด าเนินงาน 

ในด๎านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนผู๎เรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส มีจ านวนลดลงมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปีการศึกษาท่ีผํานมา ผู๎เรียนสืบค๎นข๎อมูลหรือแสวงหาความรู๎จากสื่อ 
เทคโนโลยีได๎ด๎วยตนเอง รํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎หลายรูปแบบ ไมํวําจะเป็นการเรียนรู๎แบบการบรรยาย การ
ท ากิจกรรมกลุํม การลงมือปฏิบัติจริง การรํวมมือกัน เรียนรู๎ การใช๎กระบวนการคิดกระบวนการใช๎ปัญหาเป็น
หลัก และกาเรียนรู๎แบบบูรณาการ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
ยอมรับในกฎระเบียบของโรงเรียน มีทักษะอาชีพ  สามารถน าความรู๎ที่ได๎เรียนรู๎ในห๎องเรียนไปประยุกต์ใช๎ใน
การประกอบอาชีพเพ่ือหารายได๎ระหวํางเรียน  
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ในด๎านของคุณลักษณะ ได๎ปลูกฝังการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง ๘ ประการ ให๎
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข โดยสอดแทรก ลงในกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนทุกวัน สํงผลให๎
นักเรียนมีผลการประเมินด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง ๘ ประการ อยูํในระดับ ดีเยี่ยม ดังนี้ 

 

 
 

 จากภาพ แสดงให๎เห็นวํา นักเรียนได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นคุณลักษณะเพ่ือ รับ
คุณภาพของผู๎เรียนด๎านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีการศึกษาจากสภาพของสังคมท๎องถิ่น เน๎นและปลูกฝังลักษณะ
ดังกลําวให๎เกิดข้ึนในตัวผู๎เ รียนทุกคนเพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนา  ทั้งด๎านสติปัญญาและคุณธรรม อันจะ
น าไปสูํความเจริญก๎าวหน๎าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม  โดยมีกิจกรรมรองรับ ดังนี้ 

ด๎านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีกิจกรรมที่ปลูกฝัง สํงสริมนักเรียนผําน กิจกรรมหน๎าเสาธงตอนเช๎า  
มีการร๎องเ พลงชาติ  สวดมนต์ นั่งสมาธิ และร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และกิจกรรมวันส าคัญตํางๆ เชํน 
กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ  กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

ด๎านความซื่อสัตย์สุจริต  ความมีวินัย มีกิจกรรมที่ปลูกฝัง สํงเสริมนักเรียนผํานกิจกรรมลูกเสือ  เนตร
นารี ยุวกาชาด 

ด๎านใฝ่เรียนรู๎  ด๎านความมุํงม่ันในการท างาน กิจกรรมที่ปลูกฝัง สํงเสริมนักเรียนผําน กิจกรรมชุมนุม 
ตามความสนใจและกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู๎ 

ด๎านอยูํอยํางพอเพียงมีกิจกรรมที่ปลูกฝัง สํงเสริมนักเรียนผํานกิจกรรมเก็บขวดน้ าสร๎างรายได๎และ
กิจกรรมเศรษฐกจิพอเพียง 

ด๎านรักความเป็นไทยมีกิจกรรมที่ปลูกฝัง สํงเสริมนักเรียนผําน กิจกรรมดนตรี – นาฏศิลป์ กิจกรรมวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา และกิจกรรมของกลุํมสาระตํางๆ  

ความมีจิตสาธารณะมีกิจกรรมที่ปลูกฝัง สํงเสริมนักเรียนผําน กิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ของ แตํ
ละชั้นเรียน และกิจกรรมดูแลพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง 
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๓. จุดเด่น 
ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง รําเริงแจํมใส มีสมรรถภาพทางกาย และน้ าหนักสํวนสูงตามเกณฑ์ 

