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รายงานการพฒันาคุณภาพสถานศกึษาประจ าปี 
ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ ์

ปีการศึกษา 2560 
ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียน  ทัพทันอนุสรณ์  ที่ตั้งเลขท่ี  95  หมู่  8   ต าบลทัพทัน  อ าเภอทัพทัน   
จังหวัดอุทัยธานี   สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โทรศัพท์  056-591155    
โทรสาร 056-591284-5  e-mail - thapthan@gmail.com    
Website   http://school.obec.go.th/thaptham/   
Website   โรงเรียนในฝ๎น     http://www.labschools.net/thapthan/   
เขตพ้ืนที่บริการ จ านวน   10   ต าบล   90  หมู่บ้าน    ได้แก่    
      1.  ต าบลทัพทัน    8   หมู่บ้าน     
    2.  ต าบลหนองหญ้าปล้อง   6   หมู่บ้าน    | 
    3.  ต าบลเขาข้ีฝอย    6   หมู่บ้าน    
                     4.  ต าบลทุ่งนาไทย    7  หมู่บ้าน      
                     5.  ต าบลโคกหม้อ   5   หมู่บ้าน      
    6.  ต าบลหนองยายดา   8   หมู่บ้าน     
    7.  ต าบลตลุกดู่            17   หมู่บ้าน        
    8.  ต าบลหนองสระ    7  หมู่บ้าน      
     9.  ต าบลหนองกระทุ่ม             15   หมู่บ้าน     
                   10.  ต าบลหนองกลางดง             11   หมู่บ้าน 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 เมื่อ พ.ศ. 2501   สมัยนายวีระ  กาญจนเสถียร  เป็นนายอ าเภอทัพทัน  นายศิริ  ศรีสุวรรณ  
เป็นศึกษาธิการอ าเภอทัพทันได้ติดต่อขอที่ดินจากชาวบ้านเพ่ือที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ า
อ าเภอ ได้ที่ดินมา  10 ไร่ แต่ทางการก็ยังมิได้จัดตั้งโรงเรียนแต่อย่างใด จนเวลาล่วงเลยมาถึง 9 ปี    
   ต่อมา เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2510  ทางอ าเภอทัพทัน  สมัย นายพรหม  ขวัญสกุล เป็น
นายอ าเภอทัพทัน, นายวินัย  หาญสาริกัน  เป็นศึกษาธิการอ าเภอ  ได้ยื่นเรื่องราวขอตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นประจ าอ าเภอขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เนื่องจากยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ ต้องมีที่ดินถึง  15 ไร่  ฉะนั้นจึงยังมิได้รับอนุมัติจ าเป็นต้องหาที่ดินเพิ่ม 
ดังนั้น  นายพรหม  ขวัญสกุล และนายวินัย  หาญสาริกัน  จึงได้ติดต่อขอที่ดินเพ่ิมเติมจากเจ้าของเดิม
ซึ่งได้อุทิศให้เมื่อปี 2501  โดยมิได้ขัดข้องและมีผู้บริจาคเพ่ิมอีก  ได้ที่ดินมา 15 ไร่   1 งาน 88  
ตารางวา และนายอ าเภอได้รายงานให้กรมสามัญศึกษาทราบ  ทางกรมฯ   ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดู

http://cshool.obec.go.th/thaptham/
http://www.labschools.net/thapthan/
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สถานที่ (ป๎จจุบันเป็นที่ว่าการอ าเภอทัพทัน) และให้นายอ าเภอสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด  3 
ห้องเรียน  เพ่ือเตรียมเปิดให้ทันปีการศึกษา 2511 
  วันที่ 22  ธันวาคม  2510 ทางอ าเภอได้จัดฉายภาพยนตร์เพ่ือเก็บเงินสร้างอาคารเรียน 
ภาพยนตร์ที่ฉายในคืนนั้นคือ เรื่อง  “มดแดง”  ซึ่งต่อมาค าว่า  “มดแดง”  จึงได้กลายมาเป็นสมญา
ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  คือคนส่วนมากจะเรียกโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ว่า “โรงเรียนมดแดง”ได้
เงินมาประมาณ  10,000 บาท และสร้างอาคารเรียนเสร็จเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2511 
   โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ศ.1 ได้นักเรียน  47 คน  แต่เมื่อถึงก าหนดเปิดเรียน
ภาคต้น  กระทรวงศึกษาธิการก็ยังมิได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียน  นักเรียนก็แยกย้ายกันไปเรียนที่อ่ืนหมด 
จนต่อมาเมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2511  ทางอ าเภอได้เรียกนักเรียนกลับมาได้นักเรียน 16  คน  
และอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดทัพทันท าการสอนได้ครูมา 2 คน คือ นายเอ้ือม แสงแก้ว และ
นายสมคิด ไทยกิม  ซึ่งเป็นครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาท าการสอนเป็นครั้งแรก 
  จนถึงวันที่ 29  กรกฎาคม  2511  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งโรงเรียนอย่างเป็น
ทางการประกอบกับอาคารเรียน  จึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (ที่ว่าการอ าเภอ
ป๎จจุบัน) 
  วันที่ 26  สิงหาคม  2511  ทางจังหวัดอุทัยธานีได้แต่งตั้งให้  นายเสวก ใหลสกุล  ครูตรี
โรงเรียนอุทัยทวีเวท จ.อุทัยธานี  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
  ในปี พ.ศ. 2513  กรมสามัญศึกษามีแผนงานที่จะขยายงานด้านมัธยมศึกษาให้กว้างขวางขึ้น  
และได้ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับท่ีดินโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอไว้ว่าควรมีที่ดินอย่างน้อย  
35 ไร่  ดังนั้น    นายเสวก  ใหลสกุล  ก านันรัตน์  อยู่สุข  จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินในหมู่บ้านตาลแถว
จาก  นางภู - นายผ่อง  เหมือนการ และได้บริจาค  ได้ที่ดินมา  56 ไร่ 24 วา    
  ในปี พ.ศ. 2514  นายก่อ  สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญได้มาเยี่ยมโรงเรียน และได้มาดู
สถานที่ที่หาไว้ เห็นว่าที่เก่าไม่พอขยายแน่  จึงให้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่ คือ อาคารผ่องนภาป๎จจุบัน  
เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515  วันที่ 1  มิถุนายน 2515 ได้ย้ายโรงเรียนจากเดิมมาอยู่โรงเรียนใหม่ (ที่ป๎จจุบัน) 
 ในปี 2517  นายเสวก  ใหลสกุล  ได้เล็งเห็นว่ามีการขยายตัวของโรงเรียนและมีความ
จ าเป็นต้องใช้สถานที่ก่อสร้างอาคาร  แต่บริเวณโรงเรียนมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมมากสมควรที่จะสงวนไว้
คิดจะซื้อที่นาที่ติดกับโรงเรียน  โดยได้ประชุมผู้ปกครองและชาวตลาดทัพทัน  ซึ่งก็ได้รับการเห็นด้วย  
จึงขอรับบริจาคเงินซื้อที่นาดังกล่าวจากชุมชนชาวอ าเภอทัพทัน เป็นเงิน 65,000 บาท  ได้ที่เพ่ิมข้ึน
อีก 61 ไร่   ป๎จจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 118 ไร่ 1 งาน 9  ตารางวา   
  โรงเรียนได้ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ  จนในปี พ.ศ. 2523  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย    (ม.ศ. 4 – ม.ศ. 5)    
  ในปี 2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเสวก  ใหลสกุล  ไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนพยุหะวิทยาคม  จ.นครสวรรค์  และให้นายเสถียร  กองแม่  มาด ารงต าแหน่งแทน จนถึงปี 
พ.ศ. 2527         นายเสถียร  กองแม่  ได้รับแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอี
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วิทยาคาร  จังหวัดมุกดาหาร  และได้แต่งตั้งให้นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  มาด ารงต าแหน่งแทน   
  จนในปี พ.ศ. 2533 นายนิวัฒน์  รังษิมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคน
แรกของ     โรงเรียน  ในปี พ.ศ. 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  ไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา  และได้แต่งตั้งให้  นายจักรกฤษ  แย้มสรวล  อาจารย์
ใหญ่โรงเรียนลานสักวิทยา  มาด ารงต าแหน่งแทน  
  ในปี 2540 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายจักรกฤษ แย้มสรวล ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี  และแต่งตั้งนายประเสริฐ  เกษตรเอี่ยม ผู้อ านวยการ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา   มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์    
  ในปี  2545  กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งนายประเสริฐ  เกษตรเอ่ียม   ไปด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม  และแต่งตั้ง  ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ชาญกูล   ผู้อ านวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  จ.อุทัยธานี  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
 ในปี 2554   ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ชาญกูล   ได้เกษียณอายุราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้แต่งตั้ง นางนภาลัย  สงวนวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทยา จ.อุทัยธานี มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
  ในปี 2558  นางนภาลัย  สงวนวงษ์ ได้เกษียณอายุราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ได้แต่งตั้ง นายวิรัช วิริยาภรณ์ประภาส   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาหย่าง
วิทยา จ.อุทัยธานี มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 11  พ.ย. 2558 
จนถึงป๎จจุบัน 
แผนที่โรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายวิรัช   วิริยาภรณ์ประภาส   
โทรศัพท์    085-1867035   e-mail  wirach.wiriya@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.     สาขา   การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จนถึงป๎จจุบัน เป็นเวลา  2  ปี  6  เดือน  
  2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน    2   คน 
   2.1   ชื่อ-สกุล     นายตระศักดิ์    แสงภักด ี  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.   สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์    0-81888-9542     e-mail  tasuk_2005@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานงบประมาณ 
   2.2  ชื่อ-สกุล     นายไพบูลย์     วรนัยพินิจ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.   สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์    0-81036-0865     e-mail pai_boon1@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานบริหารบุคคล 
3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษา2560) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น   529   คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   711  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 4 83 83 166 42 

ม.2 4 70 50 120 30 

ม.3 4 65 78 143 36 

รวม 12 218 211 429  

ม.4 3 30 57 87 29 

ม.5 3 23 66 89 30 

ม.6 3 35 71 106 35 

รวม 9 88 194 282  

รวมท้ังหมด 21 306 405 711  
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ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่1  พฤศจิกายน ของปีการศึกษา2560 ) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  529  คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   707  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 

เพศ 

รวม 

เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 4 79 86 165 41 

ม.2 4 70 51 121 30 

ม.3 4 61 78 139 35 

รวม 12 210 215 425  

ม.4 3 30 58 88 29 

ม.5 3 22 66 88 29 

ม.6 3 35 71 106 35 

รวม 9 87 195 282  

รวมท้ังหมด 21 297 410 707  

 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน = ……1……..: ……17…..… 
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3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  640  คน คิดเป็นร้อยละ  90.91 
4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  583  คน คิดเป็นร้อยละ 82.81 
5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  39  คน   คิดเป็นร้อยละ  5.53 
6) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   121  คน   คิดเป็นร้อยละ  17.18 
7) จ านวนนักเรียนป๎ญญาเลิศ  315  คน   คิดเป็นร้อยละ  44.74 
8) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 420   คน   คิดเป็นร้อยละ  59.65 
9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ป๎จจุบัน)    0   คน   คิดเป็นร้อยละ  0.00 
10) สถิติการขาดเรียน                            84   คน   คิดเป็นร้อยละ  11.93 
11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น                 0   คน   คิดเป็นร้อยละ  0.00 
12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.3               จ านวน     125   คน   คิดเป็นร้อยละ  90.58 
   ม.6               จ านวน    102   คน  คิดเป็นร้อยละ  96.23 
13) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  704  คน  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  689  คน  คิดเป็นร้อยละ   97.86 
15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   653  คน  คิดเป็นร้อยละ 92.75 
16) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  704 คน   
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
17) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลย ี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ   633   คน  คิดเป็นร้อยละ 89.91 
18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา    689  คน  คิดเป็นร้อยละ   97.86 
19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา  704  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00   
     
4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
     จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา 2560 3 41 1 8 2 
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ครูประจ าการ 
ที ่ ชื่อ-สกุล อาย ุ อาย ุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวนครั้งที่รับ
การพัฒนา/ปี 

