


 คำนำ
 หนังสือมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา พ.ศ. 2554 - 2559 

เลมน้ีจัดทำเพื่อใชกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ทายเหมืองวิทยาใหดำรงอยูซึ่งความมีช่ือเสียง และเปนที่ยอมรับแกคนทั่วไป

 ความเปนมาของการจัดทำมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนทายเหมืองวิทยา 

ไดพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก มาตรฐานการศึกษาชาต ิมาตรฐานการศึกษา

ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนกรอบกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

 คณะกรรมการรางมาตรฐานการศึกษาชุดแรก คือ คณะกรรมการการบริหาร

โรงเรียน โดยมี ผูอำนวยการ โกศล ใสขาว เปนประธาน แลวไดนำเสนอตอ

คณะกรรมการปรับรางมาตรฐานการศึกษา ชุดที่ 2

 เมื่อไดมาตรฐานการศึกษาฉบับรางแลว คณะทำงานไดจัดทำประชาพิจารณ

เพ่ือใหผูเก่ียวของทุกฝายไดใหขอเสนอแนะ

 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา พ.ศ. 2554-2559 ไดผาน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทายเหมืองวิทยา

เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนจึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนทายเหมืองวิทยานับต้ังแตวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป

(นายโกศล   ใสขาว)

ผูอำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา

13 กรกฎาคม 2554



 สารบัญ

    หนา

คำนำ

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 1

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 2

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 3

   รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  4

   คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร 5

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ 6

   ทำงานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 7  

   และเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 8

   และเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน  9

   ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

   และเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู และ 10

   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ 11

   ที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ



สารบัญ

      หนา

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 12

     สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา 13

     เปนสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 14

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูป 15

     การศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษา

     ใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน

ภาคผนวก

 - คณะกรรมการคณะกรรมการรางมาตรฐานการศึกษา 17

  โรงเรียนทายเหมืองวิทยา ชุดที่ 1

 - คณะกรรมการคณะกรรมการรางมาตรฐานการศึกษา 19

  โรงเรียนทายเหมืองวิทยา ชุดที่ 2

 - คณะกรรมการใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา 20

  โรงเรียนทายเหมืองวิทยา พ.ศ. 2554 – 2555

    



มาตรฐานที่ 1 
ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ

 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

 1.2 มีน้ำหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน

 1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ

  ท่ีเส่ียงตอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ

 1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม

 1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น

 1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป/กีฬา/

  นันทนาการ

 1.7 มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี  นาฎศิลป  

  (ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของโรงเรียน)

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 25591



มาตรฐานที่ 2 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

 2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร

 2.2  เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ

 2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง

 2.4  ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม

 2.5  สะอาด  มารยาทงามตามวิถีไทย 

  (ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามเอกลักษณของโรงเรียน)

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 2559 2



มาตรฐานที่ 3
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง

รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

 3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง

  เรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว

 3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อคนควา

  หาความรูเพิ่มเติม

 3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน

 3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนำเสนอผลงาน

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 25593



มาตรฐานที่ 4
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 

คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล

 4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

  เขียนตามความคิดของตนเอง

 4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

 4.3 กำหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

 4.4 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 2559 4



มาตรฐานที่ 5
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตร

 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ

 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

 5.3 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ

 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 25595



มาตรฐานที่ 6
ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงาน

รวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต

 5.5 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

 5.6 ทำงานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ

  ตนเอง

 5.7 ทำงานรวมกับผูอื่นได

 5.8 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 2559 6



มาตรฐานที่ 7 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล

 7.1 ครูมีการกำหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู    
  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
 7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผน
  การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู ท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
  และพัฒนาการทางสติปญญา
 7.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ
  ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
  ดวยวิธีการที่หลากหลาย
 7.6 ครูใหคำแนะนำ คำปรึกษาและแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน
  และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
 7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
  และใชผลในการปรับการสอน
 7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดีและเปนสมาชิกที่ ดีของ
  สถานศึกษา
 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความ
  สามารถ
 7.10 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือใหผูเรียนเกิด
  การเรียนรู 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 25597