ผู๎เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ  “ขยัน รับผิดชอบ มีวินัย ” ผู๎เรียนน๎อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช๎ในกิจกรรมการเรียนรู๎ และกิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะอาชีพ 
สามารถน าความรู๎ที่ได๎เรียนรู๎ในห๎องเรียนไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได๎ระหวํางเรียน 
๔. จุดควรพัฒนา 
  ผู๎เรียนบางสํวนอํานไมํคลํอง เขียนไมํคลํอง สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํ ในระดับต่ า ครูต๎องหา
เวลาสอนซํอม และต๎องพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนที่อํานไมํคลํอง เขียนไมํคลํอง 
พร๎อมแนวทางในการประเมินผู๎เรียนตามศักยภาพ ต๎องพัฒนาทักษะการคิดของผู๎เรียนเพื่อแก๎ปัญหา และเพ่ิม
ทักษะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 7C)  
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม  
1.  กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนได๎ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผํานมา โดยการศึกษาข๎อมูล 
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และจากการ
นิเทศติดตามจากหนํวยงานต๎นสังกัด และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อวางแผน
รํวมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีให๎สอดคล๎องกับสภาพ
ปัญหา ความต๎องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร๎อมทั้งนี้จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให๎ผู๎รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตาม
ความรู๎ค วามสามารถของบุคลากร ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
2. ผลการพัฒนา 

ในกระบวนการบริหารและการจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา มีรูปแบบการบริหารและจัดการเชิง
ระบบ โดย ทุกฝ่ายมีสํวนรํวม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุํง
พัฒนาผู๎เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยมีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากชุมชน
ด๎านการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล๎องกับสภาพปัญหาความต๎องการพัฒนาของโรงเรี ยน 
นโยบายปฏิรูปการศึกษา ความต๎องการของผู๎ปกครอง ชุมชน ท๎องถิ่น และสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ โรงเรียนมีการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

 
  
 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการมีสํวนรํวมของผู๎บริหาร ครู และชุมชน และได๎รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎รับผิดชอบโครงการได๎จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ให๎ทางโรงเรียนทราบเป็นระยะ และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการผู๎รับผิดชอบแตํละโครงการได๎จัดท ารายงาน
สรุปผล การด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎ที่เกี่ ยวข๎องมีสํวนรํวมใน
การรํวมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม

  
 

การประชุมผู้ปกครอง  

  
 
 การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็ นส าคัญ โดยให๎ครูทุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีสอนที่หลากหลาย และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ในรูปของกิจกรรมชุมนุมให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ และมีการบูรณาการกลุํมสาระการ
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เรียนรู๎กับภูมิปัญญาท๎องถิ่น   จัดการอบรมพัฒน าครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประจ าทุกปี ตลอดจน
สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎ารับการอบรมพัฒนาตนเองกับหนํวยงานตํางๆ   
 โรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล๎อม และบรรยากาศภายในสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงสํงเสริม
การเรียนรู๎ การจัดกิจกรรม และมีโครงการซํอมบ ารุง  ปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาอยําง
เป็นระบบ และสํงเสริมการใช๎เวลาวํางจากแหลํงเรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน์ รํวมทั้งกิจกรรมและสถานที่ส าหรับ
พัฒนาการทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมโดยมีการจัดการอยํางเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หลัง กํอน 
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การปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล๎อม และบรรยากาศภายในสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงสํงเสริมการเรียนรู๎ 
การจัดกิจกรรม และมีโครงการซํอมบ ารุง ปรับภูมิทัศน์ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 
และสํงเสริมการใช๎เวลาวํางจากแหลํงเรียนรู๎ให๎เกิดประโยชน์ รํวมทั้งกิจกรรมและสถา นที่ส าหรับพัฒนาการ
ทางด๎านรํางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมโดยมีการจัดการอยํางเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ยังจัดให๎มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและตํอเนื่อง ตลอดจนเปิดโอกาสให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
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3. จุดเด่น  

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ มีการจัดการประชุมอยํางสม่ าเสมอ เพื่อให๎ทุก
ฝ่ายมีสํวนรํวมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล๎องกับผลการจัดการเรียนการสอน สภาพปัญหา ความต๎องการของ
ชุมชน ผู๎ปกครอง และตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา อีกท้ังนี้โรงเรียนยังมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยชุมชน
ได๎ให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีสํวนรํวมในการให๎ความรู๎แกํโรงเรียน เชํน การเป็ น
วิทยากรพิเศษ การฝึกอาชีพแกํนักเรียน มีการสร๎างเครือขํายระหวํางบ๎านกับโรงเรียน 