1 นายอภิวัฒน์ชัย  จีระดิษฐ์ 44 8 คศ.1 กศ.บ. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.4-6 2 
2 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 48 25 คศ. 3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย ม.5,6 2 
3 นางสมกิจ  บุญม ี 50 25 คศ. 3 ศบ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 4 
4 นางสาวสุภัค  พันธพ์ุทธ 47 6 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 2 
5 นายคมกฤช พุ่มบุญนาก 32 8 คศ. 2 กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5 7 
6 นางสุธัญญา  วรนยัพินิจ 57 24 คศ. 3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.6 3 
7 นางสาวขวญัล่า  อยูพุ่่ม 48 5 คศ.1 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ม. 4 5 
8 นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ ์ 41 8 คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา ม. 5 2 
9 นางจันจิรา  เชิมชัยภูม ิ 48 8 คศ. 2 ศษ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 3 
10 นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี 29 2 ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม. 3,6 3 
11 นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก 57 33 คศ. 3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ ม. 3 1 
12 นางโกสุมภ์      มุนีเวช 59 36 คศ. 2 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ ม.1 2 
13 นางประจุพร     จ้อนแจง 44 22 คศ. 3 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.4, 5 1 
14 นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น 41 18 คศ. 3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมี ม.4,5, 6 3 
15 นายชยพล   ชุรินทร  36 12 คศ. 2 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา  ม.5 -6 2 
16 นางสาวเต็มสิริ  เคนค า 31 2 ครูผู้ช่วย วท.บ. จุลชีววิทยา ชีวะ ม.4,วิทย์ ม.2 4 
17 นางสาวธัญญารักษ ์ นาคยา 38 15 คศ. 2 วท.ม. เคมี เคมี  ม.4, 5 3 
18 นายสมชาย     ปานหลุมข้าว 57 33 คศ. 3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.6 3 
19 นางสาวทว ี     ขยันการนาวี 46 23 คศ. 3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1 2 
20 นางชุติมา       เฉลียว 44 22 คศ. 3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3 3 
21 นายอ านาจ       จอ้นแจง 42 19 คศ. 3 กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.4 3 
22 นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทิม 58 38 คศ. 3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.2 - 
23 นางสาวณัฎฐนันท์   จุติมา 36 11 คศ. 2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.5 4 
24 นายนิเวศน์        ทิมปรางค์ 53 30 คศ. 3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ม.ม.5 3 
25 นางเสาวภา       อนุเพชร 59 40 คศ. 3 กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.6 2 
26 นางดาววภิา       ยี่สาคร 59 40 คศ. 2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3 2 
27 นางส ารวย  อุณหพิเชษฐวัฒนา 48 24 คศ. 3 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.4 3 
28 นางสาวราณี       ศรีบวับาล 32 9 คศ. 2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 1 
29 นายตติย พวงชื่น 25 7 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ม.1 3 
30 นางศิริพร        หิรัญสูตร ์ 60 40 คศ. 3 ศษ.บ. ภาษาไทย การงาน ฯ ม.1-5 1 
31 นางสุกัญญา      โต๋วสัจจา 57 37 คศ. 2 ค.บ. การบริหารการศึกษา - 1 
32 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย ์ 37 13 คศ. 3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอม  ม.5,ม.6 3 
33 นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ ์ 41 8 คศ. 1 คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ คอม ม.3, ม.4 3 
34 นายมงคล   หู้โลหะ 36 5 คศ. 1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คอม ม.1, ม.2 7 
35 นายอนุชา วิทยารัตน ์ 38 11 เดือน ครูผู้ช่วย กษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร เกษตร ม.1-3, ม.5 6 
36 นายอภิรัตน์   สุจริต 47 20 คศ. 3 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขฯ พละฯ ม.

1,2,6 
3 

37 นายสังวาลย์  พงษ์จ าปา 57 27 คศ. 3 ค.บ. พลศึกษา สุขฯ พละฯ ม.
1,2,4 

3 

38 นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์ 34 6 คศ. 1 ร.ม. รัฐศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์  
ม.2,3,6 

4 

39 นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น 39 9 คศ. 3 กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ทัศนศิลป์ 
ม.1, ม.3, ม.5 

- 

40 นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร ่ 27 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ม.1, 6 1 
41 นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต 32 6 คศ. 1 ศศ.บ. บรรณารักษ์ หน้าที่พลเมือง ม.3 4 
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ป.ตรี 

ป.โท 

สงูกวา่ ป.โท 

จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงวิชาเอก……41…. คน 
คิดเป็นร้อยละ    100 

           จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงความถนัด …….0……. คน 
คิดเป็นร้อยละ…0.00……….     

 

พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวอิศราภรณ์  รู้รอบด ี 25 1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยม. 1 พนักงานราชการ 
2 นายนิคม    สวุรรณรัตน์ 40 9 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา ม.1, 3, 5 งบประมาณ 
3 นางสาวอารีรัตน์  รุกขชาติ 26 3 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ม. 1 
งบประมาณเทศบาล 

4 นางสาวปริฉัตร ปิยะทัศน ์ 25 1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต สุขศึกษา รายได้สถานศึกษาเกบ็
จากนักเรียน 

5 Miss Joana Capuyan 35 5 BSE English ม.1,2,3 รายได้สถานศึกษาเกบ็
จากนักเรียน 

6 Miss Janice T. Carmona 34 1 BSE English ม.4,5,6 รายได้สถานศึกษาเกบ็
จากนักเรียน 

7 Miss April Mae Haro 34 1 BSC Management 
Accounting 

ม.1, ม.2 รายได้สถานศึกษาเกบ็
จากนักเรียน 

8 Miss Tian Yuan 23 - B, Ed. English ม.4, 5, 6 รายได้สถานศึกษาเกบ็
จากนักเรียน 

 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท ์ 35 6 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ นักเรียนเรียน
ร่วม 

งบประมาณ 

2 นายณัฏฐสิน  โต๋วสัจจา 29 2 ศบ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรอกข้อมูล รายได้สถานศึกษาเกบ็
จากนักเรียน 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
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สาขาวิชาที่จบการศึกษา และภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. คณิตศาสตร์ 6 23 
3. วิทยาศาสตร์ 7 19 
4. ภาษาไทย 8 17 
5. ภาษาอังกฤษ 11 12 
6. สังคมศึกษา 5 27 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 15 
8. พลศึกษา 5 12 
9. ศิลปะ 3 25 

รวม 51 19 
 

หมายเหตุ จ านวน(คน) รวมครูอัตราจ้างไทยและครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 
 
5.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 

 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 44.24 54.58 53.93 29.16 60.01 51.64 48.93 
คณิตศาสตร์ 18.39 29.59 14.07 20.01 19.97 35.68 22.95 
วิทยาศาสตร์ 31.92 43.75 42.50 41.68 41.68 46.01 41.26 
สังคมศึกษา ฯ 49.64 30.42 58.30 90.28 68.60 34.73 55.33 
สุข/พลศึกษา 53.07 41.25 71.90 77.66 64.37 35.21 57.24 
ศิลปะ 64.15 80.84 81.01 74.86 86.85 80.27 78.00 
การงานอาชีพฯ 42.13 49.17 68.35 98.29 55.98 51.72 60.94 
ภาษาต่างประเทศ 17.80 36.67 34.92 19.99 30.86 34.73 29.19 

ผลรวมเฉลี่ย 40.17 45.78 53.12 56.49 53.54 46.25 49.23 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 50.47 23.22 34.08 28.58 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.00 24.49 31.50 28.45 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 48.77 26.55 32.47 30.14 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 26.30 32.28 30.45 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

แผนภูมิแสดงรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
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ค่าเฉลี่ยระดบัสงักดั สพฐ 

ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 44.81 19.21 26.02 32.30 22.34 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.34 22.54 28.44 34.16 24.88 
ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2559-2560 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มข้ึน/

ลดลง 
 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 112 45.41 128 50.47 +5.06 
คณิตศาสตร์ 112 26.42 128 23.22 -3.20 
วิทยาศาสตร์ 112 35.41 128 34.08 -1.33 
สังคมศึกษา ฯ 112 47.32 0 0.00 0 
ภาษาต่างประเทศ 112 29.59 128 28.58 -1.01 

เฉลี่ยรวม 112 36.83 128 34.09 -2.74 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2559-2560 

 

   

 
 
 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐา(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559-2560 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มข้ึน/

ลดลง 
 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 114 50.57 104 44.81 -5.76 
คณิตศาสตร์ 114 22.59 104 19.21 -3.38 
วิทยาศาสตร์ 114 30.92 104 26.02 -4.90 
สังคมศึกษา ฯ 114 34.77 104 32.30 -2.47 
ภาษาต่างประเทศ 114 23.18 104 22.34 -0.84 

เฉลี่ยรวม 114 32.41 104 28.94 -3.47 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3     ปีการศึกษา 2559-2560 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ปีการศึกษา 2559-2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 134 81.21 15 9.09 8 4.85 8 4.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 101 84.17 13 10.83 3 2.50 3 2.50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 81 58.70 41 29.71 14 10.14 2 1.45 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 50 56.82 32 36.36 4 4.55 2 2.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 70 80.46 17 19.54 0 0.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 90 84.91 10 9.43 6 5.66 0 0.00 

รวม 704 526  128  35  15  

เฉลี่ยร้อยละ 100 74.72 18.18 4.97 2.13 

  

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2559-2560 
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 49 29.70 63 38.18 45 27.27 8 4.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 64 53.33 37 30.83 16 13.33 3 2.50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 71 51.45 52 37.68 13 9.42 2 1.45 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 63 71.59 20 22.73 3 3.41 2 2.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 61 70.11 22 25.29 4 4.60 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 49 46.23 45 42.45 12 11.32 0 0.00 

รวม 704 357  239  93  15  

เฉลี่ยร้อยละ 100 50.71 33.95 13.21 2.13 

 
  

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีการศึกษา  2560 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 157 95.15 8 4.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 117 97.50 3 2.50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 136 98.55 2 1.45 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 86 97.73 2 2.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 87 100.00 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 106 100.00 0 0.00 

รวม 704 689  15  

เฉลี่ยร้อยละ 100 97.87 2.13 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 63 38.18 65 39.39 29 17.58 8 4.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 68 56.67 34 28.33 15 12.50 3 2.50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 61 44.20 64 46.38 11 7.97 2 1.45 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 25 28.41 48 54.55 13 14.77 2 2.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 64 73.56 18 20.69 5 5.75 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 56 52.83 38 35.85 12 11.32 0 0.00 

รวม 704 337  267  85  15  

เฉลี่ยร้อยละ 47.87 37.93 12.07 2.13 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 69 41.82 68 41.21 20 12.12 8 4.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 41 34.17 61 50.83 15 12.50 3 2.50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 58 42.03 59 42.75 19 13.77 2 1.45 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 21 23.86 49 55.68 16 18.18 2 2.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 13 14.94 54 62.07 20 22.99 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 37 34.91 58 54.72 11 10.38 0 0.00 

รวม 704 239  349  101  15  

เฉลี่ยร้อยละ 33.95 49.57 14.35 2.13 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 73 44.24 62 37.58 22 13.33 8 4.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 40 33.33 43 35.83 34 28.33 3 2.50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 85 61.59 35 25.36 16 11.59 2 1.45 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 39 44.32 47 53.41 0 0.00 2 2.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 61 70.11 21 24.14 5 5.75 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 41 38.68 46 43.40 19 17.92 0 0.00 

รวม 704 339  254  96  15  

เฉลี่ยร้อยละ 48.15 36.08 13.64   2.13 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 102 61.82 32 19.39 23 13.94 8 4.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 89 74.17 15 12.50 13 10.83 3 2.50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 125 90.58 10 7.25 1 0.72 2 1.45 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 78 88.64 8 9.09 0 0.00 2 2.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 74 85.06 9 10.34 4 4.60 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 81 76.42 19 17.92 6 5.66 0 0.00 

รวม 704 549  93  47  15  

เฉลี่ยร้อยละ 77.98 13.21 6.68 2.13 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อยละ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 57 34.55 80 48.48 20 12.12 8 4.85 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 66 55.00 36 30.00 15 12.50 3 2.50 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 95 68.84 31 22.46 10 7.25 2 1.45 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 86 97.73 0 0.00 0 0.00 2 2.27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 46 52.87 33 37.93 8 9.20 0 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 71 66.98 19 17.92 16 15.09 0 0.00 

รวม 704 421  199  69  15  

เฉลี่ยร้อยละ 59.80 28.27 9.80 2.13 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
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ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีน 
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัยตามระดับคณุภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 140 84.85 25 15.15 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 103 85.83 17 14.17 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 112 81.16 26 18.84 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 69 78.41 19 21.59 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 71 81.61 16 18.39 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 88 83.02 18 16.98 

รวม 704 583  121  

เฉลี่ยร้อยละ 100 82.81 17.19 
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  SAR  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ-์ 22 - | ห น้ า  

 

 

ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนกัเรียนสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ ์
ผ่าน ไม่ผา่น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 165 147 89.09 18 10.91 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 110 91.67 10 8.33 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 138 123 89.13 15 10.87 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 88 80 90.91 8 9.09 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 87 83 95.40 4 4.60 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 106 97 91.51 9 8.49 

รวม 704 640  64  

เฉลี่ยร้อยละ 100 90.91 9.09 
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ผลการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
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6. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน …3…..   หลัง อาคารประกอบจ านวน …..4.......หลัง ส้วม…7…..หลัง 

สระว่ายน้ า.....-.........สระ   สนามเด็กเล่น... ......-......สนาม   สนามฟุตบอล………1..……..สนาม       
สนามบาสเก็ตบอล ………1………..สนาม    

 

7. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 22,376,256.73 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 22,376,256.73 
เงินนอกงบประมาณ 5,702,986 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 6,502,667.39 
เงินอ่ืนๆ(ระบุ) 592,840 งบอ่ืนๆ(ระบุ) 745,840 

รวมรายรับ 28,672,082.73 รวมรายจ่าย 29,624,764.12 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ     78.04        ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ      22.68        ของรายรับ 
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ผลการประเมินสมรรถนะภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือ  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1)  ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท  มีประชากรประมาณ  38,754 คน  

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  ตลาดนัดโค-กระบือ  ตลาดทัพทัน  หมู่ 8 บ้านตาลแถว ต.
ทัพทัน  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ท านา  เนื่องจาก  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับการท านา   
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณี
หล่อเทียน-แห่เทียนจ าน าพรรษา  วันลอยกระทง วันเข้าพรรษาและออกพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้น
ปีใหม่  การตักบาตรเทโว  พิธีบวชนาค  พิธีแต่งงาน   

