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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง น ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

ค าน า 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)  ได้ให้ความส าคัญการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  โดย
ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘  องค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
๓) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินโดยต้นสังกัด  ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานท่ีดีของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชน ๕) น าผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดท้ังเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ดังนั้น โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ด าเนินการตามหลักการของกฎหมาย     ท่ี
เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา และได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕61  เสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับสถานศึกษาน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
และเป็นฐานข้อมูลส าหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาน าไปใช้ประโยชน์  รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยเขตพื้นท่ีการศึกษา  และเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามล าดับ
ต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ไว้  ณ   โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานครั้งนี้  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 

                                                                          อมรรัตน์  โสธารัตน์ 
       (นางสาวอมรรัตน์  โสธารัตน์) 

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 
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สว่นที ่๑ 
  

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ชื่อโรงเรียน ท่าฉางวิทยาคาร  
ท่ีต้ัง เลขท่ี ๙๔ หมู่ท่ี ๖ ถนนพุนพิน-ไชยา ต าบลเขาถ่าน อ าเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   
โทรศัพท์  0-7738-9106   
โทรสาร 0-7738-9106   
e-mail : tch_schoolnew@hotmail.com    
Website : www.tchsc.ac.th  
เปิดสอนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
เนื้อที่ ๓๒ ไร่  ๓ งาน ๔๘ ตารางวา  
เขตพื้นที่บริการ ท้ังอ าเภอท่าฉาง  คือ ต.ท่าฉาง ต.เขาถ่าน ต.ท่าเคย ต.คลองไทร ต.เสวียด และ ต.ปากฉลุย  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  
กรมสามัญศึกษา ซึ่งในขณะนั้นรับนักเรียนได้เพียง ๔๕ คน มอบตัวเข้าเรียนเมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗  
ในระยะแรกยังไม่ได้สร้างอาคารเรียน และยังไม่ได้รับการบรรจุอัตราก าลังครู จึงใช้อาคารเรียนและครูของ
โรงเรียนท่าฉาง (โรงเรียนประถม) เดิม ท าการสอนไปก่อน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ กรมสามัญศึกษาได้
บรรจุครู และแต่งต้ังให้ นายฉัตร คงผ่อง ครูโทโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ และต่อมา      
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ มีค าส่ังยุบโรงเรียนท่าฉาง (โรงเรียนประถม) เดิม นักเรียนท่ีเหลือ           เพียง
เล็กน้อย ฝากให้เรียนกับโรงเรียนพุนพิน โดยให้ครูและทรัพย์สินของโรงเรียนท่าฉาง ท้ังหมดขึ้นกับโรงเรียนท่า
ฉางวิทยาคาร 
 
 
 

http://www.tchsc.ac.th/


 

    

 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
 

1) จ านวนบุคลากร 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทของบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ผู้บริหาร 1 - - 1 
ครูประจ าการ 13 - 12 1 
พนักงานราชการ 2 - 2 - 
ครูอัตราจ้าง 3 - 3 - 
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 4 2 2 - 

รวม 23 2 19 2 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
 
 

แผนภูมิ แสดงค่าร้อยละของบุคลากร จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 



 

    

 

      2)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา (ชั่วโมง/สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ภาษาไทย 2 26 
3. คณิตศาสตร์ 3 26 
4. วิทยาศาสตร์ 3 25 
5. สังคมศึกษา  2 26 
6. สุขศึกษาและพละศึกษา 1 27 
7. ศิลปะ 1 24 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 25 
9. ภาษาอังกฤษ 3 24 

รวม 19 20 
 

1.3 ข้อมูลนกัเรยีน 

ตาราง 3 แสดงจ านวนห้องเรียนและนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันเรียนและเพศ ปีการศึกษา ๒๕61 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม รวมทั้งหมด 
จ านวนห้อง 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

เพศ 
ชาย 34 26 28 88 18 12 4 34 122 
หญิง 32 20 17 69 11 19 14 44 113 

รวม 66 46 45 157 29 31 18 78 235 
 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

 



 

    

 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัสถานศกึษา 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561 

 
 

 
 

 
 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แต่ละกลุ่มสาระ  ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
 
 
 



 

    

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระ   
ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปกีารศึกษา 2561 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระ 
ในระดับ 3 ข้ึนไประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปกีารศึกษา 2561 

 

 
 
 
 
 
 



 

    

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระ   
ในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

 
แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระ   

ในระดับ 3 ข้ึนไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 
 



 

    

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่กลุ่มสาระ   
ในระดับ 3 ข้ึนไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

 

1.5 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติข้ันพืน้ฐาน (O-NET) 
   