 
 

18 คน
58%

7 คน
23%

4 คน
13%

2 คน
6%

19%

จ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559

 1 - 2 ครั้ง

3 - 4 ครั้ง

5 - 6 ครั้ง

7 - 8 ครั้ง
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4. จุดควรพัฒนา  
 ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎มีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน
 สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาขอ งโรงเรียนให๎มีความเข็มแข็ง มี
สํวนรํวมในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่ เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญโดยด าเนินงาน /กิจกรรม
อยํางหลากหลาย  ได๎แกํ  ปรับโครงสร๎างรายวิชา หนํวยการเรียนรู๎ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎ สัดสํวนคะแนนแตํ
ละหนํวย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให๎นักเรียนทุกคนมีสํวนรํวม ลงมือปฏิบัติจริง จากแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลาย แสวงหา
ความรู๎จากเทคโนโลยี สรุปองค์ความรู๎และน าเสนอผลงานได๎ด๎วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะ
กระบวนการคิด เชํน การเรียนรู๎บูรณาการ 8 กลุํมสาระ กับป่าจ าปีสิรินธรแหลํงภูมิปัญญาท๎องถิ่นภายในชุมชน 
เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยโครงงาน ครูใช๎สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนให๎แกํผู๎เรียน 
2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน /โครงงาน/กิจกรรมอยํางหลากหลาย เพื่อพัฒนาให๎ครูจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ สํงผลให๎ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูํในระดับ ดี 
3. จุดเด่น  
 ครูมีความมํุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการคิด ได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริงด๎วย วิธีการและแหลํงการเรียนรู๎ทั้งภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ที่หลากหลาย ให๎นักเรียน
แสวงหาความรู๎จากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด๎วยตนเอง และครูได๎รับการพัฒนาในวิชาที่สอน มีการตรวจ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนอยํางน๎อ ยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง  
4. จุดด้อย  
 ควรสํงเสริม สนับสนุนให๎ครูทุกคน ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎รํวมกันจัดการเรียนรู๎ กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน๎นความเป็นเลิศทางวิชาการให๎กับนักเรียนทุกคนอยํางท่ัวถึง จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให๎สูงขึ้นได๎และการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํผู๎เรียนทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช๎พัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได๎แกํ 
๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามํุงเน๎นคุณภาพตามมาตรฐาน  
๓) จัดการและบริหารข๎อมูลสารสนเทศอยํางเป็นระบบโดยใช๎เทคโนโลยีชํวยในการเก็บข๎อมูล วิเคราะห์

ข๎อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   อาทิเชํน โรงเรียนได๎มี
การใช๎ระบบ i-Office เพ่ือสํงหนังสือราชการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ i-Office 

ระบบ i-Office 
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นอกจากนี้ โรงเรียนได๎มีการใช๎ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ในการแจ๎งขําวสารและหนังสือ
ราชการภายในโรงเรียน  
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โรงเรียนมีเว็บเพจเพื่อประชาสัมพันธ์งานตํางๆของโรงเรียน www.facebook.com/tlwit 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/tlwit 

www.facebook.com/tlwit 

http://www.facebook.com/tlwit
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โรงเรียนจัดการสื่อสารผํานอินเทอร์เน็ตตอบข๎อสงสัยกับผู๎ปกครองนักเรียน 
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โรงเรียนมีเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tlw.ac.th เพ่ือประชาสัมพันธ์ขําวและหนังสือราชการตํางๆ 
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โรงเรียนมีกลุํม Line ที่ใช๎ติดตํอสื่อสารกันอยํางทันทํวงที แจ๎งขําวสารตํางๆรอบตัว 
 

 
๔) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
๘) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผู๎ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษา  
โดยน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผํานมา  วิเคราะห์ผล

การประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ ผํานมา วิเคราะห์จุดเดํน  จุดที่ควรพัฒนา  
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา  ประกอบด๎วย  โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยเน๎นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  มีกิจกรรมให๎ความรู๎  ความเข๎าใจ แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให๎ครูทุกคนใน
โรงเรียน เพ่ือให๎คณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎องมีความเข๎าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานแตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  ให๎ปฏิบัติหน๎าที่ติดตามตรวจสอบและ
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ประเมินคุณภาพภายในตามมาต รฐานของสถานศึกษา  ภาคเรียนละ  ๑ ครั้ง จัดท าเครื่องมือ  ให๎ ครูประเมิน
ตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  ที่วางไว๎  คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา  ติดตามการประเมิน
โครงการและกิจกรรมส รุปผลการด าเนินงาน  ปรับปรุงการท างานอยํางมีสํวนรํวมของทุกฝ่าย  โรงเรียนจัดท า
แบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน  ผู๎ปกครองคณะกรรมการ
ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
๒. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึก ษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  อยํางเป็น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู๎ปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
๓. จุดเด่น 

โรงเรียนให๎ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเ น๎นการสร๎างความ
เข๎าใจและให๎ความรู๎ด๎านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎อง  ที่ชัดเจน เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน๎นการมีสํวนรํวม  
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร๎างวัฒนธรรมการประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาให๎กับบุคคลที่
เกี่ยวข๎องทุกระดับ 
๔. จุดควรพัฒนา 

จัดระบบให๎คณะกรรมการประเมินได๎รํวมกันสังเคราะห์ข๎อมูล และสารสนเทศ อยํางเป็นระบบ จัดให๎
ครูไดป๎ระเมินผลคุณภาพการศึกษารํวมกับคณะกรรมการ  
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ผลการประเมินภาพรวมผลการประเมินภาพรวม  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน  โครงการ  และกิจกรรมตํางๆ  สํงผลให๎สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว๎ในแตํละมาตรฐาน  จากผลการประเมินสรุปวําได๎ระดับดีเยี่ยม  
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่  ๑ ผลการจัดการศึกษา  อยูํในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยูํในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ  อยูํใน
ระดับด ีมาตรฐานที ่๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยูํในระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้ สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต๎องการพัฒนาตามสภาพ
ของผู๎เรียน สอดคล๎องกับจุดเน๎นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท๎องถิ่น  ผู๎เรียนที่มีความบกพรํองได๎รับ
การพัฒนาจนมีพัฒนาการทางการอํานออก เขียนได๎ดีขึ้น สามารถ ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได๎ดี 
และมีความประพฤติด๎านคุณธรรมจริยธรรม  คํานิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ตามผลการ
ประเมินในมาตรฐานที่  ๑ ในด๎านกระบวนการบริหารจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในราย
มาตรฐานอยูํในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการวางแผน  ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงาน ตามแผนที่เกิดจาก
การมีสํวนรํวม ใช๎ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผํานมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล๎องกับเป้าหมาย
การพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  และการปรับปรุงแก๎ไขงานให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยูํในระดั บดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่
เป็นไปตามความต๎องการของหลักสูตร  และบริบทสถานศึกษา  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎  ใช๎สื่อการเรียนรู๎  
ติดตามตรวจสอบและชํวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก๎ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริง
ในทุกขั้นตอน  สถานศึกษาด าเนิ นงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอยํางเป็นขั้นตอน  จนเกิดคุณภาพ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูํในระดับดีเยี่ยม  โดยสถานศึกษาให๎ความส าคัญกับผู๎เกี่ยวข๎อง
ทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความรํวมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยํางดี  
และผูม๎ีสํวนเกี่ยวข๎อง มีความม่ันใจตํอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ส่วนที่  ๓๓    
สรุปผลสรุปผล  แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา  และความตอ้งการการชว่ยเหลือและความตอ้งการการชว่ยเหลือ  

  
  

