ข้ อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน
ข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของโรงเรี ยน
ข้ อมูลทัว่ ไป
1) ชื่ อ สถานศึ ก ษา โรงเรี ย นท่ า มะขามวิ ท ยา ตั้ง อยู่เ ลขที่ 70 หมู่ ที่ 7 ตาบลดอนทราย อ าเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 70120 โทรศัพท์ 032-234715 โทรสาร 032-234715
2) เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6
3) มีเขตพื้นที่บริ การ
ข้ อมูลด้ านการบริหาร
ชื่อ – สกุลผูบ้ ริ หาร นายอภิเชษฐ์ เกตุกร วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ปริ ญญาโท สาขา การบริ หาร
การศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนนี้ ต้ งั แต่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
โรงเรี ยนท่ า มะขามวิ ท ยาริ เริ่ มก่ อ ตั้ง โดยท่ า นพระครู โพธิ ส าทร (จ าปี อธิ ปุ ญ โญ) ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการวัดและประชาชนชาวท่ามะขาม–สามเรื อนมีเนื้ อที่ 22ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา เปิ ดดาเนิ นการ
เรี ยนการสอนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2522 มีครู 5 คน นักเรี ยน 66 คน ผูบ้ ริ หารคนแรกได้แก่ นายวีระ
เก็ง ทอง ในตาแหน่ งครู ใหญ่ โรงเรี ยนได้จดั การศึ กษาแบบสหศึ กษา โดยเปิ ดการเรี ย นการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ปั จจุบนั มีพระครู สุธรรมวิชยั เจ้าอาวาสวัดท่ามะขาม เป็ นองค์อุปถัมภ์ มี นางอบ
เนี ยมรั กษา นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตาบลสามเรื อน เป็ นประธานคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรี ยน
ปรัชญาโรงเรียน
สุ ขา สงฺ ฆสฺ ส สามคฺ คี ซึ่งหมายถึง “ความสามัคคีของหมู่คณะ นามาซึ่ งความสุ ข”
คาขวัญของโรงเรียน
ทาดี มีวนิ ยั ใจนักกีฬา
อัตลักษณ์
ทาดี ทาได้ ให้ชุมชน
สี ประจาโรงเรียน เทา – แดง
สี เทา
เป็ นสี ของมันสมอง แสดงถึงความฉลาดปราดเปรื่ อง
สี แดง เป็ นสี หนึ่งของธงชาติไทย แสดงถึงความเป็ นผูท้ ี่รักชาติบา้ นเมืองมีความ
สามัคคีเป็ นหนึ่งเดียวกันเป็ นผูม้ ีความเข้มแข็ง อดทน

มาตรการส่ งเสริม
1. โรงเรี ยนเพิ่มระดับคุ ณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น เป็ นที่ยอมรับของชุ มชนและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
2. ผูบ้ ริ หารคณะกรรมการสถานศึ กษา บุ คลากรทางการศึกษา และผูเ้ กี่ ยวข้อง มีความรู ้
ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ เฉพาะของโรงเรียน
1. โรงเรี ยนมี ระบบบริ หารจัดการที่ ดี มี เอกลักษณ์ โดดเด่ น ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในการ
พัฒนาและพัฒนาทั้งระบบ
2. โรงเรี ยนสามารถให้บริ การทางการศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย
3. โรงเรี ยนพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามศักยภาพ โดยจัดหลักสู ตร และกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ยดื หยุน่ เน้นการบูรณาการการเรี ยนรู ้ และการดารงชีวติ
4. โรงเรี ยนมีระบบเครื อข่าย / ผูอ้ ุปถัมภ์ ที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่าง
จริ งจัง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนท่ามะขามวิทยามุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู ้คู่คุณธรรม
สานสัมพันธ์สู่ชุมชน เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
พันธกิจ
1. การศึ ก ษาเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพของผูเ้ รี ย นให้ไ ด้คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา มี ทกั ษะการ
เรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
2. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม อยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุ ข ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ประสานความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน และสร้างภาคีเครื อข่ายเพื่อสนับสนุ น
จัดการศึกษา
4. พัฒนาสื่ อแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและภายนอก จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืน
เป้ าประสงค์ ของโรงเรียน
1. ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ชุ มชน ผูป้ กครองและภาคีเครื อข่าย มี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการศึกษาที่ มี
คุณภาพ
5. โรงเรี ยนพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเสริ มคุณธรรมนาความรู ้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพของผูเ้ รี ยนและบุคลากรสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเสริ มความร่ วมมือระหว่างองค์กร ชุมชนและสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมทาง
การศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2561
มีจานวน 3 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
6) มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุ ขภาวะทางร่ างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
2.1 มีเป้ าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้ าหมาย
2.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
3.1 จัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3.3 มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มุลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้