 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
 
 
 
 
 



 

    

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 

 
 

 2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2560 
 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2559-2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

 
 



 

    

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2559-2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 

1.6 ข้อมูลงบประมาณ  ปีการศกึษา 2561 
 

การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มตามโครงสร้างโรงเรียน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 1,103,563 60.10 
กลุ่มบริหารกจิการนักเรียน 119,200 6.49 
กลุ่มบริหารทั่วไป 132,340 7.21 
กลุ่มบริหารงานอ านวยการ 391,016 21.30 
ส ารองจ่าย 90,000 4.90 

รวม 1,836,119 100 
 

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ปีการศึกษา 2561 
 

 



 

    

 

 

1.7 ข้อมูลการใช้แหลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรียน ปกีารศกึษา 2561 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 

 
 

 



 

    

 

1.8 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะเป็นท้ังชุมชนเมืองและชนบท มีประชากร 26,278 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรท่าฉาง สถานีรถไฟท่าฉาง ห้องสมุดประชาชน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าฉาง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล ส านักงานท่ีดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สาขาไชยา ส่วนแยกท่าฉาง ตลาดเทศบาล ท่ีท าการไปรษณีย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
โรงเรียนและวัดต่าง ๆ  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ได้แก่ ท าสวน ท าไร่ท านา ประมง รับจ้าง 
ค้าขาย และอื่น ๆ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ 
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีสวดกลางบ้าน ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า ประเพณีวันลอยกระทง       
วันสงกรานต์ และประเพณีแห่แม่ยายเจ้า 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับช้ัน ม.3 ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่  ท านา 
ท าไร่ ท าสวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน  เพาะเห็ด ประมง ร้อยละ 18 ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไปและร้อยละ 
2 ประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ ค้าขาย รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รายได้โดยเฉล่ียต่อ
ครอบครัว ต่อปี 94,000 บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 

      ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน   
 ปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งในการด าเนินงานของโรงเรียน  ได้แก่ โครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษาเป็นระบบ บริหารจัดการได้มาตรฐาน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์
และบริบทของสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูและบุคลากร
มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดอ่อน
ในการด าเนินงาน ได้แก่ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 8 กลุ่มสาระในระดับ 3 ขึ้นไป  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 5 กลุ่มสาระหลัก ต่ ากว่าร้อยละ 50 
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างและการจัด   
การเรียนการสอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจึงต้องใช้งบประมาณในการจ้างครูและบุคลากร       
เป็นจ านวนมาก ท าให้งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษาไม่เพียงพอ 
 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสในการด าเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองและชุมชนเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการศึกษา  มีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน  ยอมรับและมีมั่นใจในสถานศึกษา จึงส่งบุตรหลาน  เข้า
เรียนในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 
 



 

    

 

 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีค่านิยม    
ในการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมืองต้ังแต่ระดับอนุบาล เขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียน มีโรงเรียนขยาย
โอกาสหลายโรงเรียน ประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มจ านวนประชากรของลดลง ท าให้จ านวนนักเรียนลดลง 
ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ประชากรว่างงานสูง ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า  
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก ปล่อยให้ลูกอยู่ในความดูแลของผู้อื่น ไม่สามารถ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มท่ี นอกจากนั้น ความเจริญก้าวหน้าของส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท าให้สามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนมีพฤติกรรมบริโภคนิยมท่ีไม่ถูกต้อง ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  
เกินความจ าเป็น เลียนแบบ แข่งขัน โอ้อวดกันโดยขาดการไตร่ตรอง ใช้ส่ือเทคโนโลยีในทางท่ีไม่สร้างสรรค์    
ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการใช้โทรศัพท์มือถือ เสพติดส่ือออนไลน์ นอกจากนั้น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและ
ชุมชน การแพร่หลายของอบายมุขต่างๆ เช่น การพนัน  ยาเสพติด  การมั่วสุมทางเพศ  ท าให้นักเรียนส่วนหนึ่ง    
มีปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาการเรียนและมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ท าให้อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

 

1.9 สรปุผลการประเมนิจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(รับการประเมินเมื่อวันท่ี 6 - 8  สิงหาคม พ.ศ.2555) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 9.69 ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 9.61 ดีมาก 
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10 8.60 ดี 
๔. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10 8.20 ดี 
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20 8.16 พอใช้ 
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10 8.00 ดี 
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 4.30 ดีมาก 
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5 4.59 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
    การจัดต้ังสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ  
      สถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

๑๑. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5 5.00 ดีมาก 
๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน   
      และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 81.03 ดี 

 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป          ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ี จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งช้ี        ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่      ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 