๑. จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู๎เรียนมีความกล๎าแสดงออก รําเริงแจํมใส  และเป็นผู๎มีคุณธรรม
จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) นักเรียนที่มีความบกพรํองด๎านการอําน -  เขียน มีพัฒนาการดีข้ึน 
ผู๎เรียนอํานหนังสือออกและอํานคลํองมากขึ้น  
๓) ผู๎เรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
สํวนสูงตามเกณฑ์  
๔) นักเรยีนมีความรับผิดชอบในการงาน และหน๎าที่ของตนเอง  

- 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) ผู๎บริหารมีความมุํงม่ันตั้งใจ มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดี
ในการบริหารงาน  สามารถเป็นแบบอยํางท่ีดีในการท างาน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ  และมีความพร๎อมในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ตามบทบาท 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ โรงเรียนได๎ใช๎
เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เชํน การประชุมแบบมีสํวนรํวม  
การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุํม  เพ่ือให๎ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมา ยที่ชัดเจน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา ความต๎องการพัฒนา  
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ที่มุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผู๎เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา  ครูผู๎สอนสามารถ
จัดการ 
เรียนรู๎ได๎อ ยํางมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  
ประเมินผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
และโรงเรียนได๎ใช๎กระบวนวิจัยในการรวบรวมข๎อมูลมาใช๎เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 
 

- 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูพัฒนาต นเองอยูํเสมอ มีความตั้งใจมุํงม่ันในการปฏิบัติหน๎าที่
อยํางเต็มเวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให๎นักเรียนแสวงหาความรู๎จากสื่อเทคโนโลยีด๎วย
ตนเองอยํางตํอเนื่อง 
๓) ครูให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือ
ตํอการเรียนรู๎ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให๎ นักเรียนเรียนรู๎จากการคิด ได๎ปฏิบัติจริงด๎วย
วิธีการและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
๕) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได๎รับการตรวจประเมินและ
ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) จัดกิจกรรมเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎มี
ความสามาร ถในการคิดวิเคราะห์คิด
สังเคราะห์อยํางหลากหลาย  และใช๎
แหลํงเรียนรู๎ในการพัฒนาตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถ
น าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
บนหลักความมีเหตุผล และมีทักษะใน
การแก๎ปัญหาตามสถานการณ์ได๎อยําง
เหมาะสม 
๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
พฤติกรรมทัศนคติที่ดีตํอความเป็นไทย 
๔) จัดการเรียนการสอนด๎วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล๎องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ๎และฝึกให๎นักเรียนได๎คิดวิเคราะห์
หาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ สื่อเทคโนโลยี
ให๎มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหลํงเรียนรู๎
จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการให๎อยูํในสภาพ
ดีและพร๎อมใช๎งานเสมอ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
โรงเรียนให๎ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเน๎นการสร๎างความเข๎าใจและให๎ความรู๎ด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข๎องอยํางชัดเจน 
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเน๎นการมีสํวนรํวมโดยด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการสร๎างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให๎กับบุคคลที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
๑) สถานศึกษาจัดระบบให๎ครูประเมิน
ตนเองรายบุค คลตามแผนพัฒนา
ตนเองแตํยังขาดการให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับแกํครูในการพัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองใน
การเรียนรู๎  แตํยังขาดการติดตาม  
ชํวยเหลือด๎านการเรียนรู๎ของนักเรียน
เป็นรายคน 
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๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลให๎ชัดเจนขึ้น  
๒. การสํงเสริมให๎ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู๎  การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา

ผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎ได๎เต็มศักยภาพ 
๓. จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน แ ละแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในงานที่ได๎รับมอบหมาย  

ติดตามผลการน าไปใช๎และผลที่เกิดกับผู๎เรียนอยํางตํอเนื่อง  
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ 

 
๓. ความต้องการการช่วยเหลือ 

๑. การพัฒนาครูผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาผู๎เรียนในศตวรรษที่๒๑ 
๒. การสร๎างข๎อสอบที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎ตามแนวทางของการประเมินO-NETและPISA 
๓. การจัดสรรครูผู๎สอนให๎ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต๎องการและจ าเป็น 
๔. การพัฒนาและสร๎างเครือขํายชุมชนแหํงการเรียนรู๎ภายในโรงเรียน  
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ส่วส่วนที่นที่  ๔๔  
ภาคผนวกภาคผนวก  

