บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ที่ตั้งเลขที่ 95 หมู่ 8 ตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน จังหวัด อุ ทั ย ธานี ส านั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 3 คน
และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ จานวน 58 คน
1. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึก ษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดั บกำรศึก ษำขั้นพื้ น ฐำนดังนี้

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้ เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข องผู้ เรียน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจั ดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้น ผู้เรียนเป็น สำคั ญ

ระดับคุณภำพ
ดี
(ระดับ 3)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดี
(ระดับ 3)

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพั ฒนำ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีการพั ฒ นาด้ า นผลสั มฤทธิ์ ท าง
วิชาการของผู้เรียน โดยใช้ใช้กระบวนการจัดเรียนการรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจั ด การเรี ย นรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น โดยมี ทั้ ง การ
จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ STEM Education รูป แบบ Active Leaning แบบใช้ ก ระบวนการคิ ด
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คน
อ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ ครูผู้สอนทุกคนเข้าร่วมกระบวนการ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการใช้ เ ทคนิ ค การ
สอนให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีสื่อแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละแหล่ ง
สืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น ห้องสมุด ห้อง ICT ห้องคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ของกลุ่มสาระฯต่าง ๆ เป็นต้น
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน ส่งผลต่อการพั ฒ นา
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อ สาร
การคิดคานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ตามเป้ า หมายของสถานศึ ก ษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสารได้ดี และผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ดาเนินการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
ของผู้เรียน โดยการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามวัยของผู้เ รี ย น และตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องโรงเรี ย น ที่ มุ่ง เน้ น
พัฒนานักเรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักษ์สถาบัน พัฒนานักเรียนให้ มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม
เป็นพลเมืองที่ดี พัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้
มีความสามารถพิเศษ และพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มีค วามส านึ ก ในความเป็ น ไทยบนพื้ น ฐานปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมการเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจิตอาสา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีระบบการแนะแนวระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น การท านาข้ า ว
การทาปุ๋ยหมักอินทรีย์ การเพาะเห็ดนางฟ้า ส่งเสริมการออกกาลังกาย พัฒนาทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ โดย
จัดกิจกรรมกีฬาสีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจอย่ า งเต็ มศั ก ยภาพ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งผลให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ ส ถานศึ ก ษา
กาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ า งและหลากหลาย และมี
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีความรู้ สามารถน าสิ่ ง ที่
เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจั ดกำร
สถานศึกษาได้ดาเนินการวิเ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา ผลการจั ด การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา และจั ด
กิจกรรมระดมความคิดเห็น ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธ์ ในการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพผู้ เ รี ย น ปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาด้านต่างๆของสถานศึกษา รวมทั้ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายปฏิ รู ป
การศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ และมอบหมายงานให้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ด าเนิ น งาน
พัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจาปีให้บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ มี ก ารนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ และสรุปผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ รู ป แบบ การบริ ห ารจั ด การ
FAMILY MODEL
ผลจากการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรี ย นทั พทั น อนุ ส รณ์ ไ ด้ มีก าร
กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้อ งกั บ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา
บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการกาหนดให้สอดคล้ อ งเป็ น ไป
ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมี คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
โรงเรียนมีส่วนร่วม มีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจั ด การด้ า นการศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
การบริหารจัดการหลักสูตรแบ่ง เป็ น 2 แผนการเรี ย น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ประกอบด้ ว ย
แผนการเรียนทั่วไป และแผนการเรียน MEP (Mini English Program) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ ก ษาตอนปลาย
ประกอบด้วย แผนการเรียน วิทย์-คณิต และแผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากลายเพื่ อ ฝึ ก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการปลูกจิตสานึกความเป็นพลเมื องดีของสั ง คม สามารถใช้ ชี วิ ต
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ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง การด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรีย นมี ส่ ว นในการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
ของโรงเรียน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ทุกด้านผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูแ ละบุ ค ลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิ ช าชี พ สนั บ สนุ น ให้ ค รู มีก ารพั มนาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง เสริ มครู ใ ห้ มีก ารพั ฒ นา
นวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึ ก ษา การจั ด สภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนมีโครงสร้ า งการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม จั ด
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงห้องเรียน และจัดสรรสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การเรี ย นรู้ การ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจั ด การและการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพของ
สถานศึกษานาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ระบบ nextschool เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้น ผู้เรียนเป็น สำคั ญ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพั ฒ นาความรู้ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของครู แ ละ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ท างวิ ช าชี พ ( PLC)
มีการนิเทศติดตามการสอนของครู ทุ ก คน ส่ ง เสริ มและพั ฒ นาให้ ค รู ผู้ ส อนมี สื่ อ ก ารสอนอย่ า งหลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้ น เรี ย นเชิ ง บวก
มีการตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ
เป้าหมายของการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลสะท้อนกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
เรียนรู้
ครูและบุคคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรั บ จากหลายหน่ ว ยงาน
มีผลงาน ได้รับรางวัล เกียรติบัตรหลากหลายด้าน เช่น ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น วาด
ภาพงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จาก สพฐ. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรี ย ญทอง การแข่ ง ขั น
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ เป็ น ต้ น ครู ไ ด้ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง ใน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีครูที่ได้วิทยฐานะช านาญการจ านวน 12 คน ครู ที่ ไ ด้ รั บ วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษ
จานวน 20 คน การพัฒนาตนเองของครูอยู่เสมอจากผลงานและการได้รับวิทยฐานะ จะช่วยส่งเสริมการเรี ย นรู้ ข อง
ให้กับผู้เรียนได้
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3. จุดเด่น
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุ มชนและท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครู ผู้ ส อนมี ค วามตั่ ง ใจ มุ่ ง มั่ น ในการเรี ย นการสอน
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิ ด โอกาส
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่ อ เนื่ อ ง นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละค่ า นิ ยมที่ ดี
โดยใช้ระบบ FAMILY MODEL และค่านิยมขององค์กร คือ ครูรักเด็ก เด็กรักครู สถานศึก ษาจึ ง เปรี ย บเสมื อ นบ้ า น
หลังที่ 2 ของนักเรียน
3. ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็ มศั ก ยภาพและ
เต็มเวลา มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงต่อการจัดการเรียนการสอน และมีแหล่งเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ
4. ครูมีความตั้ ง ใจ มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาการสอน โดยจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ นั ก เรี ย นแสวงหาความรู้ จากสื่ อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. จุดที่ควรพัฒนำ
1. สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษา เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้ ทุกกลุ่ม
สาระฯยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร พัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริง
2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิ ด เห็ น ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรี ย นให้ มีค วามเข้ มแข็ ง และการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมครูในด้านการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรี ย น ส่ ง เสริ ม
ให้ครูพัฒนากิจกรรมการเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสการเรียนรู้ให้มากยิ่ งขึ้น
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5. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้ สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงำนที่ 1 พัฒนาทักษะด้านการคิดคานวณ โดยใช้ รู ป แบบการสอนแบบฝึ ก ทั ก ษะ ซึ่ ง รู ป แบบ
การสอนแบบฝึกทักษะ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและเน้นการฝึกซ้า การจัดการเรี ย นรู้ ดั ง กล่ า วเป็ น การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนปฏิ บัติ ง ำนที่ 2 พั ฒ น าทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สา รภา ษาอั ง กฤษ โดยทดสอบวั ด พื้ น ฐานความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานการออกเสี ย ง ฝึ ก ทั ก ษะ
โดยใช้สื่อในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการ ปฏิบัติงาน ฝึกสนทนาเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฝึ ก การปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในสถานที่จริง
แผนปฏิบัติงำนที่ 3 พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกั บ การเรี ย นโดยการเรี ย นรู้
จากการแก้ปัญหา (Problem based learning) และเรียนรู้จากการลงมือทา (Learning by doing)
แผนปฏิบัติงำนที่ 4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่ า ระดั บ 3 ขึ้ น ไป
จัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถโดยมีผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย น
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แผนปฏิบัติงำนที่ 5 พัฒนานักเรียนให้มีน้าหนั ก ส่ ว นสู ง และพั ฒ นาการทางร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย จัดโครงการอนามัยโรงเรี ย น จั ด กิ จ กรรมที่ พัฒ นาเกี่ ย วกั บ น้ าหนั ก และส่ ว นสู ง
ติดตามและประเมินผลเป็นรายเดือน
แผนปฏิบัติงำนที่ 6 โครงการพัฒนาองค์กรบริหารจัดการให้มีคุณภาพ รูปแบบการบริหารสถานศึ ก ษาโดย
ใช้ FAMILY-MODEL มาพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลการใช้ FAMILY MODEL
แผนปฏิบัติงำนที่ 7 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน เปิ ด โอกาส
ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้แหล่ง เรียนรู้ และเชิญมาเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงำนที่ 8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงในเรื่องการจัดท าหลั ก สู ต รเพื่ อ มี อ าชี พ
และใช้เทคโนโลยีในการสร้างอาชีพ โดยจัดทาเป็นหลักสู ตรท้ องถิ่น
แผนปฏิบัติงำนที่ 9 โครงการตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ โดยการน าผลการจั ด การ
เรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล
แผนปฏิบัติงำนที่ 10 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ โดยการส ารวจ
สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมจัดการเรียนการสอน ปรั บ ปรุ ง และซ่ อ มแซ่ ม
สื่อการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ติดตามและตรวจสอบการใช้สื่อการเรียนการสอน รวมทั้ ง พั ฒ นาครู ผู้ ส อนให้
สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน
แผนปฏิบัติงำนที่ 11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่ ง เสริ มครู ใ นด้ า นการท าวิ จั ย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนสอนด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพและโอกาสใน
การเรียนรู้
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คำนำ
รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรี ย นทั พทั น
อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ ผ่ า นมา ให้
สังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กากับดูแล และสาธารณชนได้รั บ ทราบ ตามกฎกระทรวงการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึ ก ษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ และผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น กว่ า เดิ มอย่ า งน้ อ ย 1 ระดั บ คุ ณภาพ
อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึ ก ษา (Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 |

สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
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สภาพชุมชนโดยรวม
ฯลฯ
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
ความต้องการการช่วยเหลือ
ส่วนที่ 4 ภำคผนวก
หลักฐานข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ
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ส่วนที่ 1
ข้อ มูล พื้น ฐาน
1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน ทัพทันอนุสรณ์ ที่ตั้งเลขที่ 95 หมู่ 8 ต าบลทั พทั น อ าเภอทั พทั น จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์ 056-591155 โทรสาร 056-591284-5 e-mail:
thapthan@gmail.com Website:http://school.obec.go.th/thaptham/ Websiteโ ร ง เ รี ย น ใ น ฝั น
http://www.labschools.net/thapthan/ เปิดสอนระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 เนื้ อ ที่
118 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ จานวน 10 ตาบล 90 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตาบลทัพทัน
8
หมู่บ้าน
2. ตาบลหนองหญ้าปล้อง
6
หมู่บ้าน
3. ตาบลเขาขี้ฝอย
6
หมู่บ้าน
4. ตาบลทุ่งนาไทย
7
หมู่บ้าน
5. ตาบลโคกหม้อ
5
หมู่บ้าน
6. ตาบลหนองยายดา
8
หมู่บ้าน
7. ตาบลตลุกดู่
17
หมู่บ้าน
8. ตาบลหนองสระ
7
หมู่บ้าน
9. ตาบลหนองกระทุ่ม
15
หมู่บ้าน
10. ตาบลหนองกลางดง
11
หมู่บ้าน
แผนที่โรงเรียน
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คำขวัญ
ประพฤติดี เรียนดี มีความสะอาด
ปรัชญำโรงเรียน
ขนฺติ หิต สุขวหา : ความอดทนนามาซึ่งประโยชน์สุข
ตรำสัญลักษณ์โรงเรีย น
ดาบ คือสัญลักษณ์แสดงถึงความกล้าหาญวางไว้บนแท่นอยู่ ใ นวงกลมสี
ชมพูแสดงถึงความรัก ความสามัคคีของลูกมดแดงทุกคน
อัตลักษณ์
ลูกมดแดงมีสัมมาคารวะ มีวินัย เสียสละ อยู่อย่างพอเพียง
เอกลักษณ์
ภูมิทัศน์ร่มรื่น เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็นองค์กรที่ มีคุ ณภาพและมาตรฐาน พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มีคุ ณธรรม น า
วิชาการ สื่อสารสองภาษา สืบสานความเป็นไทย บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนานักเรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษ์สถาบัน
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่าต่อ สังคม
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้าน IQ EQ AQ และมีการพัฒนาที่สมส่วน
4. พัฒนานักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาของกลุ่มนักท่องเที่ยว
5. พัฒนานักเรียนให้มีความสานึกในความเป็นไทยบนพื้นฐานปรัชญของเศรษฐกิจ พอเพียง
สมรรถนะหลักของโรงเรียน
ทางานเชิงระบบ พัฒนาครบแบบกัลยาณมิตร
กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิ ถี ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพด้าน IQ EQ AQ และมีการพัฒนาที่สมส่วน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสาคัญได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดองค์กรให้มีคุณภาพ
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2. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึก ษำ
2.1) จำนวนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2562
บุคลำกร
ผู้บริหำร
ข้ำรำชกำร
พนักงำน
ครู
รำชกำร
จำนวน
3
39
1