 

    

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 จุดเด่น โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นคณะเล็ก ๆ 
คณะละ ๒-๓ คน โดยให้มีการประเมินข้ามฝ่าย เพื่อป้องกันการประเมินท่ีเข้าข้างฝ่ายของตน จะได้ช่วยกันหา
ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ท่ีจะช่วยกันแก้ไขให้งานนั้น ๆ มีคุณภาพและป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องนั้น ๆ 
เกิดขึ้นอีก 
 จุดที่ควรพัฒนา ควรจัดท าสารสนเทศ หรือข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดท าข้อมูลพื้นฐานแสดงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดย
จัดกลุ่มของข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ 
 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ควรพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ 
เป็นฐาน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ควรบูรณาการกลยุทธ์ จุดเน้น ทักษะชีวิต กระบวนการคิดและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวัดผล ประเมินผล ควรใช้การประเมินมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อจัดระบบประกันคุณภาพ  
 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควรมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 
 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา การก าหนดด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ควรก าหนดจาก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และมีมาตรการการพัฒนารองรับอย่างชัดเจน อย่างน้อยผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะตาม       
อัตลักษณ์ ร้อยละ ๘๐ 
 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม การจัดท าโครงการด้านมาตรฐานการส่งเสริม ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดเน้น ตลอดจนแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอท่ีมีการคมนาคมสะดวก ฐานะทาง
เศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างดี คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
แต่ค่านิยมของผู้ปกครองมักส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในตัวจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดความเข้าใจใน
การจัดการศึกษา ร่วมกันเพื่อลดปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมจากแหล่งต่าง ๆ อันจะเกิดแก่บุตรหลาน 
 จุดเด่น 
 ๑. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ๒. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา และสามารถพัฒนาตาม
จุดเน้น สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ๓. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การจัดการศึกษาควรพัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้นักเรียนสามารถคิดเป็นท าเป็น 
 ๒. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูควรจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีงานประดิษฐ์ ทดลองและปฏิบัติจริง 
 ๓.การบริหารจัดการศึกษา ควรเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ งานบริหารท่ัวไป และ
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.   ระดับคุณภาพ ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  บูรณาการชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้  บูรณาการใน ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนรายบุคคล ค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล      
ท้ังกลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง กลุ่มอ่อน และกลุ่มพิเศษเรียนรวม โดยใช้ข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล เป็นสารสนเทศ
ประกอบการวางแผน และการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นท้ังทางวิชาการ 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ทักษะด้านกีฬา 
ทักษะชีวิต และทักษะทางวิชาชีพ โดยใช้ภาคีเครือข่ายท่ีมีความเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้จากการทดลอง การท าโครงงาน และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
3. ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดี และมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น ท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับสถานศึกษา และผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
นักเรียนมีการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน จ านวน ๑๐ โครงงาน ในหัวข้อ เคยท่าฉางสร้างอาชีพ ๒ เป็นการ
เรียนรู้ สืบสาน และต่อยอดวัฒนธรรม สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าฉาง และมีผลส าเร็จ
ในทางวิชาการในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ ในระดับชาติ ระดับภาค ระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอ ผลส าเร็จในด้านกีฬา ท้ังในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ตลอดจนถึงการพัฒนา
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการท างานเป็นทีม มี การวางแผนการท างาน 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท างานเป็นทีม เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี กล้าคิด กล้าแสดงออก มีทักษะการคิด มีภูมิคุ้มกันในตัว
ท่ีดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีทักษะตามศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. จุดเด่น 
  1. นางสาวสุกัญญา  ยอดนวล นางสาวอัสรีนา รบเมือง และนางสาวรัตนาพร ทองจุ้น ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 256๑ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๔-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 6๘  
  2. นายตราภูมิ  ธรรมาภิรักษ์ นายพรศักดิ์  สุขแดง และนายรัชชานนท์  พรหมโคตร รางวัลเหรียญเงิน                      
การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตชาติ ปีการศึกษา 256๑ การแข่งขันประติมากรรม ระดับช้ัน ม.๔-6              
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 6๘ 



 

    

 