สรุปการประมาณการ ขอใช้ งบประมาณ ประจาปี งบประมาณ 2563
- งบอุดหนุนทัว่ ไป (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
โครงการ / กิจกรรม / กิจกรรมย่อย

1,243,400
บาท
มฐ/
ผู้รับผิดชอบ
ข้ อ
1.แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1
โครงการที่ 1 เรี ยนรู ้สู่โลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้าง 1.1 นางนภาพร รักแคว้น
เป็ นครู
(1)
โครงการที่ 2 พัฒนาห้องศูนย์กลุ่มสาระ
1.1
นางบุญรัตน์
ภาษาไทย
(1)
ลิมทโรภาส
โครงการที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 1.1 นางสายสมร ภูละมุล
คณิ ตศาสตร์
(1)

งบ
อุดหนุน
15,600
6,000
5,000

โครงการที่ 4 งานพัฒนาการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์

1.1
(2)

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์

25,000

โครงการที่ 5 ส่ งเสริ มพัฒนากลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.1
(2)

นายราเมศร์
ภาวะไพบูลย์

6,000

1.1
(3)
โครงการที่ 7 ค่ายบูรณาการภาษาหรรษา/พัฒนา 1.1
นวัตกรรมการสอน
(3)

นายราเมศร์
ภาวะไพบูลย์

500

กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ

7,000

โครงการที่ 6 ศูนย์อาเซียนศึกษา

โครงการที่ 8 พัฒนาการเรี ยนการสอนศิลปะ
โครงการที่ 9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยน
การสอนและคุณภาพผูเ้ รี ยนด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจาปี งบประมาณ
2562
โครงการที่ 10 การพัฒนางานการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยน

1.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
(3)
ศิลปะ
1.1 นายทวี ไท้สุน
(4)

167,000

1.1 นางสายสมร ภูละมุล
(5)

50,000

15,000

งบ
เรียนฟรี

หมายเหตุ

โครงการ / กิจกรรม / กิจกรรมย่อย
โครงการที่ 11 ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
รายวิชาการงานอาชีพฯ
โครงการที่ 12 พัฒนาการเรี ยนการสอนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพฯ
โครงการที่ 13 งานส่ งเสริ มและพัฒนาความ
ประพฤตินกั เรี ยน
โครงการที่ 14 โรงเรี ยนสุ จริ ต
โครงการที่ 15 โรงเรี ยนวิถีพุทธ
โครงการที่ 16 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 17 โรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ.
โครงการที่ 18 อนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ
โครงการที่ 19 พัฒนาและส่ งเสริ ม
ความสามารถด้านกีฬา
โครงการที่ 20 พัฒนางานอนามัย
2.แผนงานพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการ
โครงการที่ 21 จัดทาแผนปฏิบตั ิการให้มี
ประสิ ทธิภาพ
โครงการที่ 22 สัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครื อข่าย
โครงการที่ 23 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการที่ 24 พัฒนางานควบคุมภายใน

มฐ/
ข้ อ
1.1
(6)
1.1
(6)
1.2
(1)
1.2
(1)
1.2
(2)
1.2
(2)
1.2
(3)
1.2
(2)