ครูอัตรำจ้ำง
7

เจ้ำหน้ำที่
อื่นๆ
11

รวมทั้งหมด
61

จานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562
ผู้บริห าร

ข้ า ราชการครู

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้ า ง

เจ้ า หน้ า ที่อื่น ๆ

8%

10%

23%

59%

2.2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุ คลำกร
บุคลำกร
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
จำนวน

8

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวมทั้งหมด

22

-

61

31

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ตา่ กว่า ป.ตรี

ป.ตรี
0%

ป.โท

ป.เอก

13%
36%

51%
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2.3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน
สำขำวิชำ
จำนวน
(คน)
1. บริหำรกำรศึกษำ
3
2. ภำษำไทย
6
3. คณิตศำสตร์
5
4. วิทยำศำสตร์
7
5. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
6
6. สุขศึกษำและพลศึก ษำ
2
7. ศิลปะ
3
8. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
5
9. ภำษำต่ำงประเทศ
12
10. บรรณำรักษ์
1
11. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
รวม
50

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)
14
20
19
19
18
15
17
18
16
18

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2562)
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 565 คน
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น
806 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

ม.1
ม.2

6
4
4

ม.3

เพศ
ชำย
115
72
68

หญิง
96
74
81

รวม
211
146
149

เฉลี่ย
ต่อห้อง
35.1
36
37.7

3
41
52
91
31.3
ม.4
3
42
79
121
40.3
ม.5
ม.6
3
30
55
85
28.3
369
439
803
35
รวมทั้งหมด
23
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 21
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กราฟเปรียบเทียบจานวนนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560-2562
250
200
150
100

50
0
2560

2561
จานวนนักเรียนม.1

2562
จานวนนักเรียนม.4

กราฟเปรียบเทียบจานวนนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2560-2562
250

200

150

100

50

0

2560

2561
ม. 1

ม.2

ม.3

ม.4

2562
ม.5

ม.6
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4) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึก ษาหรื อ ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 763 คน คิดเป็นร้อยละ 95.06
5) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่ วนสู งตามเกณฑ์ของกรมอนามั ย 273 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6
6) จานวนนักเรียนพิการทางการศึกษา 47 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8
7) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 539 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3
8) จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ
207 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7
9) จานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 278 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6
10) จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
11) สถิติการขาดเรียน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2
12) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น
0 คน คิดเป็นร้อยละ 0
13) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.3 จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2
ม.6 จานวน
77 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5
14) จานวนนักเรียนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมศิ ล ปะ ดนตรี นาฏศิ ล ป์ วรรณคดี และนั น ทนาการ 678 คน
คิดเป็นร้อยละ 84.5
15) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 707 คน คิดเป็นร้อยละ 88.0
16) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนั กเรี ยนที่ดี ของโรงเรียน 698 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0
17) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึ ก ษา 707 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 88.1
18) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสื บค้ นจากเทคโนโลยี สารสนเทศอย่ า งสม่ าเสมอ
695 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4
19) จานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กาหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 697
คน คิดเป็นร้อยละ 86
20) จานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กาหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 798 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดั บสถำนศึ ก ษำ
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
ม.6

62.00

ม.5

66.71

ม.4

40.89

ม.3

57.01

ม.2

50.96

ม.1

45.06
0
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80

เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560-2562
100
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ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET)
ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 3
60.00
50.00
40.00

ค่า เฉลีย่ ระดับโรงเรียน
ค่า เฉลีย่ ระดับจังหวัด

30.00

ค่า เฉลีย่ ระดับสังกัด สพฐ
20.00

ค่า เฉลีย่ ระดับประเทศ

10.00

0.00
ภาษาไทย

ระดับ/รำยวิชำ

คณิตศาสตร์

วิท ยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน

55.57

25.91

30.75

30.37

ค่ำเฉลี่ยระดับจังหวัด

53.90

24.82

29.62

30.51

ค่ำเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.