3. นางสาวสุทธิกานต์  รณรงค์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทุ่มน้ าหนัก รุ่น ๕ หญิง การแข่งขันกรีฑา
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๖๑ 
5. จุดควรพัฒนา 
  การยกระดับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน และทักษะการกล้าแสดงออกของผู้เรียน 
6. หลักฐานสนับสนนุ  
  เกียรติบัตรและโล่รางวัล 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนา 
  มีการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้สารสนเทศอย่างรอบด้านเป็นฐาน มีการบริหารจัดการแบบ                        
มีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท่ีมีความเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ต้ังแต่กระบวนการวางแผนในการร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ก าหนดเป้าหมาย การด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา การด าเนินการตามแผน มีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนและ          ให้
ก าลังใจคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางาน โดยมีเป้าหมายเป็นส าคัญ และมีการพัฒนางาน  อย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และพัฒนาเป็นนวัตกรรม รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร    แบบมี
ส่วนร่วม 
3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  3.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ     การ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
   3.๓ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินการ การประเมิน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
   3.๔ ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา                
ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  3.๕ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   3.๖ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาส่ือ และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. จุดเด่น 
  4.๑ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 256๑
เหรียญทองชนะเลิศ จ านวน 1 เหรียญ และรางวัลเหรียญเงิน จ านวน ๑ เหรียญ  



 

    

 

   ๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลระดับชาติ (OBEC AWARDS) ประเภท ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
5. จุดควรพัฒนา 
  ๑. ควรพัฒนาเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน โดยเฉพาะเครือข่ายศิษย์เก่า 
       ๒. ควรมีการนิเทศ ติดตาม สู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบในระดับคุณภาพท่ีสูงขึ้น  
6. หลักฐานสนับสนนุ  
  เกียรติบัตรและโล่รางวัล 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมตามบริบทของผู้เรียน และของชุมชน ก าหนดให้คุณครู              
ทุกท่านสอนตามวิชาเอก ตามความถนัดและความสนใจ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
การสอนแบบ Active Learning พัฒนาส่ือ แหล่งเรียนรู้และสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ วัดผลและ
ประเมินผล ท าวิจัยในช้ันเรียน และรายงานผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน โดยการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จากวิทยากรพิเศษ วิทยากรท้องถิ่น และความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน และพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพให้แก่คณะครูทุกท่าน 
3. ผลการด าเนินงาน 
  ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) โดยใช้โครงงานเป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้ (RBL) มีจิตวิญญาณความ
เป็นครู ในการพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี และมีคุณภาพตามศตวรรษท่ี ๒๑ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. จุดเด่น 
  ๔.๑ นายมนัสวี  อุตรภาศ และนางสาวสุชาวดี  วิเศษแก้ว ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 256๑ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน ม.๔-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 6๘ 
  ๔.๒ นายปราณนต์  สุวรรณฤทธิ์ และนายวิทยา ชุมทอง ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาการ  ระดับชาติ ปีการศึกษา 256๑ การแข่งขันประติมากรรม ระดับช้ัน    ม.
๔-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 6๘ 
5. จุดควรพัฒนา 
  พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
6. หลักฐานสนับสนุน  
  เกียรติบัตรและโล่รางวัล 

 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    



 

    

 

ปีการศึกษา  ๒๕61 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดี 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน   
          ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดี 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดี 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดี 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเย่ียม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
       ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดี 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดี 
๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
       เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 
 



 

    

 

สว่นที ่๓ 
  

สรปุผล  
แนวทางการพฒันา
และความตอ้งการ
การชว่ยเหลอื 

 

 
สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 

1.สรุปผล 
1.1 จุดเด่น  

  1.1.1 มีทีมงานคุณภาพท่ีพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 
  1.1.2 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 
  1.1.3 ใช้วิจัยเป็นฐานในการบริหารสถานศึกษาและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
   ๑.๑.๔ นักเรียนมีทักษะชีวิต 

1.2 จุดควรพัฒนา 
 1.2.1 ทักษะกระบวนการคิด และการแสดงออกของผู้เรียน 

   1.2.2 ควรจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวที่ส่งผล
กระทบการการเรียนของนกัเรียน 
        1.2.3 ยกระดับการท างานเป็นทีม  

2. แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ๒.๑ แผนปฏิบัติงานท่ี 1 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     ๒.๒ แผนปฏิบัติงานท่ี 2 ยกระดับคุณภาพห้องเรียนคุณภาพ 
     ๒.๓ แผนปฏิบัติงานท่ี 3 กิจกรรม “TEAM Building” 
 ๒.๔ แผนปฏิบัติงานท่ี 4 การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้สารสนเทศของโรงเรียนเป็นฐาน 
 ๒.๕ แผนปฏิบัติงานท่ี 5 ID-plan ครู และ ID-plan นักเรียน 
  ๒.๖ แผนปฏิบัติงานท่ี ๖  สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดหาทุนการศึกษาให้ผู้เรียน 
 

3. ความต้องการช่วยเหลือ  
3.1 วิทยากร ผู้เช่ียวชาญในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2 การพัฒนาอาคาร สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
3.3 การบรรจุอัตราครูตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 