2)   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี  อาชีพหลัก  คือ  
เกษตรกรรมและรับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัวต่อปี   50,000  บาท/คน/ปี   จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5  คน 
  3)   โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
   1.ครูมีความรู้ ความสามารถ เสียสละในการท างาน มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง 
    2.ฝ่ายบริหารมีความเป็นกันเองกับคณะครู  มีการบริหารงานอย่างเป็น
ประชาธิปไตย ทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นมีการท างานที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
    3.โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีความพร้อม ทันสมัย บรรณารักษ์มีความรู้  มีบรรยากาศดี 
มีหนังสือหลากหลาย มีมุมค้นคว้า เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   4.ห้องศูนย์ภาษาไทยได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนา ท าให้มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่
ทันสมัย  
    5.ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
    6.หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  

จุดด้อย/ข้อจ ากัดของสถานศึกษา 
      1.ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ 
      2. โอกาสของผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความร่วมมือหรือเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมีน้อย เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพ หาเงินเลี้ยงชีพ   
                3. การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาจากชุมชนใน
ท้องถิ่นและบุคคลภายนอกยังมีน้อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีนักผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างมีรายได้ไม่แน่นอน  
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9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุง 2560   
                     โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังโครงสร้างในตารางต่อไปนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  

ระดับ 

ชั้น 
ภาษาไทย 

คณิต 

ศาสตร์ 

วิทยา 

ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และ 

พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 

ต่าง 

ประเทศ 

กิจ 

กรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

รวม 

ม.1 120 120 120 160 80 80 80 120 120 200 1200 

ม.2 120 120 120 160 80 80 80 120 120 200 1200 

ม.3 120 120 120 160 80 80 80 120 120 200 1200 

รวม 360 360 360 480 240 240 240 360 360 600 3600 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  

ระดับ 

ชั้น 
ภาษาไทย 

คณิต 

ศาสตร์ 

วิทยา 

ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และ 

พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 

ต่าง 

ประเทศ 

กิจ 

กรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

รวม 

ม.1 240 240 240 320 120 120 120 240 360 1600 3600 

ม.2 240 240 240 320 120 120 120 240 360 1600 3600 

ม.3 240 240 240 320 120 120 120 240 360 1600 3600 

รวม 720 720 720 960 240 360 360 720 1080 4800 10800 

 

 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  SAR  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ-์ 26 - | ห น้ า  

 

350 

420 

344 

210 

350 

250 
๑. ห้องสมดุ 

๒. ห้องวิทยาศาสตร์ 

๓. ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

๔. ห้องปฏิบติัการทางภาษา 

๕. ห้องปฏิบติัการคณิตศาสตร์ 

๖. ศนูย์การเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) หอ้งสมุดมีขนาด  320  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 23,095  เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ(School Plus 
System) 
   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 350  คน ต่อ วันคิดเป็น
ร้อยละ  49.71  ของนักเรียนทั้งหมด 

2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน   8  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน   3   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน   1  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์     จ านวน   2  ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน         157     เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน    120  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   30   เครื่อง 
   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย   630   คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  89.48   ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     7    เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุด 
2. ห้องวิทยาศาสตร์ 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
6. ศูนย์การเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

350 
420 
344 
210 
350    
250                 
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1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 1 1 

1. ห้องสมดุประชาชนอ าเภอทพัทนั 

2. วดัพระศรีรัตนศาสดาราม   

3. โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จ.นครนายก 

4. วดัโนนกุ่มหรือวดัหลวงพอ่โต จ.นครราชสีมา 

5. วดัใหญ่ชยัมงคล  จ.อยธุยา 

6. ไร่องุ่นสพุตัรา  จ.นครราชสีมา 

7. สวนสตัว์  สวนน า้โคราช จ.นครราชสีมา 

8. จงัหวดักาญจนาบรีุ 

9. น า้ตกวงัสาลิกา  จ.นครนายก 

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทัพทัน 
2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   
3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 
4. วัดโนนกุ่มหรือวัดหลวงพ่อโต จ.นครราชสีมา 
5. วัดใหญ่ชัยมงคล  จ.อยุธยา 
6. ไร่องุ่นสุพัตรา  จ.นครราชสีมา 
7. สวนสัตว์  สวนน้ าโคราช จ.นครราชสีมา 
8. จังหวัดกาญจนาบุรี 
9. น้ าตกวังสาลิกา  จ.นครนายก 
10. น้ าตกเอราวัญ  จ.กาญจนบุรี 
11. เขื่อนศรีนครินทร์  จ.กาญจนบุรี 
12. อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์  จ.กาญจนบุรี 
13. สะพานข้ามแม่น้ าแคว จ.กาญจนบุรี 
14. สวนน้ ากาญจนบุรี  

20 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

  
กราฟ แสดงการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
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 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล พระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์   ให้ความรู้เรื่อง  กิจกรรมการหล่อเทียน 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน     1       ครั้ง/ปี 
   6.2 ชื่อ-สกุล   ด.ต.เกษมสันต์   แพรด า   ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการใช้
สถานบริการ   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   2    ครั้ง/ปี 
   6.3 ชื่อ-สกุล อบจ.อุทัยธานี   ให้ความรู้เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน    1     ครั้ง/ปี 
   6.4 ชื่อ-สกุล นางลาวัณย์   ประสงค์ดี  ให้ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพของครู
และนักเรียน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   2    ครั้ง/ปี 
    6.5 ชื่อ-สกุล นายอุทิศ   เงินล าปาง ให้ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพของครู
และนักเรียน  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน   2    ครั้ง/ปี 
    6.6 ชื่อ-สกุล นางสุนันทา   โลหะการก  ให้ความรู้เรื่อง รอบโลกกับกาชาดและ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1   ครั้ง/ปี 
     6.7 ชื่อ-สกุล นางวัชรินทร   เหมะสถล  ให้ความรู้เรื่อง ปฐมพยาบาล   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1   ครั้ง/ปี 
    6.8 ชื่อ-สกุล นางพัชรา   เลิศวรกิจสกุล  ให้ความรู้เรื่อง ปฐมพยาบาล   
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1   ครั้ง/ปี 
     6.9 ชื่อ-สกุล คุณจุฑามาศ   สาโรจน์   ให้ความรู้เรื่อง สุขภาพจิตและยาเสพติด 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  1   ครั้ง/ปี 
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11. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 11.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

ได้รับราวัลคุณภาพการประเมิน
โรงเรียนในฝ๎นมาตรฐานสู่สากล
ระดับ ScQA ในกลุ่มภาคที่ 8 
(ภาคเหนือตอนล่าง) 

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
กิจกรรมการประกวด 
BEIDQM  Award 

ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม ตาม
เกณฑ์  BEIDQM  หมวด 6 การ
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ 

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในความ
วิริยะ  อุตสาหะ  พัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ BEIDQM 

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ก้าวสู่ THAILAND 4.0 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 
 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา สพม.42 

เขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.42 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายวิรัช  วิริยาภรณ์ประภาส 

เป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น 

สมาคมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คร ู
นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น    

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัล 1st  Class Honours  การ
ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ    
ประจ าปี 2560 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัล 2st  Class Honours  การ
ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ    
ประจ าปี 2560    

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัล 3st  Class Honours  การ
ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ  
ประจ าปี 2560   

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี  ม.ต้น     งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวาด
ภาพไทยประเพณี ม.ต้น            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันวาด
ภาพไทยเอกรงค์ ม. ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 60  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
คร ู
นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น    

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี  ม.ปลาย  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ได้รับรางวัล ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวาด
ภาพไทยเอกรงค์ ม. ปลาย         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศอันดับที่ 
1  กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง
ไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2559  ณ  
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ปทุมธานี  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง  อันดับ
ที่ 9  กิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 
หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2559  ณ  
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ปทุมธานี   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ

รางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 11  
กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  ณ  
ศูนย์การค้าเซียรังสิต  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 9  
กิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์
เครื่องคู่ผสมเครื่องสายวงเล็ก 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2559  ณ  
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ปทุมธานี  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวขับร้อง 
ระดับมัธยมศึกษา   การประกวด
ดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 
9  รอบชิงชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลชมเชย  ประเภทเดี่ยวซอสาม
สาย  ระดับมัธยมศึกษา การ
ประกวดดนตรีไทยนักเรียน
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 9  รอบชิง
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  
 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ

รางวัลเครื่องดนตรีดีเด่น ประเภท
จะเข้ ระดับมัธยมศึกษา การ
ประกวดดนตรีไทยนักเรียน
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 9  รอบชิง
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเครื่องดนตรีดีเด่น ประเภทขับ
ร้อง ระดับมัธยมศึกษา การประกวด
ดนตรีไทยนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 
9  รอบชิงชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เครื่อง
ดนตรีดีเด่น ประเภทวงเครื่องสาย
ผสมปี่พาทย์  ระดับมัธยมศึกษา การ
ประกวดดนตรีไทยนักเรียน
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 9  รอบชิง
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวง
ใหญ่  ระดับชั้น ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ

รางวัลเหรียญทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  วงเครื่องสายวงเล็ก 
ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 1  
กิจกรรมการแข่งเดี่ยวซออู้  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 5  การ
แข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลงไทย  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 
2560  จังหวัดก าแพงเพชร   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การ
ประกวดขับร้องเพลงไทย  ระดับ
มัธยมศึกษา ในการประกวดดนตรี
ไทย  ระดับมัธยมศึกษา  “ประลอง
เพลง ประเลงโหรี”  ครั้งที่ 32 
พุทธศักราช 2560  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ  
จ ากัด (มหาชน) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายอภิวัตน์ จีระดิษฐ์   ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อมการอ่าน 

pisa ระดับด ีโครงการรักษ์
ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม
การท่องอาขยานระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1ในการแข่งขันปริศนา
วรรณคดีไทย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
ภาพยนตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
ภาพยนตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 จังหวัดก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสมกิจ  บุญมี          ได้รับรางวัล ตัวแทนระดับภูมิภาค 
ที่ได้เข้าร่วมค่ายการเงินทิสโก้ รุ่นที่ 
13 

ธนาคารทิสโก้ ส านักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ   ได้รับรางวัล เป็นบุคคลตัวอย่างตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ   ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม 
กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้น  
ม.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่อง
ในวันภาษาแห่งชาติ ประจ าปี 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนซ้อมนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับดี กิจกรรมคัด
ลายมือ ระดับชั้นม.1-3 โครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล เกียรติบัตรกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย   (ค า
คมเดิม) ระดับชั้นม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 67   
ปีการศึกษา 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล เกียรติบัตรกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  (ค าคม
เดิม) ระดับชั้นม.4-6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการ 
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่2  กิจกรรมการ 
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.4-6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการ 
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่  
67 ปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการ 
ประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่  
67 ปีการศึกษา 2560 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล กรรมการตัดสินการ
แข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี 3 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายคมกฤช พุ่มบุญนาก   ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุมนักเรียน

เข้าแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ
โครงการรักษ์ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับเหรียญเงินการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์ควรรณคดีไทย 
ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับเหรียญทองแดงการแข่งขัน
ปริศนาสร้างสรรค์ควรรณคดีไทย 
ระดับ ม.4-6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับเหรียญทองการแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 
11) ระดับ ม.1-3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นายอ านาจ จ้อนแจง ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแข่งขันcross word งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
(Story Telling) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

ศูนย์ประสานงานโรงเรียนที่
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 
ภาคเหนือ 

ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันละครสั้นภาษาจีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   

ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนนักเรียน
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันละคร
สั้นจีน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลการแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   
 

ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลการแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling)  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านระดับ ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ภาคเหนือจังหวัดก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสุธัญญา วรนัยพินิจ ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น 
การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ  
ระดับประเทศ   

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย กระทรวง
วัฒนธรรม 

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น 
การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ  
ระดับจังหวัด   

วัฒนธรรมจังหวัด 

นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ ได้รับรางวัล ครู-อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชน
ประกันภัยประจ าปี 2560 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประธุรกิจ
ประกันภัย คปภ. 1 

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์
แปลอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม ได้รับรางวัล ครู-อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชน
ประกันภัยประจ าปี 2560  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประธุรกิจ
ประกันภัย คปภ. 1 

ได้รับรางวัล ครูสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย    
ระดับ  ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ได้รับรางวัล ครูสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมมารยาทไทย ระดับม.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต42 

ได้รับรางวัล ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้ฝึกสอนดีเด่นการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสร
ภัญยะระดับประเทศเนื่องใน
เทศกาลวิสาขบูชาประจ าปี 2560 

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 

นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนนักเรียน
เข้าร่วมการประกวดบรรยาย
ธรรมะระดับภาค รองชนะเลิศ            
อันดับที่ 3 

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 

ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนดีเด่นการ
สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท านองสรภัญญะระดับประเทศ  

ณ วัดกระทุ่ม เขตประเวศ
กรุงเทพ 

ได้รับรางวัล ครูฝึกสอนการ
แข่งขันตอบป๎ญหากฎหมายเนื่อง
ในที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที2่ 
 

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์ ได้รับรางวัล  ครูผู้ฝึกสอนชอบ