55.91

26.98

30.22

32.98

ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ

55.14

26.73

30.07

33.25
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ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6
50.00

45.00
40.00
35.00
30.00

ค่า เฉลีย่ ระดับโรงเรียน

25.00

ค่า เฉลีย่ ระดับจังหวัด

20.00

ค่า เฉลีย่ ระดับสังกัด สพฐ

15.00

ค่า เฉลีย่ ระดับประเทศ

10.00
5.00
0.00

ระดับ/รำยวิชำ
ค่ำเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ภำษำไทย
38.01

คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
22.74
30.75

สังคมศึกษำ
34.13

ภำษำอังกฤษ
25.46

ค่ำเฉลี่ยระดับจังหวัด

40.04

22.39

29.62

34.64

25.36

ค่ำเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ.

43.02

25.62

30.22

36.10

28.97

ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ

42.21

25.41

30.07

35.70

29.2
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เปรีย บเทีย บผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 3
ปีก ารศึก ษา 2560-2562
60
50
40
2560
30

2561
2562

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิท ยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

เปรีย บเทีย บผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6
ปีก ารศึก ษา 2560-2562
50
45

40
35

30

2560

25

2561

20

2562

15
10
5
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิท ยศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ
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5. ข้อมูลอำคำรสถำนที่
อาคารเรียนจานวน 3 หลัง อาคารประกอบจานวน 4 หลั ง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลั ง ส้ ว ม 7 หลั ง
สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
6. ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำนใยและภำยนอกโรงเรีย น ภูมิปัญญำท้องถิ่น
1) ห้องสมุดมีขนาด 320 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 9,594 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการ
ยืม-คืน ใช้ระบบ ห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ (School Plus System) จ านวนนั ก เรี ย นที่ ใ ช้ ห้ อ งสมุ ด ในปี ก ารศึ ก ษาที่
รายงาน เฉลี่ย 695 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 86.43 ของนักเรียนทั้งหมด
2) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน
7
ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน
3
ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน
1
ห้อง
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จานวน 2
ห้อง
ห้องดนตรีสากล
จานวน 1
ห้อง
อาคารรักษ์ศิลปไทย
จานวน 1
หลัง
ศูนย์ศิลปะ
จานวน 1
หลัง
3) คอมพิวเตอร์ จานวน 163 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 126 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 30 เครื่อง จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 750 คน/ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 10 เครื่อง
4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
138
2. ห้องวิทยาศาสตร์
200
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
100
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
40
5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
7
6. ศูนย์การเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
125
7. ห้องประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
20
8. บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน
20
9. ห้องคหกรรม
26
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แหล่งเรียนรู้ภำยใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี

10. พรรณไม้ในโรงเรียน
11. สนามกีฬา
12. ห้องปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา

4
200
100

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ห้องสมุด
10%

ห้องวิทยาศาสตร์

14%

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
20%

20%
1%

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ศูนย์การเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3%
2%

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

10%

13%

2%

ห้องประชุมโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

บริเวณต่างๆ ของโรงเรียน
1%

4%

5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. โบสถ์เก่า วัดทัพทันวัฒนาราม
2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่
3. แหล่งเรียนรู้ชุมชนท่าโพ
4. วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
5. สวนสัตว์บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี
6. ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
7. อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
8. ทางรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี
9. วัดถ้าเสือ จังหวัดกาญจนบุรี
10. น้าตกไทรโยคน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
11. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม จังหวัดกาญจนบุรี

สถิติกำรใช้
จำนวนครั้ง/ปี
1
2
1
1
1
1
2
1
4
1
1
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แหล่งเรียนรู้ภำยนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
12. สวนสนุกดรีมเวิร์ล
13. สระน้าผุด จังหวัดนครราชสีมา
14. เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา
15. The Scenery Park จังหวัดนครราชสีมา
16. หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
17. วัดแสนสุข จังหวัดชลบุรี
18. ศาลเจ้าแม่นาจาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
19. ตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี
20. พิพิธภัณฑ์สยาม กรุงเทพฯ
21. รถไฟฟ้าใต้ดิน กรุงเทพฯ
22. โรงพยาบาลหนองฉาง
23. ค่ายลูกสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี
24. ค่ายจิรประวัติ
25. วัดทัพทันวัฒนาราม
26. ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา อาเภอด่านเกวียน