มาตรฐานที่ 8
ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนำและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน

 8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมิน 

  หรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ            

 8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด

  ไวในแผนปฏิบัติการ

 8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจาย

  อำนาจ

 8.5 นักเรียน ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

 8.6 ผูบริหารใหคำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการ

  ศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 2559 8



มาตรฐานที่ 9
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล

 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามท่ีระเบียบกำหนด

 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการดำเนินงาน

  ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย

 9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 25599



มาตรฐานที่ 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน

 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน

 10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

  ความสามารถและความสนใจ

 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ 

  ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน

 10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน

  สรุปความรูไดดวยตนเอง

 10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียน

  การสอนอยางสม่ำเสมอ

 10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน

  ทุกคน

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 2559 10



มาตรฐานที่ 11
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและ

 การบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                                        

 11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมี

  ส่ิงอำนวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอม

  รมร่ืนและมีแหลงเรียนรูสำหรับผูเรียน

 11.2 จัดโครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ

  ผูเรียน

 11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียน

  เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 255911



มาตรฐานที่ 12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ

  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

  ของสถานศึกษา

 12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา 

  คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง

 12.6 จัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 2559 12



มาตรฐานที่ 13
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน

 ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

 13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน

  จากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

  ของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของ     

 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวาง

  สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 255913



มาตรฐานที่ 14
การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุ ตามเปาหมายวิสัยทัศน 

  ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา

 14.2 ผลการดำเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน   

  ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา

มาตรฐานดานอัตลักษณ

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 2559 14



มาตรฐานที่ 15
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น    
 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเนนตามแนวทาง

  การปฏิรูปการศึกษา

 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 255915



ภาคผนวก



คณะกรรมการรางมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ชุดท่ี 1

 1. นายโกศล ใสขาว ผูอำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา

 2. นางนันทนา   ตันติวิวัฒน รองผูอำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา

 3. นางสาวศรัณยา  ทวีกิจ รองผูอำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา

 4. นายชนินทร   ตันพิพัฒน ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการฝายวิชาการ

 5. นายสันติพงษ   นิลรักษ ปฏิบัติหนาที่รองผูอำนวยการฝายบริหารงานบุคคล

 6. นายสมจิต หมุนขำ ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการกลุมแผนงานวิจัยและพัฒนา

 7. นางเอนก มิตรวงศ ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการฝายงบประมาณ

 8. นายอุทิศ   มิตรงาม ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการฝายบริหารท่ัวไป

 9. นายธรรมนูญ   บุรพชนก ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียน

 10. นางกานดา รักษาศักดิ์สกุล หัวหนางานสำนักงานวิชาการ

 11. นางวรรณา หมุนขำ หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 12. นางเรณู  กูเขียว หัวหนางานวัดผลประเมินผล ทะเบียนเทียบโอนผลการเรียน

 13. นายนิพัทธ แซข้ิว หัวหนางานวัดผลประเมินผล

 14. นายสุชาติ ทองเกื้อ หัวหนางานทะเบียน

 15. นางปราริศรา เสมสันต หัวหนางานพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

 16. นายบุญยง บุญรอด หัวหนางานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู

 17. นางจุรีพร บุญทองแกว หัวหนางานหองสมุด

 18. นางสาววรกร ชางสาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

 19. นางธันวา แซล่ิม รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

 20. นางสุตินันท หอมจันทร รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

 21. นางรัติกร อัยราชธรารักษ ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 22. นายสกล กิจกลา ครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

 23. นายศิริโรจน ดวงจันทร รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

 24. นายธีระวัฒน ศรีภักดี รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 25. นายนันทวิทย นิ่มจงจิตร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 255917



คณะกรรมการรางมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ชุดท่ี 1 (ตอ)