โครงการยุวชนประกันภัยประจ าปี 
2560 รองชนะเลิศอันดับ 2    
ระดับจังหวัด  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
ส่งเสริมประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ) 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม
ประกวดมารยาทไทยระดับ ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 
67 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต42 

นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี ได้รับรางวัล ครูอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชน
ประกันภัย ประจ าปี 2560  

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรยีน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับภาคเหนือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรมระดับมัธยมศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต42 

นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น 
การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ    
ระดับประเทศ  

กระทรวงวัฒนธรรม 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ ได้รับรางวัล ครู-อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชน
ประกันภัยประจ าปี 2560 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประธุรกิจ
ประกันภัย 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต42   

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล รางวัล ครูผู้สอน
นักเรียน กิจกรรมการเล่านิทาน
คุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ระดับภาคเหนือ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายสังวาลย์ พงษ์จ าปา ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนกีฬา
เทนนิสเทนนิสดีเด่น(กีฬาเทนนิส
ทีมหญิง) 

การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 
คัดเลือกภาค 6 

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส
เทนนิสหญิงรุ่นอายุ 18 ปี 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุทัยธานี 

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง
หญิงคู่ รุ่นอายุ 18 ปี 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุทัยธานี ปี2560 

ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนกีฬา กรีฑา
ดีเด่น 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุทัยธานี ปี2560 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายนิคม สุวรรณรัตน์ ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอลดีเด่น 
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุทัยธานี ปี2560 

นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น        ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ1 กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล  ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียนได้รับระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 science 
show  ระดับชั้นศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่างตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ 

นายชยพล ชุรินทร   ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
การแข่งขันอัจฉริยะทาง
วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
science show  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวเต็มศิริ เคนค า   ได้รับรางวัล กิจกรรมการแข่งขัน
การแสดงวิทยาศาสตร์ science 
show เหรียญทองชนะเลิศ        
ระดับชั้น ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่        
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม 
science show งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับ
ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-
6 รางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ1  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายมงคล หู้โลหะ    ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2   การ
แข่งขัน การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1- 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายมงคล หู้โลหะ    ได้รับรางวัล  ครูผู้ฝึกสอน

นักเรียนได้รับระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขัน   ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
สร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์ E-
book ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท  
Text Editor ระดับชั้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายมงคล หู้โลหะ    ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2  การแข่งขัน
การสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่2  การแข่งขัน
การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายมงคล หู้โลหะ    ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน
การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอนุชา  วิทยารัตน์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันจัด
สวนถาดแบบชั้น ระดับม.ต้น      
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับภาคเหนือ จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับภาคเหนือจังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การจัดท าหนังสือเล่มเล็กระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3   

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน

ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่
พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายศักดิ์ชัย อัมระนันท์   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การแข่งขันเล่านิทานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การจัดท าหนังสือเล่มเล็กระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันจัดท าหนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายศักดิ์ชัย อัมระนันท์   ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน

ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรม
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 ระดับภาคเหนือ จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง แข่งขัน
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42   

ได้รับรางวัล ครูผู้สอนนักเรียน
ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่
พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  SAR  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ-์ 52 - | ห น้ า  

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา    

ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1  
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง
ไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  ณ  
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
ปทุมธานี  

 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง  
อันดับที่ 9  กิจกรรม การแข่งขัน
เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น   ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560  ณ  โรงเรียน
มัธยมสังคีตวิทยา ปทุมธานี  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1   
การประกวดขับร้องเพลงไทย  
ระดับมัธยมศึกษาในการประกวด
ดนตรีไทย  ระดับมัธยมศึกษา  
“ประลองเพลง ประเลงโหรี”  
ครั้งที่ 32 พุทธศักราช 2560  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด 
(มหาชน) 

ได้รับรางวัล ได้รับคัดเลือกเป็น
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย  
ประจ าปี 2560   

 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
กระทรวงวัฒนธรรม   

ได้รับรางวัล เครื่องดนตรีดีเด่น 
ประเภทขับร้อง ระดับมัธยมศึกษา 
การประกวดดนตรีไทยนักเรียน
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 9  รอบชิง
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 
เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา    

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ประเภท
เดี่ยวขับร้อง  ระดับมัธยมศึกษา 
การประกวดดนตรีไทยนักเรียน
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 9  รอบชิง
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

เด็กหญิงนาตาชา   
พัดสาริกรณ์   

ได้รับรางวัล ชมเชย  ประเภท
เดี่ยวซอสามสาย  ระดับ
มัธยมศึกษา การประกวดดนตรี
ไทยนักเรียนภาคเหนือ  ครั้งที่ 9  
รอบชิงชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

ได้รับรางวัล เครื่องดนตรีดีเด่น 
ประเภทซออู้  ระดับมัธยมศึกษา 
การประกวดดนตรีไทยนักเรียน
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 9  รอบชิง
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง  อันดับ
ที่ 1  กิจกรรมการแข่งเดี่ยวซออู้  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560  จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายมานะ  เอี่ยมเวช   ได้รับรางวัล เครื่องดนตรีดีเด่น 

ประเภทจะเข้ ระดับมัธยมศึกษา 
การประกวดดนตรีไทยนักเรียน
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 9  รอบชิง
ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก 

เด็กหญิงอาธิติญา   
กุลประดิษฐ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขัน
เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นางสาวศิริธร  ศักดิ์ขุนทด ได้รับรางวัล เหรียญทอง  อันดับ
ที่ 5  การแข่งขันเดี่ยวขับร้องเพลง
ไทย  ระดับชั้น ม.4-ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560  จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัลการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญท านองสรภัญญะ
ระดับประเทศ   

กระทรวงวัฒนธรรม 

ได้รับรางวัล ระดับดี กิจกรรมการ
อ่านpisa ม.ปลาย ตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายศิรินนท์,นายศรัณยู,นาย
เอกภพ,นายเอกรัตน์,นาย
ณรงค์เดช,นายธีรภัทรชัย          

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภท
หนังสั้น ระดับจังหวัด 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประธุรกิจ
ประกันภัย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงพรนภา  สีกรุษ 
และคณะ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง  รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1  วงเครื่องสาย
วงเล็ก ระดับชั้น ม.1-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 

นายอาคม   โคกบัว ,  
และคณะ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง  อันดับ
ที่ 12  กิจกรรมการแข่งขันร าวง
มาตรฐาน  ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560  จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมีและ
คณะ 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  
อันดับที่ 9  กิจกรรม การแข่งขัน
วงปี่พาทย์เครื่องคู่ผสมเครื่องสาย
วงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  ณ  
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
ปทุมธานี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญมาและ
คณะ 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  
อันดับที่ 11  กิจกรรมการแข่งขัน
ร าวงมาตรฐาน  ระดับชั้น ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา ณ  ศูนย์การค้าเซีย
รังสิต  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

นายณัฐพงษ์ สุตสุกร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับ ม.ปลายงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67  ประจ าปี 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายธรรพ์ณธร เทพพันธ์   ได้รับรางวัล เหรียญทองการ

แข่งขันการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกกรุง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศวิ่ง 400 
เมตร ชายรุ่นอายุ 16 ปี 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัด
อุทัยธานี ปี2560 

นายวรโชติ  หมั่นเขตรกิจ   ได้รับรางวัล เหรียญทองการ
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
มัธยมศึกษาตอนปลายชาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560  จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวพิชชาพร สุวรรณ
พยัคฆ์   

ได้รับรางวัล เหรียญทองการ
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหญิง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 67  ปี
การศึกษา 2560  จังหวัด
ก าแพงเพชร  

 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับรางวัลการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญท านองสรภัญญะ
ระดับประเทศ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

เด็กชายวรพงศ์ อาดภักดี    ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
มัธยมศึกษาตอนต้นชาย  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42   
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงลักษณารีย์ กลิ่น
จันทร์   
เด็กหญิงปาณิสรา ประสิทธิ
เขตกิจ 
เด็กหญิงสุภัทรา เชยจันทร์         

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (science show) 
ระดับชั้นม.1-3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 67  
ปีการศึกษา 2560  จังหวัด
ก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวอาทิตยา มหันตรัตน์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขัน
อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42   

ได้รับรางวัล การสวดมนต์หมู่
สรรเสริญท านองสรภัญญะ
ระดับประเทศ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

นางสาวจันจิรา นวกุล ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขัน
อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42   

นางสาวทิพวรรณ สายทอง ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขัน
อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42   

นางสาวพรพิพัฒน์ บ ารุง ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560  
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42   
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวพรพิพัฒน์ บ ารุง ได้รับรางวัล เหรียญเงินการ

แข่งขันตอบป๎ญหาศีลธรรม
ประจ าปี2560  

พุทธสมาคม จังหวัดอุทัยธานี 

นางสาวนัชชา อุณหพิเชษฐ
วัฒนา   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42   

ได้รับรางวัล ตัวแทนระดับ
ภูมิภาค ที่เข้าร่วมค่ายการเงินทิส
โก้ รุ่นที่ 13 

ธนาคารทิสโก้ส านักงานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวเพชรลดา ยาเพชร
น้อย   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่1 การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42   

นางสาวสายรุ้ง สมถธัญกรณ์ 
นางสาววิภาวี เศรษฐีธัญหาร 
นางสาวอารีรัตน์ วันไทย   

ได้รับรางวัล เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (science show) 
ระดับชั้นม.4-6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42   

เด็กชายธนกฤต วุ่นดี 
เด็กชายธีรพล สุไทย   
นางสาวนศิตา กรัดภิรมย์ 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง( รอง
ชนะเลิศอันดับที่1) การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นม.1-3 ) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 
  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกมลวรรณ เพ็ญเขต
รวิทย์ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง( รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1) การแข่งขัน
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นม.4-6 ) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงณัฐพร ศรีมงคล   
เด็กชายปธานิน จันทร์นาค   

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน( อันดับที่ 
4) การแข่งขันการสร้างหนังสืออิ
เลกทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงณัฐนพิน รักบ้านพิง   
เด็กหญิงทิพย์สุดา รักกสิกรณ์   

ได้รับรางวัล เหรียญทอง( รอง
ชนะเลิศอันดับที่1) กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Text  Editor  ระดับชั้น
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงนฤมล รักเขตรการ 
เด็กหญิงพีรยา เจนเขตวิทย์   
 
 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง( รอง
ชนะเลิศอันดับที่1) กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web Editor  ระดับชั้น
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวสุภัสสร รักกสิกิจ   
นางสาวธินันดา ค ากุหลาบ 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง( รอง
ชนะเลิศอันดับที่2) กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้าง Webpage 
ประเภท Web  Editor  ระดับชั้น
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงสุกัญญา นิโรจน์ 
เด็กหญิงณัฐนรี ดิษเจริญ 
เด็กหญิงจิราภา รักชาติ  

ได้รับรางวัล เหรียญทอง ( รอง
ชนะเลิศอันดับที่2) กิจกรรมการ
แข่งขันการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ 
ระดับชั้นม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นายวรวุฒิ แก้วทิพย์  
นางสาวบุญเรือน พูลพันธ์     

ได้รับรางวัล เหรียญทอง( อันดับ
ที่ 4) กิจกรรมการแข่งขันการตัด
ต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นม.4-6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นางสาวชลลดา จุลมุสิก ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม 
กิจกรรมคัดลายมือ โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปี2560 ระดับชั้น 
ม.4-6  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
(รองชนะเลิศอันดับที่2) กิจกรรม
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.4-6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา   
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวชลลดา จุลมุสิก ได้รับรางวัล ชนะเลิศวิ่ง 100 

เมตร,200เมตร หญิงรุ่นอายุ 18 ปี  
การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัด
อุทัยธานี ปี2560 

เด็กหญิงเกศรินทร์   
เพ็ญสาริการ 

ได้รับรางวัลระดับดี กิจกรรมคัด
ลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ประจ าปี2560  ระดับชั้น ม.1-3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
(รองชนะเลิศอันดับที่1) กิจกรรม
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้น ม.1-3  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 67  
ประจ าปี2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงทักษพร สุจริต 
เด็กหญิงนพรัตน์  อัมรนันท์ 
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมหนู 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 
(รองชนะเลิศอันดับที่1) กิจกรรม
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
ระดับชั้นม.1-3   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นางสาวกัญญารัตน์  แพรด า  
นางสาววิภา  รักสิการ   
นางสาวพิชชากร เนียมใย   
 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่ม
เล็ก ระดับชั้นม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67  
ประจ าปี 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นางสาว สาวิตรี ด านิล 
นางสาวณัฐธิดา อ่ าดอนกลอย 
นางสาวนวรัตน์ เชื้อกสิกรรม   
นายสุกิจ สุทธิชาติโยธิน 

ได้รับรางวัล เหรียญเงินการ
แข่งขันละครสั้นจีน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัด 

  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาว ออมรัก จ้อนแจง ได้รับรางวัล การประกวด

บรรยายธรรม รองชนะเลิศอันดับ
ที่3 

วัฒนธรรมจังหวัด จังหวัด
อุทัยธานี 

นางสาวบุษยมาส ชาญธัญญ
การ   
นางสาวอาภาภัทร รบจันทร์ 

ได้รับรางวัล การสวดมนต์
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ ระดับประเทศ  
 