ผู้รับผิดชอบ
นางภัคพิมล
มาศภากร
นางสาวปิ ณฑิรา
ห้วยหงส์ทอง
นางธนวริ นทร์
เลื่อมอารมณ์
นางสาวดาวเรื อง
ศิลทอง
นายราเมศร์
ภาวะไพบูลย์
นายราเมศร์
ภาวะไพบูลย์
นางสาวดาวเรื อง
ศิลทอง
นางสาวอิงทุอร
โพธินา

งบ
อุดหนุน
7,000
8,000
7,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1.2
(4)
1.2
(4)
2

นางธนวริ นทร์
เลื่อมอารมณ์
นายปรี ชา พูลเปี่ ยม

35,000

2.1

นายไกรพิชิต
ปูรณวัฒนกุล
นายทวี ไท้สุน
นางพนอ สงวนแก้ว

2,000

2.2 นางพิรานันท์ โคตรนู

2,000

2.1
2.2

5,000

2,000

งบ
เรียนฟรี

หมายเหตุ

โครงการ / กิจกรรม / กิจกรรมย่อย
โครงการที่ 25 พัฒนางานสารบรรณ การเงิน
และพัสดุ
โครงการที่ 26 ส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยน
การสอน
โครงการที่ 27 เพิม่ ศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
โครงการที่ 28 พัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่ งแวดล้อม
โครงการที่ 29 งานยานพาหนะ

มฐ/
ผู้รับผิดชอบ
ข้ อ
2.2 นายสายัณห์ กลัดมุข

งบ
อุดหนุน
25,000

2.3 นางสายสมร ภูละมุล

21,200

2.4

50,000

2.5
2.5

โครงการที่ 30 ห้องเรี ยนน่าอยูโ่ รงเรี ยนน่ามอง

2.5

โครงการที่ 31 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์
โครงการที่ 32 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
งานสารสนเทศ
3. แผนงานส่ งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
โครงการที่ 33 การพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
โครงการที่ 34 พัฒนาการเรี ยนรู ้สู่อาเซี ยน

2.6
2.6

โครงการที่ 35 สวดโอ้เอ้วหิ ารราย
โครงการที่ 36 พัฒนาคุณภาพการสอนและ
ให้บริ การด้านเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์ เน็ต
โครงการที่ 37 จัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ วารสาร
ประชาสัมพันธ์

นางลาจวน
ปัญญาวรพงศ์
นายไกรพิชิต
ปูรณวัฒนกุล
นายไกรพิชิต
ปูรณวัฒนกุล
นายไกรพิชิต
ปูรณวัฒนกุล
นายปรี ชา พูลเปี่ ยม
นางสายสมร ภูละมุล

งบ
เรียนฟรี

หมายเหตุ

25,000
50,000
108,000
8,000
2,000

3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
3.1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3.2 นางนภาพร รักแคว้น
3.2
นายทวี ไท้สุน
3.1

3.2

นายราเมศร์
ภาวะไพบูลย์

150,000
(งบไฟฟ้า)
100,000
20,000
-

10,000

โครงการ / กิจกรรม / กิจกรรมย่อย
โครงการที่ 38 แนะแนวการศึกษาและชีวติ

โครงการที่ 39 งานกิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. วิชาค่าย ม.1 ค่ายการอ่าน
2. ลูกเสื อ
3. ทัศนศึกษา
4. ICT

มฐ/
ข้ อ
3.3

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวจริ นทิพย์
ธรรมสฤษดิ์ และ
นางนภาพร รักแคว้น
3.5. นางพิรานันท์ โคตรนู

งบ
อุดหนุน
6,000

งบ
เรียนฟรี

3,100
33,750
186,500
80,500
11,290

รวมเงินทีใ่ ช้ ในโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่ วนกลาง
- ค่าสาธารณู ปโภค
- งบบริ หารเพื่อการพัฒนาโรงเรี ยน
- ค่าวัสดุสานักงาน
รวม

400,000
40,000
5,000
1,243,400

798,400

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

หมายเหตุ