  
  

 ประกาศโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 ประกาศโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 บันทึกการให๎ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา   
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ประกาศโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 
เรื่อง   แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 

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

 ตามท่ีมีการประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ. 2554 ที่ก าหนดให๎สถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให๎มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอยํางน๎อยปีการศึกษาละ  1 ครั้ง พร๎อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาไปใช๎ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย โรงเรียนทําหลวงวิทยาคม จึงประกาศแตํงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. นางสาวสุนทรี   จันทร์ส าราญ ผู๎ทรงคุณวุฒิภานอก ประธานกรรมการ 
 ๒. นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ผู๎ทรงคุณวุฒิภายใน รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุนทร  จิตต์สวําง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. นางชญาภา  พ่ึงสุข    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นางเบญจางค์    เจริญสุข   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖. นางพยอม    ไชยสงโท       ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๗. นางสาววันดี  แววสวําง         ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นางเทพสุดา  เฆวิลัย  ครูช านาญการ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
   

มีหน้าที่  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอ ยํางน๎อยปีละ 1 ครั้งและ
จัดท าสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  

ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป    
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๕    เดือน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
         

                                                            
          (นายมนูญ  ชัยสูงเนิน) 

                                     ผู๎อ านวยการโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 
เรื่อง   แตํงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

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

 ตามท่ีมีการประกาศใช๎กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ. 2554 ที่ก าหนดให๎สถานศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให๎มีการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอยํางน๎อยภาคเรียนละ  1 ครั้ง พร๎อมทั้งจัดท ารายงานผล และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช๎ประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น 
 เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย โรงเรียนทําหลวงวิทยา คม จึงประกาศแตํงตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  ๑.๑ นายราเชนทร์   นิ่มศิร ิ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑.๒ นายเนตรนรินทร์ ค าเรืองบุญ ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  ๑.๓ นายนิคม   เมฆวิลัย  ผู๎แทนผู๎ปกครองนักเรียน    

มีหน้าที่ ให๎ค าปรึกษา ข๎อเสนอแนะในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษา ให๎เป็นไปด๎วยความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และเกิดประสิทธิภาพ 
 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๒.๑ นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   ๒.๒ นางพยอม    ไชยสงโท       ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   ๒.๓ นางสาวพิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ ครู   กรรมการและเลขานุการ 
     
มีหน้าที่   

1. ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานประจ าปี (Self-
Assessment Report: SAR)และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

2. จัดท าก าหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและก าหนดการประเมินคุณภาพ
ภายในรํวมกับผู๎บริหารสถานศึกษา 

3. ก ากับดูแลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
4. ประสานงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลครอบคลุมทุกมิติและไมํซ้ าซ๎อน 
5. เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6. รํวมสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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7. พิจารณาผลการประเมินรวบยอดและแจ๎งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาอยํางไมํเป็นทางการด๎วยวาจาตํอสถานศึกษา 

8. ให๎ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงแก๎ไขหรือพัฒนาแกํสถานศึกษา 
9. ก ากับการจัดท าและสํงรายงานผลติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎ผู๎เกี่ยวข๎อง 
10. รํวมรับผิดชอบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอยํางน๎อยภาคเรียนละ  1 ครั้ง  และจัดท ารายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  
ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มี

ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
           

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๕   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                    
 
 
 

                                                       (นายมนูญ  ชัยสูงเนิน) 
                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 
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ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที่   ๒๑๘  / ๒๕๕๙ 

 
เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

........................................................................................ 
 ด๎วยโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม ได๎มีการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอหนํ วยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและเปิดเผยตํอสาธารณเพ่ือน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    พ .ศ.๒๕๔๗ จึงค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ดังรายชื่อตามบัญชีแนบท๎าย 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑ นายราเชนทร์   นิ่มศิริ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ๑.๒ นายเนตรนรินทร์ ค าเรืองบุญ ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ๑.๓ นายนิคม   เมฆวิลัย  ผู๎แทนผู๎ปกครองนักเรียน    