กระทรวงวัฒนธรรม 

นางสาวสุภัสสร รักกสิกิจ 
นางสาวชญานี จ านงสังข์ 
นายเจสรินท์  สาริกรรณ์   

รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขัน
ตอบป๎ญหากฎหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ศาลจังหวัดอุทัยธานี 

นายธนวิน จุลมุส ิ
นางสาววิรชา ด านิล 

ได้รับรางวัล  รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทยงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67  
ประจ าปี 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงทองกวาว คันศร 
เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญมา 

ได้รับรางวัล รางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทยงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67  
ประจ าปี 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นางสาวอรวรรณ รักสิกรณ์ ได้รับรางวัล 1st  Class 
Honoure การประกวดศิลปะเด็ก
นานาชาติ ประจ าปี 2560  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายศิรินนท์ สิทธิกัน และ
คณะ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
การแข่งขันประกวดภาพยนตร์ 

สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  SAR  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ-์ 63 - | ห น้ า  

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายศิรินนท์ สิทธิกัน และ
คณะ 

ได้รับรางวัล ยุวชนประกันภัย
ดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับ
จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประธุรกิจ
ประกันภัย 

ด.ช.ธรรณธร เทพพันธ์ และ 
ด.ญ.ปานทิพย์ จ าปาทอง  
 

ได้รับรางวัล ยุวชนประกันภัย
ดีเด่นประเภทเพลงรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1ระดับจังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

นายณรงค์ จีระดิษฐ์ นายณัฐ
พร และคณะ 

รองชนะเลิศอันดับที่2การ
ประกวดเพลงคุณธรรมระดับม.
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
67  ประจ าปี 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

น.ส.รัตนา กุมภากุล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่
2การแข่งขันท่องอาขยานท านอง
เสนาะระดับม.ปลาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ด.ญ.ศศิกานต์ เศรษฐีธัญหาร  
ด.ญ.รวินทร์นิภา สุวรรณ
พยัคฆ์   
ด.ญ.มณีรัตน์ เสียวกสิกรณ์ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงินรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ปริศนา
วรรณคดีไทยม.ต้น   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

น.ส.กุลธิดา ทองค าขาว 
น.ส.พิยดา เก่งเกษกิจ 
น.ส.กาญจนา รุททองจันทร์ 

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญ
ทองแดงกิจกรรมปริศนาสร้าง
สวรรค์วรรรคดีไทยม.ปลาย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ทีมมดแดงฟิล์ม  
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ม.
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
67  ประจ าปี 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ทีมมดแดงฟิล์ม  
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพ่ือวัยรุ่น 
(หนังสั้น)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุทัยธานี 

ทีมมดแดงฟิล์ม  
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

เหรียญทองแดง กิจกรรมประกวด
ภาพยนตร์สั้น ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงมณีรัตน์ เสียวกสิกรณ์ ได้รับรางวัล การเข้าแข่งขัน

ปริศนาสร้างสรรค์ควรรณคดีไทย 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
67  ประจ าปี 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงรวินทร์นิภา สุวรรณ
พยัคฆ์ 

ได้รับรางวัล เหรียญเงินการ
แข่งขันปริศนาสร้างสรรค์ควรรณ
คดีไทย ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67  ประจ าปี 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงกัญญาณี ประสิทธิ
เขตกิจ 
เด็กหญิงฐานิดา ชาญสาริกรณ์ 

การเข้าแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ (กาพย์ยานี 11) ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  
ประจ าปี 2560 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กหญิงปภาดา สุพัตรา ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
แข่งขันเขียนเรียงร้อยถ้อยความ 
ระดับม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67  ประจ าปี 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

เด็กชายนันทวัฒน์ แข็งกสิกิจ ได้รับรางวัล 3rd  Class 
Honoure การประกวดศิลปะเด็ก
นานาชาติ ประจ าปี 2560  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.ต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงป๎ญฑารีย์ พันธ์เขียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ

แข่งขันวาดภาพไทยประเพณี ม.
ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ขุนพิลึก ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
แข่งขันวาดภาพไทยเอกรงค์ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวปูชิตา พงศ์สุจรติ ได้รับรางวัล 3rd  Class 
Honoure การประกวดศิลปะเด็ก
นานาชาติ ประจ าปี 2560  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวยุวภา โชติรสั ได้รับรางวัล 2nd   Class 
Honoure การประกวดศิลปะเด็ก
นานาชาติ ประจ าปี 2560  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ
แข่งขันวาดภาพไทยประเพณี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

นายณัฐพงศ์ วรรณเจริญ ได้รับรางวัล 3rd  Class 
Honoure การประกวดศิลปะเด็ก
นานาชาติ ประจ าปี 2560  

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายณัฐพงศ์ วรรณเจริญ ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ

แข่งขันวาดภาพไทยเอกรงค์ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 จังหวัดก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวภาวิณี ทองค าขาว ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประกวด
บรรยายธรรม 

วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี 

เด็กหญิงกนกวรรณ จีรดิษฐ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับม.ต้น    งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67  ประจ าปี 
2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง การ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับ 
ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 จังหวัด
ก าแพงเพชร 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กหญิงพลอยกมล สืบสาย
จันทร์,เด็กหญิงศิริลดา เดชมูล 

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การ
แข่งขันตอบป๎ญหาศีลธรรม 
ประจ าปี 2560 

พุทธสมาคม จังหวัดอุทัยธานี 

นางสาวกาญจนา เร้าเขตร์กิจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาเทเบิลเทนิส ทีมหญิง 

การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 
คัดเลือกภาค 6 

นางสาวผกาพรรณ วิสิทธิสิ
กรณ์ 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาเทเบิลเทนิส ทีมหญิง 

การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 
คัดเลือกภาค 6 

เด็กหญิงวิภาพร คันศร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาเทเบิลเทนิส ทีมหญิง 

การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่39 
คัดเลือกภาค 6 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวกาญจนาเร้าเขตร์กิจ ,
นางสาวผกาพรรณ วิสิทธิสิ
กรณ์, เด็กหญิงเจนิสตา วงษ์
เวช  

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กีฬาเทเบิล
เทนนิส ประเภทหญิงเดี่ยว-หญิง
คู-่ทีมหญิง   

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัด
อุทัยธานี ปี 2560 

นางสาวน้ าฝน โพธิน,นางสาว
สุพัตรา ขยันกสิกรณ์   

ได้รับรางวัล ชนะเลิศกีฬาเปตอง 
หญิงคู่ รุ่นอายุ 18 ปี 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัด
อุทัยธานี ปี 2560 

เด็กหญิงธัญวรรณ เหมือน
การณ์,เด็กหญิงปานวาด เขม้น
กสิกรณ์  
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง 
หญิงคู่ รุ่นอายุ 16 ปี 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัด
อุทัยธานี ปี 2560 

นางสาวนฤมล ศีลค าแหง ได้รับรางวัล ชนะเลิศวิ่ง 100 
เมตร, กระโดดไกล, กระโดดสูง
หญิงรุ่นอายุ 18 ปี 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัด
อุทัยธานี ปี 2560 

นายศุภกร อ่อนเงิน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กระโดดสูง 
ชายรุ่นอายุ 18 ปี 

       

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัด
อุทัยธานี ปี 2560 

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กลิ่นเกสร ได้รับรางวัล ชนะเลิศวิ่ง 800 
เมตร หญิงรุ่นอายุ 14 ปี 

การแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัด
อุทัยธานี ปี2560 
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 11.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. พัฒนาการสอน
ทักษะในการ
ท างานอาชีพ 
 
 

1  เพื่อให้นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มี
พ้ืนฐานและแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
2  เพื่อให้นักเรียนได้น า
ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะด้านการ
ท างานอาชีพไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
3  เพื่อให้นักเรียนที่
เรียนวิชาการงานอาชีพ 
มีความรู้และทักษะด้าน
อาชีพ   

กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพกลุ่ม
สาระฯ    
กิจกรรมพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม 
กิจกรรมพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
พัฒนานักเรียนสู่อาชีพ 
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  

นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิตอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 
91.19 

2. ส่งเสริม
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 

1 เพื่อให้ผู้เรียนก าหนด
เป้าหมาย  คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ป๎ญหาโดย
มีเหตุผลประกอ 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่ม  และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

1. กิจกรรมการสอน
แบบโครงงาน 
2. กิจกรรมการสอน
แบบ STEM 
3. กิจกรรมการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน 
4. กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
5. กิจกรรมยกระดับ
คุณภาพการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ป๎ญหา
ระดับดี ร้อยละ 
84.23 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3 พัฒนาทักษะการ
สื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ
สู่การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 
 

1) เพื่อให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ 
2) เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะในการอ่าน ฟ๎ง ดู 
พูด เขียน และตั้ง
ค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
3) เพื่อให้นักเรียน
สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟ๎ง 
และดู และสื่อสารโดย
การพูด หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

1)กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านภาษาต่างประเทศ 
2)กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 
3)กิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
4)กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
5)กิจกรรมพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ 
6)กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการสื่อสารสู่การ
เรียนรู้ 
7)กิจกรรมจ้างครู
ต่างประเทศสอนวิชา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

นักเรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามระดับชั้นผ่าน 
ร้อยละ 90.91 

4 พัฒนาทักษะ
ผู้เรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบ รู้
หน้าที่ที่ดีต่อตนเองและ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียน
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามกาลเวลา ตามกฏ
กติกาของการอยู่
ร่วมกัน  และมี
พฤติกรรมที่ดีเมื่ออยู่
ร่วมกับหมู่คณะและ
สังคมส่วนรวม 

1)กิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือและยุว
กาชาดชั้น ม. 1 – ม. 3 
2)กิจกรรมวันส าคัญ
ทางลูกเสือ 
3)การจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายพัฒนาทักษะเรียน
ลูกเสือยุวกาชาด ชั้น  
ม. 1 – ม. 3 
4)จัดกิจกรรมชุมนุม 
ชั้น ม.1-ม.6 

นักเรียนผ่าน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนร้อยละ 97.87 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

5 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เผยแพร่ผลงาน 

1.เพ่ือให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 มี
ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี 

1)คลีนิกคอมพิวเตอร์ 
2)ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ของนักเรียน 
3)พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านเทคโนโลยี 
 

นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีระดับดี
ร้อยละ 88.07 

6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยแต่
ละกลุ่มสาระฯเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
2. เพื่อให้ผลการ
ทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ในทุกรายวิชาสูงขึ้น 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผล
การทดสอบระดับชาติ
ในทุกรายวิชาสูงขึ้น 

1)กิจกรรมการเรียน
การสอน   
2)กิจกรรมเสริม
หลักสูตร อย่างเข้มข้น 

 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระอยู่ในระดับ 
ร้อยละ 49.23 

7 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

2.1 เพ่ือให้
คณะกรรมการนักเรียน
ได้รับความรู้และเกิด
ความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการ       
นักเรียน 

1.กิจกรรมรณรงค์
เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 
2.กิจกรรมอบรม
บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการนักเรียน 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

7 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

2.2 เพ่ือให้
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.3 เพ่ือให้
คณะกรรมการนักเรียน
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน
และเยาวชนให้
เหมาะสมกับเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของสังคม 

3.กิจกรรมทัศนศึกษา
ของคณะกรรมการ
นักเรียน 
4.กิจกรรมพัฒนา
เผยแพร่ประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน 
5.กิจกรรมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการนักเรียน
กับโรงเรียนและชุมชน 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
ระดับดีเยี่ยม 

8 ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการ
อ่านและความจ าเป็น
ของการอ่าน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
2.4 เพ่ือสร้างความ
สนใจในการอ่านให้กับ
นักเรียน 

1.กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
2.กิจกรรมบันทึกการ
อ่าน 
3.กิจกรรมบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านประจ า 

นักเรียนอ่านหนังสือ
ตามเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ  
91.76 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

9 งานอนามัย
โรงเรียน  

1)เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
2)เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนในโรงเรียน มี
การออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
3)เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถภาพพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้นักเรียน
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
4)เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ได้รับสวัสดิการเมื่อมี
อุบัติเหตุ ได้รับดูแล
รักษาและได้รับการ
คุ้มครอง 
5)เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การดูแลปฐมพยาบาล
เมื่อมีอาการป่วย มียา
และอุปกรณ์เพ่ือใช้ปฐม
พยาบาล 
6)เพ่ือควบคุมดูแลเรื่อง
โภชนาการอาหารของ
นักเรียนให้เกิด
ประโยชน์และถูก
สุขลักษณะ 

1)กิจกรรมงาน
โภชนาการ 
2)กิจกรรมวัดน้ าหนัก
ส่วนสูง 
3)กิจกรรมชุมนุมลดพุง
ลดโรค 
4)กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพ 
5)กิจกรรมสวัสดิภาพ
นักเรียน(อุบัติเหตุ) 
6)กิจกรรมห้อง
พยาบาลและการปฐม
พยาบาล 

1. นักเรียนมีผลการ
ประเมินน้ าหนัก 
ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัยร้อย
ละ 82.81 
2. นักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
ภาพทางกายตาม
เกณฑ์ของกรมพล
ศึกษาร้อยละ 90.91 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

10 สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจ 
พอใจ และตระหนักใน
การอนุรักษ์พันธุ์พืช  
2. เพ่ือให้ครู และ
บุคลากร มีความรู้
ความเข้าใจ พอใจ และ 
ตระหนักในการอนุรักษ์
พันธุ์พืช 