 26. นางสุภาภรณ อุดม หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 27. นางสาวจารุวรรณ อุนจันทร หัวหนางานแนะแนว

 28. นายเรวัติ   แซล่ิม หัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 29. นายณรงค นาคง หัวหนากิจกรรมชุมนุม

 30. นางสาวจารุณี ฤดูดี หัวหนางานธุรการ 

 31. นางปญจาภรณ ไพรคณะรักษ ครู ผูชวยงานสัมพันธชุมชนและภาคีเครือขาย

 32. นางสาวปยนันท   ทองนวล หัวหนางานการเงิน

 33. นางจุไรรัตน         กิจกลา หัวหนางานการบัญชี

 34. นางสาวเฉลิมวงศ   กลับคง หัวหนางานพัสดุและบริการสินทรัพย

 35. นายวรวุฒิ   สุขเอียด หัวหนางานขอมูลสารสนเทศ

 36. นางจันทิมา จิตสวาง หัวหนางานบริหารงานบุคคล

 37. นางสาวเกศริน    เกตุชู หัวหนากลุมงานอนามัยโรงเรียน

 38. นางสาวมาลี    จันทรศรี หัวหนางานกลุมประชาสัมพันธ

 39. นายสรายุทธ    สุมาลยโรจน หัวหนางานโสตทัศนูปกรณ ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 40. นางสาวกัญจนะ มิตรวงค หัวหนางานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 2559 18



คณะกรรมการรางมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ชุดท่ี 2

 1. นายประวิทย   เจริญงาน ผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ

  อดีตผูอำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา   

 2. นายมนตรี ยกเชื้อ ผูทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ

  อดีตรองผูอำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา  

 3. นางสาวจิตรลดา  เสรีวงษ ประธานสมาคมศิษยเกา กรรมการ

 4. นายประกอบ ยกยอง รองประธานสมาคมศิษยเกา กรรมการ

 5. นายแหลม ชัยชวย ประธานเครือขายผูปกครอง กรรมการ

 6. นางกลอยใจ แกวบำรุง รองประธานเครือขายผูปกครองชั้น ม.5 กรรมการ

 7. นายทศพล   ทินรา รองประธานเครือขายผูปกครองชั้น ม.1 กรรมการ

 8. นายสกุลศักดิ์ มิตรวงศ ผูแทนศิษยเกา กรรมการ

 9. นายปรารถนา ดำทน ผูแทนชุมชน กรรมการ

 10. นายกำพล   ยาตรกาศ ประธานคณะกรรมการนักเรียน กรรมการ

 11. เด็กหญิงศศินา เสริมจิต หัวหนาหอง ม.2/1 กรรมการ

 12. นางสาวกัญจนะ มิตรวงค ผูแทนครู   กรรมการและเลขานุการ

  หัวหนางานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 255919



คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา

พ.ศ. 2554 – 2555  
วันท่ี  12  กรกฎาคม  2554

 1. นายสถิตย  สิงหแกว ผูทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ

 2. นายชัยพฤกษ สรางผล ผูแทนผูปกครอง กรรมการ

 3. นายสันติพงษ  นิลรักษ ผูแทนครู กรรมการ 

 4. นายสุมนรัตน  สุขเกษม ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 

 5. นายสุนทร  วิมาน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 

 6. นางสาวจิตรลดา  เสรีวงษ ผูแทนศิษยเกา กรรมการ

 7. พระครูวรคุนานุกูล ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 

 8. เรือเอกนิรุทธ์ิ โรจนบุญถึง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 9. นาวาตรีสมควร ผึ่งละมาย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

 10. นายเฉลิม บัวแกว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 11. นายประสิทธ์ิ มโนธีรวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 12. นางมุกดารัตน กิไพโรจน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 13. นายจารุวัฒน พรหมพงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 14. นายโกศล ใสขาว ผูอำนวยการโรงเรียนทายเหมืองวิทยา กรรมการและเลขานุการ

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทายเหมืองวิทยา
ปการศึกษา 2554 – 2559 20