มีหน้าที่ ให๎ค าปรึกษา ข๎อเสนอแนะในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษา ให๎เป็นไปด๎วยความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และเกิดประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการอ านวยการการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๑ นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ผู๎อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางชญาภา  พ่ึงสุข    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๓ นายสุนทร  จิตต์สวําง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๔ นางเบญจางค์   เจริญสุข   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๕ นางพยอม    ไชยสงโท       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๖ น.ส.พิริยาตะวัน      วิชานน์ชนะกิจ  ครู   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๗ นางเทพสุดา  เมฆวิลัย  ครูช านาญการ  กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ให๎ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับดูแลและแก๎ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขั้น
ในระหวํางการด าเนินงานให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
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๓. คณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตามฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. นางสาววันดี    แววสวําง   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.ประภาสิริ  ด๎วงเงิน  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๓. น.ส.ทักษญา    เจริญเวช คร ู   กรรมการ 
๔. นางสุรีรัตน์  แววสวําง พนักงานราชการ  กรรมการ 
๕. นางสาวพรรณวรท  ศิริมากร  ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๖. นางเทพสุดา    เมฆวิลัย  ครูช านาญการ  กรรมการและเลาขานุการ 
๗. นางสาวอุษณีย์   ทับทิมทอง ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวยเลขานุการ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. นางบุญเรือน   หาลาภ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายชลเทพ    สมัครการ ครู   รองประธานกรรมการ 
๓. จ.ส.ต.ธนพงษ์   วรรณมาตย์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔. นายสิริพงศ์   ชาญเชนกมลศักดิ์ คร ู   กรรมการ 
๕. น.ส.สุมิตรา    ด๎วงหิรัญ ครูช านาญการ  กรรมการและเลาขานุการ 
๖. น.ส.ศิรินภา    เติมสูงเนิน ครูผู๎ชํวย   ผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. นางชญาภา   พ่ึงสุข  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนทร    จิตต์สวําง ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางเบญจางค์   เจริญสุข  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางพยอม    ไชยสงโท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางอาจารี   จิตต์สวําง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นายอุทัย   ไชยสงโท ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นายสิริพงษ์    ชาญเชนกมลศักดิ์ คร ู   กรรมการ 
๘. นายจตุชัย  นันทวิชิต ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๙. น.ส.จินตกาญจน์ อํุนจิตร  ครูธุรการ  กรรมการและเลาขานุการ
๑๐. นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง คร ู   ผู๎ชํวยเลขานุการ 

   
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. นางประไพ    อํอนสลุง ครูเชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ 
๒. นางรัตนาวลี    ชูเมือง  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางศิริพร    รอดกสิกรรม ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔. นางนิตยา    วงศ์จันทร ครู   กรรมการ 
๔. น.ส.ภัทิรา    สอาด  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๕. นางสาวยุพา   สุวรรณศรี ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
๖. นายอรรถกร   จันทร์เทวี ครูผู๎ชํวย   กรรมการ 
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๗. นายชัยณรงค์   รัตนปรีดา คร ู   กรรมการ 
๘. นายฤทธินันท์  หํอคนดี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๙. นางสาวรุํงนภา   ชัยภา  ครูพ่ีเลี้ยง  กรรมการ 
๑๐. น.ส.ทักษญา  เจริญเวช คร ู   กรรมการและเลาขานุการ
๑๑. น.ส.บุณยหนุน   ประสมสุข ครูช านาญการ  ผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

๑. น.ส.พิริยาตะวัน  วิชานน์ชนะกิจ คร ู   ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริพร    รอดกสิกรรม ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายฤทธินันท์  หํอคนดี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์   รัตนปรีดา คร ู   กรรมการและเลาขานุการ
๕. นางเทพสุดา   เมฆวิลัย  ครูช านาญการ  ผู๎ชํวยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์ข๎อมูลและผลการประเมินตนเองรอบปีที่ผํานมา เพื่อก าหนดความต๎องการจ าเป็นในการ

สํงเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีรับผิดชอบ 
๒. วางแผนจัดท าโครงการ งาน กิจกรรม ตามสภาพปัญหา และความต๎องการจ าเป็นเพ่ือการปรับปรุง 

สํงเสริม พัฒนาคุณตามภาพมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ 
๓. ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  ตามแผนที่ก าหนด 
๔. รวบรวมข๎อมูล ตรวจสอบ ทบทวนผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมและปรับปรุงการ

ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมและปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให๎ผลการด าเนินงานเกิดประสิทธิผลตาม
มาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ 

๕. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่รับผิดชอบ เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 
๖. รวบรวมและจัดท าระบบสารสนเทศให๎สอดคล๎อง ครอบคลุมตัวชี้ตามมาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๗. เตรียมรับการประเมินภายในจากหนํวยงานต๎นสังกัดและเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ของ สมศ. 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๘   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

( นายมนูญ  ชัยสูงเนิน ) 
ผู๎อ านวยการโรงเรียนทําหลวงวิทยาคม 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบบันทึกการให้ความเห็นชอบ  
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษารายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา   

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบต่อรายงานประจ าป ี           

ของ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม อ าเภอท่าหลวง  จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่  ๑๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๕ 
และโดยลงนามบันทึกการให้ความเห็นชอบ ไว้ ณ ที่นี้ 
 
ลงช่ือ 

๑. ____________________________________ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(นายราเชนทร์ นิ่มศิริ) 
 

๒. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎แทนผู๎ปกครอง) 
(นายนิคม  เมฆวิลัย) 
 

๓. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎แทนครู) 
   (นางบุญเรือน  หาลาภ) 
 

๔. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎แทนองค์กรชุมชน) 
(นายสายยัณห์ อดุลยานุโกศล ) 
 

๕. ____________________________________กรรมการสถานศึกษา (ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) 
(ก านันยุทธนา  จันทร์นภาศิริ) 
 

๖. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎แทนศิษย์เกํา) 
(นายเนตรนรินทร์  ค าเรืองบุญ) 
 

๗. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์) 
(พระครูอุดมวรรักษ์) 
 

๘. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎แทนพระภิกษุสงฆ์) 
(พระพิชัยยุทธ์  เตชปญฺโญ) 

 
๙. _______________ ____________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 

(นายบุญแก๎ว  ผํองทอง) 
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 (ร๎อยต ารวจสุพจน์  ผดุงสุทธิ์) 
 

๑๐. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)  
(นางนันทิชา  สุภาดี) 
 

๑๑. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
(นายทัศนา  ชูเมือง) 
 

๑๒. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
(ก านันวิเชียร  แสงขาว) 
 

๑๓. ____________________________________กรรมการสถานศึกษาฯ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ) 
(นายธัญญา  ชาญบัญชี) 
 

๑๔. ____________________________________กรรมการและเลขานุการ 
(นายมนูญ  ชัยสูงเนิน) 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

   ๑. ประธานกรรมการ..................................................ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 
      (นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ) 
 
   ๒. รองประธานกรรมการ...........................................ผู๎ทรงคุณวุฒิภายใน 
     (นายมนูญ ชัยสูงเนิน) 
 
   ๓. กรรมการ..............................................................ครูช านาญการพิเศษ 
     .(นายสุนทร  จิตต์สวําง)  
 
   ๔. กรรมการ..............................................................ครูช านาญการพิเศษ 
     (นางชญาภา พ่ึงสุข)  
 
   ๕. กรรมการ..............................................................ครูช านาญการพิเศษ 
     (นางเบญจางค์  เจริญสุข)   
 
   ๖. กรรมการ...............................................................ครูช านาญการพิเศษ 
     (นางพยอม ไชยสงโท)     
   
   ๗. กรรมการ...............................................................ครูช านาญการ 
     (นางสาววันดี แววสวําง) 
 
   ๘. กรรมการและเลขานุการ.......................................คร ู
     (นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ) 
 
   ๙. กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ....................................ครูช านาญการ 
     (นางเทพสุดา เมฆวิลัย) 
 
 
  
 