1. ท าจัดป้ายชื่อพรรณ
ไม้   
2. รวบรวมพรรณไม้
เข้าปลูกในโรงเรียน   
3. ศึกษาข้อมูลพรรณ
ไม้ด้านต่างๆ   
4. รายงานผลการ
เรียนรู้ 
5. น าสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พรรณไม้ และ
รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับพรรณไม้ใน
ระดับดี 

11 พัฒนาทักษะ
ทางการกีฬา 

1. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ รักออก
ก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอและมี
สมรรถภาพ        
ทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มี
ทักษะชีวิติในการ
ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดและหลีกเลี่ยง
จากสภาวะความเสี่ยง
ต่อความรุนแรง 
3. เพ่ือส่งเสริมความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก 
และความมีน้ าใจเป็น
นักกีฬา รู้รักสามัคคีใน
หมู่คณะ 
 

1.กิจกรรมกีฬาภายใน
(กีฬา) 
2.กิจกรรมกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 
3.กิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ 

นักเรียนมีทักษะ
ทางการกีฬาใน
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

11 โรงเรียนสีขาว 1. เพ่ือให้นักเรียน
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
จาภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ
ปละป๎ญหาทางเพศ 
2. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
คุณค่าตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม  
3. เพ่ือให้นักเรียนสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นันทนาการ 
นาฏศิลป์ กีฬาตาม 
จิตนาการ 

1.กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
2.กิจกรรมสัปดาห์
รณรงค์ป้องกันป๎ญหา
ยาเสพติด 
3.กิจกรรมลานกีฬา
ต้านยาเสพติด 

                         

       

                         

นักเรียนเข้าร่วมการ
อบรมและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติด 
ทุกคนร้อยละ  100  

12 ปลูกฝ๎งคุณธรรม 
ความส านึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิต                                            
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ตาม
แนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ฯ 
2. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  รู้จักการท า
บัญชีครัวเรือน 
3. นักเรียนสามารถ
เรียนรู้   การท าแปลงนา
ข้าวอินทรีย์   ของ
โรงเรียนและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

1.กิจกรรมส่งเสริมศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ 
2.กิจกรรมแปลงนาข้าว
อินทรีย์ 
3.กิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนตระหนักถึงหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   และน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนน าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการเรียนรู้และ
ชีวิตประจ าวันใน
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

13 พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

1.  เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืน
และกตัญํูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1. กิจกรรมวันส าคัญ
ทางรัฐพิธี  
    - วันแม่แห่งชาติ 
    - วันพ่อแห่งชาติ   
2.  กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
3.  กิจกรรมวัน
สถาปนาโรงเรียน 
4. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกิจกรรมวัน
ส าคัญในระดับ 
ดีเยี่ยม 

14 เรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท อุป
นายิกา
ผู้อ านวยการ
สภากาชาดไทย ใน
ด้านการปฐม
พยาบาลและดูแล
ผู้สูงอายุ 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ สภา
นายิกาสภากาชาดไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  เด็ก 
และเยาวชนที่ด้อย
โอกาสให้มีความรู้ และ
ทักษะในการช่วยเหลือ
ตนเอง และผู้อ่ืนในเรื่อง
การปฐมพยาบาล 
โภชนาการ และการดูแล
สุขภาพ 

1.กิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกสาธารณะ 
2. กิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 
3. กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับ 
ดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

15 โรงเรียนธนาคาร
ทัพทันอนุสรณ์ 

1. เพ่ือปลูกฝ๎งคุณธรรม
ในด้านการประหยัด และ
การออมให้กับนักเรียน 
2. เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับระบบธนาคาร
ให้กับนักเรียน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเงิน
ออมอย่างสม่ าเสมอ 

1. กิจกรรมวางแผน 
การออมเงิน 
2. กิจกรรมโรงเรียน
ธนาคาร 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียนระดับ 
ดีเยี่ยม 

16 โรงเรียนวิถีพุทธ  1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา 
2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมในวันส าคัญทาง
ศาสนาได้ถูกต้อง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีความกตัญํู
กตเวที 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนภูมิใจใน
ความเป็นไทย  นิยมไทย 

1. กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
2. กิจกรรมวันตักบาตร   
เดือนละครั้ง  1  ครั้ง 
3. กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 
4. กิจกรรมสอบธรรม
ศึกษา 

นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธในระดับดีเยี่ยม 

17 โครงการ
สนับสนุนการจัด
อบรมหลักสูตร 
“พ้ืนฐานยุว
กาชาด” 

1. เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของส านักงานยุวกาชาด
ในการปลูกฝ๎งอบรม
เยาวชน อายุระหว่าง 
15-25 ปี ให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สร้างสรรค ์

ฝึกอบรมหลักสูตร     
“พ้ืนฐานยุวกาชาด” มุ่ง
สู่ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

นักเรียนเข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
“พ้ืนฐานยุวกาชาด”
ในระดับดีเยี่ยม 

 

 

 

 



รายงานประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา  SAR  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ-์ 77 - | ห น้ า  

 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

17 โครงการสนับสนุน
การจัดอบรม
หลักสูตร “พ้ืนฐาน
ยุวกาชาด” 

สังคมด้วยจิตอาสาเพ่ือ 
มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
2. เพ่ือให้อาสายุว
กาชาดมีความรู้  ความ
เข้าใจในภารกิจของ
สภากาชาดไทยและ
เกิดทักษะในการจัด
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
3. เพ่ือให้อาสายุว
กาชาดเป็นคนดี มี
คุณธรรม ตามค่านิยม
หลัก 12 ประการ 

ฝึกอบรมหลักสูตร     
“พ้ืนฐานยุวกาชาด” มุ่ง
สู่ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

นักเรียนเข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
“พ้ืนฐานยุวกาชาด”
ในระดับดีเยี่ยม 

18 ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความสามารถพิเศษ
ด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์  ได้แสดงออก
อย่างเต็มความสามารถ  
ตามศักยภาพที่ตนเองมี
อยู่ 
2.  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ของนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ
ให้มีความเป็นเลิศ 

1. กิจกรรมพัฒนา
ความสามารถพิเศษ
ด้านทัศนศิลป์สู่ความ
เป็นเลิศ 
2. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะความสามารถ
ด้านดนตรีไทย-
นาฏศิลป์ 
3. กิจกรรมพัฒนา
ดนตรีสากล 

1. นักเรียนได้
แสดงออกทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ในระดับดี
ร้อยละ 90.75  
2.  นักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ 92.97  
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

19 พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา(อบรม
และศึกษาดูงาน) 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการของ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. เพ่ือเสริมสร้างองค์
ความรู้ ของบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นผู้
สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มืออาชีพ 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านวิชาการของ
บุคลากรทาการศึกษา 
จากการอบรมใน
สถาบันหรือศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานอื่น  

1. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร    
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน
ตามโครงการ 

บุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการ
อบรมคูปองครูและ
อบรมความรู้จาก
หน่วยงานในระดับ 
ดีเยี่ยม 

20 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

1. เพ่ือพัฒนาครูเรื่อง
การจัดการเรียนรู้ 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้
เขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างถูกต้อง 

1. กิจกรรมพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูจัดการเรียนการ
สอนและเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธี
ที่หลากหลายใน
ระดับดีเยี่ยม 

21 พัฒนากลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1. เพ่ือพัฒนางานกลุ่ม
บริหารงบประมาณด้าน
บุคลากรและหน่วยงาน 
2. เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความ
คล่องตัว 
3. เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติ
การประจ าปีน าไปเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมการจัดสรร
งบประมาณ 
2. กิจกรรมการ
ตรวจสอบการใช้
งบประมาณ 
3. กิจกรรมจัดซื้อ- 
จัดจ้าง 

การพัฒนางาน
บริหารงบประมาณ
ในอยู่ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

22 สร้างขวัญและ
ก าลังใจบุคลากร 

1. เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน 
2. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของครู และ
บุคลากรในโรงเรียน 

1. กิจกรรมจัดท า
เกียรติบัตรผู้ที่ได้เข้ารับ
การอบรม , 
ประชุมสัมมนาและ
จัดท ากรอบเกียรติบัตร 
2. กิจกรรมจัดท า
เกียรติบัตร เชิดชู
เกียรติ  บุคลากรที่ไม่มี
วันลา ในรอบครึ่งปี 
และ 1 ปีการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความพึงพอใจต่อ
การสร้างขวัญและ
ก าลังใจในระดับ 
ดีเยี่ยม 

23 พัฒนาองค์กร
และจัดระบบ
บริหาร  

1. เพ่ือให้โครงสร้าง การ
ด าเนินงาน ข้อมูล
บุคลากร ถูกต้องเป็น
ป๎จจุบัน 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร
ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และ
จิตส านึกในการปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เกิดผลส าเร็จ ตาม
หลักการบริหาร  

1. ท าป้ายท าเนียบครู 2 
ชุด 
2. ป้ายโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียน 
3. ปา้ยข้อมูลบุคลากรครู 
, ลูกจ้าง 
4. ป้ายปฏิทนิการ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคล 
5. จัดซื้อวัสดุประจ า
ส านักงาน และการซ่อม
บ ารุง 
6. จัดท ารปูเล่มค าสัง่การ
ปฏิบัติงานและพรรณนา
งาน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาองค์กร
และจัดระบบบริหาร
ในระดับดีเยี่ยม 

24 พัฒนางานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

1. เพ่ือด าเนินโครงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตาม 
อัตลักษณ์โรงเรียน 

1. กิจกรรมพัฒนาจิต
ด้วยการวาดมนต์ นั่ง
สมาธิ  และฟ๎งธรรม  
2. กิจกรรมสร้างเสริม
พฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่ดีของ
นักเรียน  

 

การพัฒนางาน
บริหารทั่วไปอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

24 พัฒนางานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

 3. กิจกรรมธนาคาร
ความดี 
4. กิจกรรมรักษ์สถาบัน
5. กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียน 

การพัฒนางาน
บริหารทั่วไปอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

25 พัฒนางานอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1. เพ่ือพัฒนาอาคาร 
ห้องเรียน 
หอ้งปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง ปลอดภัย  
2. เพ่ือให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ดี  
3. เพ่ือให้มี
สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
4. เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ที่ดี  
น่าพักผ่อนและอาศัย 

1.ปรับปรุงสถานที่นั่ง
พักผ่อนของนักเรียน 
2. พัฒนาอาคาร
สถานทีแ่ละสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และปรับภูมิทัศน์ 

การพัฒนางาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

26 พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่
มาตรฐาน 

1. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน และความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียน
ในฝ๎นทั้งด้านการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
2. เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนในฝ๎นให้มี
มาตรฐานสูงขึ้น 
 

1) กิจกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียนให้ 
คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์
และมีอัตลักษณ์ความ
เป็นไทย ด้วย "นวัตกร 
วัยมันส์ สร้างฝ๎น
ประเทศไทย 4.0 " 
 

โรงเรียนผ่านการ
ประเมิน ScQA 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

   2) กิจกรรมการอบรม
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ในฝ๎นให้คงสภาพและ
ยั่งยืน 
3) จัดสรรงาน 
Labschool 
Symposium 2017 
เพ่ือแสดงผลงาน
นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4) กิจกรรมนิเทศติดตาม
ประเมินผลโดยใช้ระบบ 
Coaching and 
Mentoring 

โรงเรียนผ่านการ
ประเมิน ScQA 

27 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1. เพ่ือด าเนินการ
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง          
2. เพ่ือรองรับการ
ประเมินภายในและ
ภายนอก   
3. เพ่ือรายงานและ
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
4. เพ่ือน าผลการ
ประเมินทั้งภายในและ
ภานอกไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. กิจกรรมวิเคราะห์ 
SWOT 
2. กิจกรรมจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี   
3. กิจกรรมจัดท าคู่มือ
การประกันคุณภาพ 
4. กิจกรรมจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 
5. กิจกรรมติดตาม
ตรวจสอบการประเมิน
โครงการ 

ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

27 พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 6.  กิจกรรมจัดท า
รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา
(SAR) 

ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 

28 พัฒนาสุขภาพ
บุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในโรงเรียน
โดยจัด บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้กับ
บุคลากรทุกท่าน 
2. เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เตือนให้บุคลากรทุก
ท่านหันมาใส่ใจสุขภาพ
ของตน 
3. เพ่ือแก้ไขป๎ญหาด้าน
สุขภาพด้วยการเข้า
คอร์สออกก าลังกาย
แก้ไขพฤติกรรมการ
บริโภค  

1. การตรวจ IN BODY 
2. การออกก าลังกาย 
3. กิจกรรมฟิตเนสเป็น
เวลา 3 เดือนแล้ว
ประเมินผล 

ครูและบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมใน
ระดับดีเยี่ยม 

29 ส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษารู้ข้อมูล
ของนักเรียนครบทุก
ด้านทุกคน 

1. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมนักเรียน 
2. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 
3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
4. คัดกรองนักเรียน 
5. งานครูที่ปรึกษา 
6. งานครูเวร 

ครูที่ปรึกษาเยี่ยม
บ้านนักเรียนทุกคน
ในระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