 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

    

 

 
 
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  
ท่ี 076 / 2562        

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
************************************************************** 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕ 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนด การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  และประเภทการศึกษา  
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  ดังต่อไปนี้  
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวอมรรัตน์  โสธารัตน์       ผู้อ านวยการโรงเรียน                      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววันวิสา  ชูสม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ        รองประธานกรรมการ  
 3. นางสาวขวัญใจ  กัลป์สุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ       กรรมการ 
 4. นายปราณนต์  สุวรรณฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
 5. นางดารณี  เหรียญทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ วางแผน ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน ประสาน ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแลให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
2. คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐาน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาประเด็นพิจารณาท่ีรับผิดชอบ 
 2) ประเมินคุณภาพการศึกษาประเด็นพิจารณาท่ีรับผิดชอบ 
 3) สรุปรายงานการประเมินตนเองประเด็นพิจารณาท่ีรับผิดชอบ 
 4) จัดท าแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองประเด็นพิจารณาท่ีรับผิดชอบ 
 5) ส่งแฟ้มสรุปรายงานการประเมินตนเองในประเด็นพิจารณาท่ีรับผิดชอบ ไปยังหัวหน้างานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 



 

    

 

 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ประเด็นพิจารณา : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 1) นางสาววันวิสา  ชูสม       หัวหน้า 
 2) นางพรทิพย์  เพชรบูรณ์     กรรมการ 
 3) นายมนัสวี  อุตรภาศ     กรรมการ 
 4) นางสาวสุนิตทรา  ขุนศรีรักษา    กรรมการ 
 5) นายวิทยา  ชุมทอง      กรรมการ 
 6) นางสาวศิรินดา  โต๊ะบู     กรรมการและเลขานุการ 
   ประเด็น    
       ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์  
  ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น    
และแก้ปัญหา  

 ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
          ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
 ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  
 1.2 ประเด็นพิจารณา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 1) นายปราณนต์  สุวรรณฤทธิ์ หัวหน้า 
 2) นางนิตย์ประภา  เอ้งเหมาะ กรรมการ 
 3) นางอรอุมา  พิทักษ์ กรรมการ 
 4) นายณัฐพงษ์  อักษรจิตร์ กรรมการ 
 5) นายวุฒิชัย  จันทร์แจ่มใส กรรมการ 
 6) นางสาวรัตนาพร  ยอดมณี กรรมการ 
 7) นางสาวสุชาวดี  วิเศษแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
  ประเด็น 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
 1) นางสาวขวัญใจ  กัลป์สุทธิ์       หัวหน้า 
  2) นางพรทิพย์  เพชรบูรณ์     กรรมการ 
  3) นางสาวซาวาด๊ะ  แยนา     กรรมการ 
  4) นายวิทยา  ชุมทอง      กรรมการ 
  5) นางสาวอมรรัตน์  นาทอง     กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 

    

 

 
      ประเด็นพิจารณา 
 ๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
       ๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน             
                         ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
                ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
               ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
               ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
                          อย่างมีคุณภาพ  
          ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  
          ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1) นางสาววันวิสา  ชูสม       หัวหน้า 
 2) นางอรอุมา  พิทักษ์      กรรมการ 
 3) นางนิตย์ประภา  เอ้งเหมาะ     กรรมการ 
 4) นางพรทิพย์  เพชรบูรณ์     กรรมการ 
 5) นางสาวศิรินดา  โต๊ะบู     กรรมการ 
 6) นายสุขสันต์ิ  ทะตัน     กรรมการ 
 7) นางสาวอรนุช  กังแฮ     กรรมการและเลขานุการ 
 ประเด็นพิจารณา 
 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 
3. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี   
 1) นางดารณี  เหรียญทอง หัวหน้า 
 2) นางสาวอรนุช  กังแฮ กรรมการ 
 3) นางสาวอมรรัตน์  นาทอง กรรมการ 
 4) นายสุขสันต์ิ  ทะตัน กรรมการ 
 4) นายวิทยา  ชุมทอง กรรมการและเลขานุการ  
 
มีหน้าที่ ดังนี้  
 1) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินงานประจ า ออกแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
วิเคราะห์ และแปลผล 

2) จัดท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติ 



 

    

 

การประจ าปี  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ และภาคผนวก 
 ๓) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๔)  รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง (ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน) 

 
 เพื่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา ต่อไป 
 
 ส่ัง ณ วันท่ี  11 กุมภาพันธ์   ๒๕62 
 
 

อมรัตน์  โสธารัตน์ 
(นางสาวอมรรัตน์  โสธารัตน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