30 สร้างองค์กร
เครือข่ายผู้ปกครอง 

1. เพ่ือให้มีองค์กร
เครือข่ายผู้ปกครองใน
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ระดับ
ห้องเรียน ระดับชั้น
เรียนและระดับ
โรงเรียน 
2. เพ่ือองค์กรเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์ ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ในกิจการด้านต่างๆ 

1. ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนก่อนเปิดภาค
เรียน 
2. ประชุมผู้ปกครอง
ระดับชั้นเรียนและ
เลือกตั้งคณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับโรงเรียน 

ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียน
ในระดับดีเยี่ยม 

31 พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนรู้ 

1. มีหลักสูตร
สถานศึกษาใช้ในการ
เรียนการสอนเพ่ือ
ศึกษาให้สถานศึกษามี
หลักสูตรในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อให้ครูมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลมาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสม
กับผู้เรียนและความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 

1. จัดท าแบบสอบถาม
นักเรียนและผู้ปกครอง
2. น าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ วางแผนการ
พัฒนาหลักสูตร 
3. ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตร 

ครู บุคลากรและ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 

(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

31 พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนรู้ 

4. เพ่ือให้ครูมี
หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการวัดผล
ประเมินผลของ
สถานศึกษาตาสภาพ
จริง 

1. จัดท าแบบสอบถาม
นักเรียนและผู้ปกครอง
2. น าแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ วางแผนการ
พัฒนาหลักสูตร 
3. ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตร 

ครู บุคลากรและ
นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัด
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับดีเยี่ยม 

32 พัฒนาและใช้แหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอก 

 

1.เพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
3.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน 

1.จัดท าทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน 
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
3. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จากภูมิป๎ญญา
ชาวบ้าน 

นักเรียนและครูได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกใน
ระดับดีเยี่ยม 

33 สัมพันธ์กับชุมชน 1.เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
2.เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
ประเพณีร่วมกับ
สถานศึกษา 

1.กิจกรรมแห่เทียน
จ าน าพรรษา 
2.กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติร่วมกับ
เทศบาลทัพทัน 
3.กิจกรรมงานประจ าปี 
ณ วัดทัพทันวัฒนาราม 
4.กิจกรรมใส่ใจผู้สูงวัย 

ชุมชนให้ความ
ร่วมมือต่อการจัด
กิจกรรมของ
โรงเรียนในระดับ 
ดีเยี่ยม 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559) 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
ความหมาย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 4 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

4 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 3 ดี 
สรุปภาพรวม 3.75 ดีเยี่ยม 

13. ผลาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
      โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 10 - 12 
เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตาม 
ตัวบ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้ 
       ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:   
มัธยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.17 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.57 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.56 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.67 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัสน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.26 ดี 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย  84.26 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
 

14. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง 
ประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  
               2.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา  
    1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น    
              2.  การจัดท าปฏิทินในการแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างละเอียด 

 
ข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
   ด้านผลการจัดการศึกษา            
     ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การสอนซ่อมเสริมด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลายจะช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
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 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น  

       1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  

               2.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
              4.   ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม
ปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี อย่างมีคุณภาพ  และผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล     
            5.  สถานศึกษา มีพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัดอย่างมีคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
    1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น    
              2.  คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งท่ีปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ด าเนินการตามระเบียบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

           1.) ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
และ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การสอนซ่อมเสริมด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลายจะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

           1.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาโดย
พิจารณาบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสม โดยมีจ านวนตามสมควร  
และควรด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโดยพิจารณาจากบุคคลหลากหลายความสามารถ และ
จากเพศทุกวัย ซึ่งอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                       -         
         4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

                      - 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
     1. การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  โดยน าไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง การแปลงเรขาคณิต  พีชคณิต  การค านวณในเรื่อง ภาคตัดกรวย   
บทปีทาโกรัส    และน าไปสร้างผลงานทางศิลปะ  จากการจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม GSP  ท าให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน และนักเรียนสามารถน าโปรแกรม GSP  ไปใช้ในเกิด
ประโยชน์ในด้านการชิ้นงานทางศิลปะ 
     2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับ
มอบหมายจาก  สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด าเนินการจัด
อบรมขยายผล การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Young Learner 
Assessment  ให้แก่ครูภาษาอังกฤษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ใน
จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 50 คน เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2554 เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องเทคนิคการประเมินผลโดยใช้โครงงาน (Project 
work)  การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) และการประเมินตนเอง (Self assessment) 
และเทคนิคการให้ผลย้อนกลับของครู (Giving feedback) 
     3. การจัดกิจกรรมการทดลอง  เสมือนการทดลองจริงโดยใช้โปรแกรม  Crocodile  
Chemistry  โดยน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง  พันธะเคมี  สมบัติของธาตุและ
สารประกอบ  ปริมาณสารสัมพันธ์  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรดและเบส    เคมีไฟฟ้า   
จากการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โปรแกรม Crocodile  Chemistry   ท าให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่อง การออกแบบการทดลอง  นักเรียน
สามารถตั้งสมมติฐาน และตรวจสอบตรวจสมมติฐานได้หลายครั้ง  จนแน่ใจว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
สามารถน ามาออกแบบการทดลองจริงได้   เมื่อท าการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการนักเรียนจะท าการ
ทดลองได้อย่างถูกต้อง   
     4. ภาษาไทย  สร้างสื่อการเรียนการสอน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยสร้างสื่อประสม  เช่น  
E-book   Powerpiont   เกม  เพลง  โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสืบค้น  ท ากิจกรรมกลุ่ม ฝึก
ทักษะและสรุปความรู้โดยใช้เกม  เพลง   และใช้ Powerpoint  ในการสรุปเนื้อหาในแต่ละเรื่อง  
นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือนหรือต้องการทบทวนความรู้เพ่ิมเติม  สามารถไปศึกษาจาก  E-book  ได้   
จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  พิจารณาได้จากคะแนน
สอบ O-NET  ของนักเรียนในปีการศึกษา 2554  มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในปีการศึกษา  2553 
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15. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 
 1.  ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์  คหกรรม  งานบ้าน   คณิตศาสตร์ 
  2.  ขาดงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่   
    3.  โรงเรียนขาดโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้และสภาพครอบครัว 
ที่แตกต่างกัน ขาดความพร้อมจ านวนมาก ครอบครัวไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมการศึกษา ท าให้พัฒนาด้วย
ความยากล าบาก  
 4  ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือหรือเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมี
น้อย เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพ หาเงินเลี้ยงชีพ  
  5  ผู้ปกครองนักเรียนบางครอบครัวขาดการอบรมดูแลบุตรหลาน จึงท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท้ังด้านการเรียนและความประพฤติ  เช่น หนีเรียน เกเร ก้าวร้าว ไม่มี
ระเบียบวินัย และไม่มีจุดมุ่งหมายในการเรียน 
 6  สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีน้อย  ไม่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ
การแข่งขันทางด้านการเรียน 
   7.  การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาจากชุมชนในท้องถิ่นและ
บุคคลภายนอกยังมีน้อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีนัก 
  จุดเด่น 
           1.  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีบรรยากาศและภูมิทัศน์ที่ดี ร่มรื่น สวยงาม ท าให้ครูและ
นักเรียนมีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน   
       2.  บรรยากาศภายในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด สวยงาม มีสื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอนหลากหลาย 
          3.  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม   
   4.  เทคโนโลยีที่มีในโรงเรียนและในห้องเรียนมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูและนักเรียนมีแหล่งใน 
การสืบค้นข้อมูล การท างาน และจัดท าสื่อในการจัดการเรียนรู้   
     5.  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการโรงเรียนในฝ๎นสู่มาตรฐานสากล  
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โครงการการจัดการเรียนการ
สอนด้วย STEM   ท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6.  ครูมีความความรู้ ความสามารถ สอนตรงตามคุณวุฒิในวิชาและระดับชั้นที่สอน   
      7.  โดยรวมมีจ านวนครูเพียงพอ เพราะทางโรงเรียนจ้างบุคลากรเพ่ิมเติม 
    8.  ผู้บริหารและครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  

 จุดที่ควรพัฒนา 
           1.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3  ขึ้นไปให้ได้ร้อยละ 50   
  2.  พัฒนาการทดสอบระดับชาติในแต่ละกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
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  3.  การจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่หลากหลายและเพียงพอ    
         4.  ส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
  5.  ก าหนดยุทธวิธีในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น โดยมี
วิธีการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม   
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ :  ด ี
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การสอนแบบ STEM การสอนแบบร่วมมือ  การสอนแบบสืบเสาะ  
แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ป๎ญหาเป็นหลัก
ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดแก้ป๎ญหา  คิดอย่างมีเหตุผล  นักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
 นอกจากนี้ สถานศึกษาไดม้ีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดย 
การจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ให้นักเรียน
รู้จักการเป็นผู้ให้  โดยโรงเรียนร่วมกับสภากาชาดมารับบริจาคโลหิตจากนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 17  ปี
ขึ้นไป มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิป๎ญญาในชุมชนรอบๆ
สถานศึกษา เช่น  ผ้าทอโคกหม้อ  การท านาข้าว   การเพาะเห็ดนางฟ้า   การเลี้ยงไส้เดือน 
2. ผลการด าเนินการ  
  ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมี
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับ
ในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจ
เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ดังกราฟแสดงการประเมินความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ อ่านเขียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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ด้านความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 
 

 
 
 

ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
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ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2560 

 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย 

ภาษาไทย 44.24 54.58 53.93 29.16 60.01 51.64 48.93 
คณิตศาสตร์ 18.39 29.59 14.07 20.01 19.97 35.68 22.95 
วิทยาศาสตร์ 31.92 43.75 42.50 41.68 41.68 46.01 41.26 
สังคมศึกษา ฯ 49.64 30.42 58.30 90.28 68.60 34.73 55.33 
สุข/พลศึกษา 53.07 41.25 71.90 77.66 64.37 35.21 57.24 
ศิลปะ 64.15 80.84 81.01 74.86 86.85 80.27 78.00 
การงานอาชีพฯ 42.13 49.17 68.35 98.29 55.98 51.72 60.94 
ภาษาต่างประเทศ 17.80 36.67 34.92 19.99 30.86 34.73 29.19 

ผลรวมเฉลี่ย 40.17 45.78 53.12 56.49 53.54 46.25 49.23 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีสัมมาคารวะ  เสียสละ  รักษ์สถาบัน 
เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม  มีความสามารถทางด้านศิลปะ  ดนตรี  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560  ณ  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ปทุมธานี  และนักเรียนได้รับรางวัลการ
แข่งขันศิลปะนานาชาติที่ประเทศฮ่องกงเป็นประจ าทุกปี 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง  และผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) อยู่ในระดับปรับปรุง  จึงควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการนิเทศ
ติดตาม 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผล
การด าเนินงาน 
 
2.  ผลการด าเนินงาน 
  2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพป๎ญหา 
ความตอ้งการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
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 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  
ให้สอดคล้องกับสภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ 
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
3. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพระดับ 
ScQA  จากโรงเรียนในฝ๎นสู่มาตรฐานสากล   โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น 
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 
  4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 
  4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุก
ระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
3. จุดเด่น 
  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด 
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
4. จุดควรพัฒนา 

  ควรน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และ 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 
 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่  1)ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7)จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 8) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยจัดประชุมคณะครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่
ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดยเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียนเพ่ือให้คณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาภาคเรียนละ  1  ครั้ง  จัดท าเครื่องมือให้นักเรียน
ประเมินตนเองในการเรียนรู้  ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผล
การด าเนินงานปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
  โรงเรียนมกีารด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบมีผลการประเมินคุณภาพภายในทีร่ะดับคุณภาพดีและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
3. จุดเด่น 
  โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ  สร้างวัฒนธรรมการ
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ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาระบบการประเมินโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
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สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  :   ดี 
  จากผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า
ไดร้ะดับดี   ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
   ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
ป๎ญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผล
การทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษความสามารถในการคิดค านวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่าน
มาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
การปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมี
ผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและ
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ป๎ญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

สรุปผล 
   ด้านคุณภาพผู้เรียน   

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) ผู้เรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพ
กายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม  เช่นการ
เข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะเป็นต้น 

1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 
2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

 
ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1)ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  
2)คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
3) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบได้รับการประเมินคุณภาพ SCQA  

1) มีการวางระบบการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบตามเกณฑ์ OBECQA  เพ่ือรองรับการ
เกษียณอายุของผู้บริหาร 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 
5) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการ
ตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการ
วิจัย 
 
 

1) ครคูวรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 
2) ครคูวรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น  
ม.1 – ม.3 ให้มีพฤติกรรม ทัศนคติที่ดีต่อ 
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จน
เกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย  
3)ครคูวรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
4)ครูควรน าภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
5)ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 

ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) โรงเรียนด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ 
2) การประเมินผลตามมาตรฐานมีความชัดเจน 

1) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียน  
2) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่
ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3.  กาพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และได้รับการประเมิน
คุณภาพระดับ OBECQA 
    
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET
และ PISA 
 3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ฯลฯ 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 209 9 6 10 35 55 42 25 27 94 44.98 
คณิตศาสตร์ 251 27 83 42 30 22 16 12 16 47 18.73 
วิทยาศาสตร์ 206 20 44 27 29 23 31 19 16 66 56.10 
สังคมศึกษา ฯ 542 27 30 80 86 60 83 67 109 259 47.79 
สุข/พลศึกษา 417 11 21 17 31 28 78 92 139 309 74.10 
ศิลปะ 167 4 2 8 10 32 29 26 56 111 66.47 
การงานอาชีพฯ 334 16 15 16 37 44 59 47 100 206 61.68 
ภาษาต่างประเทศ 376 8 68 36 65 48 34 32 85 151 40.16 

รวม/เฉลี่ย 51.25 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 206 10 7 30 55 31 37 12 24 73 35.44 
คณิตศาสตร์ 249 36 63 23 27 28 24 23 25 72 28.92 
วิทยาศาสตร์ 207 27 33 18 23 36 32 15 23 70 33.82 
สังคมศึกษา ฯ 535 55 36 47 61 72 52 70 142 264 49.35 
สุข/พลศึกษา 411 21 11 15 24 49 62 55 141 291 70.80 
ศิลปะ 165 18 13 6 13 13 8 32 62 102 61.82 
การงานอาชีพฯ 330 27 9 13 28 48 34 51 110 195 59.10 
ภาษาต่างประเทศ 372 24 33 36 44 45 67 36 93 190 51.08 

รวม/เฉลี่ย 48.79 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 149 11 5 13 23 23 28 19 27 74 49.66 
คณิตศาสตร์ 185 4 41 39 22 20 18 9 32 59 31.89 
วิทยาศาสตร์ 155 9 22 25 25 18 29 11 16 56 36.13 
สังคมศึกษา ฯ 386 19 64 26 54 48 47 50 78 175 45.34 
สุข/พลศึกษา 295 7 10 16 24 28 27 21 162 210 71.19 
ศิลปะ 120 3 1 4 1 6 13 15 77 105 87.5 
การงานอาชีพฯ 240 9 19 17 26 23 25 32 79 136 56.67 
ภาษาต่างประเทศ 270 4 38 20 31 44 44 36 53 133 49.26 

รวม/เฉลี่ย 53.46 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 149 12 6 11 12 16 11 28 53 92 61.74 
คณิตศาสตร์ 185 8 24 42 43 25 20 10 13 43 23.24 
วิทยาศาสตร์ 155 11 10 18 16 23 13 22 32 67 43.23 
สังคมศึกษา ฯ 386 68 28 24 50 48 56 35 77 165 42.75 
สุข/พลศึกษา 295 13 17 19 40 64 18 33 91 142 48.14 
ศิลปะ 120 7 9 4 5 6 11 17 61 89 74.17 
การงานอาชีพฯ 240 16 10 14 23 35 39 35 68 142 59.17 
ภาษาต่างประเทศ 270 15 9 23 43 31 40 12 68 120 44.44 

รวม/เฉลี่ย 49.61 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 178 5 10 6 16 33 35 43 30 108 60.67 
คณิตศาสตร์ 210 13 99 39 25 13 8 5 8 21 10.00 
วิทยาศาสตร์ 174 7 10 21 28 25 16 25 42 83 47.01 
สังคมศึกษา ฯ 452 13 27 24 76 42 47 72 120 239 52.88 
สุข/พลศึกษา 350 10 4 4 12 13 80 87 140 307 87.71 
ศิลปะ 140 8 13 3 11 5 16 24 60 100 71.43 
การงานอาชีพฯ 280 4 4 9 40 53 64 52 54 170 60.71 
ภาษาต่างประเทศ 316 7 12 33 48 64 37 27 88 152 48.10 

รวม/เฉลี่ย 54.81 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ท่ีได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 175 2 5 4 29 34 31 34 36 101 57.71 
คณิตศาสตร์ 208 28 88 30 18 12 13 8 11 32 15.39 
วิทยาศาสตร์ 172 7 9 11 23 35 41 22 24 87 50.58 
สังคมศึกษา ฯ 445 13 9 21 53 34 92 89 134 315 70.79 
สุข/พลศึกษา 344 7 6 6 12 23 48 77 165 290 84.30 
ศิลปะ 138 2 1 2 2 6 9 11 105 125 90.58 
การงานอาชีพฯ 276 5 5 4 16 31 48 66 101 215 77.90 
ภาษาต่างประเทศ 312 10 4 12 32 79 62 29 84 175 56.09 

รวม/เฉลี่ย 62.92 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 119 9 6 7 27 24 23 12 11 46 38.66 
คณิตศาสตร์ 142 2 28 44 14 21 13 8 12 33 23.24 
วิทยาศาสตร์ 261 15 37 33 62 46 42 11 15 68 26.05 
สังคมศึกษา ฯ 238 1 10 7 14 37 32 23 114 169 71.01 
สุข/พลศึกษา 206 1 2 - 18 18 35 60 72 167 81.07 
ศิลปะ 87 1 1 - 6 12 13 15 38 66 75.86 
การงานอาชีพฯ 87 - - - - 1 27 40 19 86 98.05 
ภาษาต่างประเทศ 348 25 33 40 32 39 44 53 72 169 48.56 

รวม/เฉลี่ย 57.81 
 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 152 12 5 10 40 23 30 21 11 62 40.79 
คณิตศาสตร์ 144 23 49 25 15 8 7 3 14 24 16.67 
วิทยาศาสตร์ 320 25 29 48 55 63 38 25 32 95 29.69 
สังคมศึกษา ฯ 208 5 2 5 5 18 58 39 76 173 83.17 
สุข/พลศึกษา 208 5 - - 2 13 47 70 71 188 90.38 
ศิลปะ 88 2 - - 5 16 24 17 24 65 73.86 
การงานอาชีพฯ 88 2 - - - - 12 48 26 86 97.73 
ภาษาต่างประเทศ 296 25 41 31 31 19 42 30 77 149 50.34 

รวม/เฉลี่ย 60.33 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 114 6 10 10 15 14 22 18 19 59 51.75 
คณิตศาสตร์ 150 1 65 25 17 11 13 5 13 31 20.67 
วิทยาศาสตร์ 212 19 24 37 35 32 30 16 19 65 30.66 
สังคมศึกษา ฯ 202 4 8 16 18 24 45 28 59 132 65.35 
สุข/พลศึกษา 202 6 - 2 14 7 21 31 121 173 85.64 
ศิลปะ 88 2 - 1 3 4 11 2 65 78 88.64 
การงานอาชีพฯ 176 3 5 4 15 22 14 16 97 127 72.16 
ภาษาต่างประเทศ 290 20 29 22 28 46 45 17 83 145 50.00 

รวม/เฉลี่ย 58.11 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 112 3 2 6 13 16 23 27 22 72 64.29 
คณิตศาสตร์ 149 4 50 29 28 12 4 7 15 26 17.45 
วิทยาศาสตร์ 211 6 22 36 48 39 23 21 16 60 28.44 
สังคมศึกษา ฯ 286 11 5 6 22 26 55 65 96 216 75.52 
สุข/พลศึกษา 25 2 - - 1 2 6 3 11 20 80.00 
ศิลปะ 87 2 2 1 4 4 6 14 54 74 85.06 
การงานอาชีพฯ 174 4 4 6 17 28 24 23 65 115 66.09 
ภาษาต่างประเทศ 286 15 18 14 37 18 49 34 101 184 64.34 

รวม/เฉลี่ย 60.15 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 146 2 10 15 18 7 25 33 36 94 64.34 
คณิตศาสตร์ 175 1 62 19 19 17 15 13 29 57 32.57 
วิทยาศาสตร์ 243 7 12 12 80 52 34 23 23 80 32.92 
สังคมศึกษา ฯ 399 7 20 20 50 58 62 45 137 244 61.15 
สุข/พลศึกษา 39 1 - - - - 1 26 11 38 97.44 
ศิลปะ 107 2 3 1 1 10 26 23 41 90 84.11 
การงานอาชีพฯ 107 1 2 13 21 31 15 6 18 39 36.45 
ภาษาต่างประเทศ 428 7 28 21 49 50 60 47 166 273 63.79 

รวม/เฉลี่ย 59.10 
 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรยีนที่ 2 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 144 4 11 7 22 26 27 24 23 74 51.39 
คณิตศาสตร์ 174 4 55 13 13 18 17 22 32 71 40.80 
วิทยาศาสตร์ 242 13 12 21 74 39 60 15 8 83 34.30 
สังคมศึกษา ฯ 356 18 26 29 19 53 59 42 110 211 59.27 
สุข/พลศึกษา 38 1 - - - - 10 6 21 37 97.37 
ศิลปะ 106 3 3 3 11 5 11 23 47 81 76.42 
การงานอาชีพฯ 144 9 10 8 11 21 29 32 24 85 59.03 
ภาษาต่างประเทศ 424 18 28 32 60 43 66 44 123 233 54.95 

รวม/เฉลี่ย 59.19 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย โรงเรียน 50.47 11.93 77.00 21.00 50.00 45.00 
 จ.อุทัยธานี 47.00 13.20 91.00 12.00 46.00 39.00 

 

สพม.42/เขต 48.92 13.83 91.00 12.00 48.00 49.00 
สังกัด 48.77 13.56 97.00 0.00 48.00 48.00 
ภาค 48.53 13.63 96.00 0.00 48.00 46.00 
ประเทศ 48.29 13.73 98.00 0.00 48.00 48.00 

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน 28.58 6.49 48.00 14.00 28.00 32.00 
(ภาษาอังกฤษ) จ.อุทัยธานี 28.45 8.66 86.00 6.00 28.00 28.00 
 สพม.42/เขต 30.32 11.32 96.00 6.00 28.00 26.00 

 

สังกัด 30.14 10.98 100.00 0.00 28.00 28.00 
ภาค 30.40 11.14 100.00 2.00 28.00 28.00 
ประเทศ 30.45 11.60 100.00 0.00 28.00 28.00 

คณิตศาสตร์ โรงเรียน 23.22 13.08 76.00 0.00 20.00 24.00 

จ.อุทัยธานี 24.49 14.21 96.00 0.00 20.00 16.00 
สพม.42/เขต 27.46 18.09 100.00 0.00 24.00 20.00 
สังกัด 26.55 16.36 100.00 0.00 24.00 20.00 
ภาค 26.44 16.05 100.00 0.00 24.00 20.00 

 ประเทศ 26.30 16.40 100.00 0.00 24.00 20.00 

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 34.08 8.06 62.00 14.00 34.00 38.00 
 จ.อุทัยธานี 31.50 8.83 80.00 8.00 30.00 28.00 

 

สพม.42/เขต 32.95 10.31 94.00 6.00 32.00 30.00 
สังกัด 32.47 9.80 98.00 2.00 32.00 30.00 
ภาค 32.28 9.52 96.00 2.00 32.00 30.00 
ประเทศ 32.28 9.81 100.00 2.00 32.00 30.00 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ 
คะแนน 

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่ าสุด มัธยฐาน ฐานนิยม 

ภาษาไทย โรงเรียน 44.81 12.29 81.00 19.50 44.75 38.00 
 จ.อุทัยธานี 48.34 14.54 89.50 10.00 48.75 48.50 

 

สพม.42/เขต 48.18 15.25 89.50 10.00 48.50 51.50 
สังกัด 50.07 15.37 98.00 0.00 50.50 54.00 
ภาค 49.82 15.74 95.50 3.00 50.50 53.00 
ประเทศ 49.25 15.77 98.00 0.00 49.50 54.00 

สังคมศึกษา ศาสนา โรงเรียน 32.30 6.47 60.00 20.00 31.50 28.00 
และวัฒนธรรม จ.อุทัยธานี 34.16 8.02 74.00 14.00 33.00 31.00 

 

สพม.42/เขต 34.22 8.87 75.00 12.00 33.00 31.00 
สังกัด 34.96 8.97 84.00 0.00 34.00 32.00 
ภาค 34.84 8.94 84.00 4.00 34.00 31.00 
ประเทศ 34.70 9.10 84.00 0.00 34.00 32.00 

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน 22.34 6.64 52.50 10.00 21.25 21.25 
(ภาษาอังกฤษ) จ.อุทัยธานี 24.88 10.34 85.00 5.00 22.50 18.75 
 สพม.42/เขต 26.78 13.19 96.25 5.00 22.50 18.75 

 

สังกัด 27.91 13.95 100.00 2.50 23.75 21.25 
ภาค 28.85 14.35 100.00 5.00 25.00 21.25 
ประเทศ 28.31 14.65 100.00 1.25 23.75 21.25 

คณิตศาสตร์ โรงเรียน 19.21 8.54 57.50 2.50 17.50 17.50 

จ.อุทัยธานี 22.54 14.82 100.00 0.00 17.50 15.00 
สพม.42/เขต 24.12 17.37 100.00 0.00 20.00 15.00 
สังกัด 24.64 17.30 100.00 0.00 20.00 15.00 
ภาค 25.11 17.84 100.00 0.00 20.00 15.00 

 ประเทศ 24.53 17.59 100.00 0.00 20.00 15.00 

วิทยาศาสตร์ โรงเรียน 26.02 7.86 58.90 10.85 24.93 23.15 
 จ.อุทัยธานี 28.44 10.64 86.30 7.65 26.35 23.85 

 

สพม.42/เขต 29.39 12.11 91.80 6.95 26.35 23.50 
สังกัด 29.48 11.91 96.80 1.60 26.70 25.10 
ภาค 29.55 12.04 96.80 3.20 26.70 25.10 
ประเทศ 29.37 12.03 96.80 1.60 26.35 25.10 
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