สถิติกำรใช้
จำนวนครั้ง/ปี
1
1
1
1
1
1
1
1
3-5
1
1
1
1
1
1

6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาที่รายงาน
ชื่อ -สกุล
เรื่อ งที่ใ ห้ค วามรู้
สถิติก ารให้ค วามรู้
จ านวนครั้ง/ปี
นางชุมสิน แสงแก้ว
การปฐมพยาบาล
1
นางจิราภรณ์ กิจธัญญปรีดา
การดูแลผู้สูงอายุ
1
นายชม บุญกมุต
การทาปุ๋ยหมัก
1
พ.อ. พรชัย นพรัตน์
การทาเกษตรครบวงจร
3
คณะมิชชันนารีน้าพระทัยตากฟ้า
กิจกรรม English Camp
1
นางเรณู พุ่มทอง
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการกู้ชีพขั้น
1
นางปนัดดา ธานีตระกูล
พื้นฐาน
นางกนกวรรณ ประทีป
นางพัชรินทร์ เหม่นมี
นางนันทพัชร อัมรนันท์
การสร้างสุขนิสัยตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการ
1
นายธนาธิป เปียมาลย์
การป้องกันยุงลาย ไข้เลือดออก
1
นายสถาปนิก นามวงค์
ติวความรู้ ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่1)
1
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ชื่อ -สกุล
นายธารินทร์ ชนะวงศ์
นางรัตนา เกียรติเผ่า
ว่าที่ ร.ต.หญิง ธนัชพัชร อัมรนันท์

เรื่อ งที่ใ ห้ค วามรู้
ติวความรู้ ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่2)
การป้องกันโรค COVID 19

สถิติก ารให้ค วามรู้
จ านวนครั้ง/ปี
1
1

7. ข้อมูลงบประมำณ
รำยรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินอื่นๆ(ระบุ)
- ระดมทรัพยากร
- บริจาคมีวัตถุประสงค์
รวมรำยรับ

จำนวน/บำท
22,697,019
5,366,253
1,752,300
263,500
30,079,072

รำยจ่ำย
งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
งบอื่นๆ(ระบุ)

1,880,588.79
3,063,526.97
33,011,604.32

รวมรำยจ่ำย

งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 75.45
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.85

จำนวน/บำท
22,697,019
5,370,469.56

ของรายรับ
ของรายรับ

8. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีประชากรประมาณ 38,622 คน บริ เ วณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลาดนัดโค-กระบือ ตลาดทัพทัน แปลงกล้าหนึ่ ง เดี ย ว อาชี พหลั ก ของชุ มชน
คือ อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ประเพณี / ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก โดยทั่ ว ไป
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย มีงานประเพณีที่มีการละเล่นอย่างสนุกสนาน มีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการท านาไม่ ว่ า จะ
เป็น พิธีการเรียกขวัญข้าว ลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว ร้องราทาเพลง ประเพณี วิ่ ง ควาย มี ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น คื อ
หมอพื้นบ้าน การทาจักสาน สิ่งเหล่านี้ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต ของคนในสมั ย ก่ อ นได้ ดี มี ชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งเรี ย บง่ า ย
พอเพียงมีความสัมพันธ์ที่ดี มีการปกครองแบบเครือญาติ
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรั บ จ้ า ง ส่ ว น
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อ ปี 50,000 บาทจ านวนคนเฉลี่ ย ต่ อ
ครอบครัว 5 คน
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3) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
จุดแข็ง/โอกาสของโรงเรียน
- ครูมีความรู้ ความสามารถ เสียสละในการทางาน มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง จัดการการเรี ย น
การสอนโดย
- ยึดหลักสูตรแกนกลาง มีกลวิธีและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
- ฝ่ายบริหารมีความเป็นกันเองกับคณะครู มีการบริหารงานอย่างเป็นประชาธิปไตย ทุก คนมี ก าร
แสดงความคิดเห็นมีการทางานที่เกิดประสิทธิผ ลและมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีความพร้อม ทันสมั ย บรรณารั ก ษ์ มีค วามรู้ มี บ รรยากาศดี มี ห นั ง สื อ
หลากหลาย มีมุมค้นคว้า เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ข องนั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา
- ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
จุดด้อย/ข้อจากัดของโรงเรียน
-. ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ
- โอกาสของผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความร่ว มมื อ หรื อ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของโรงเรียนมีน้อย เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพ หาเงินเลี้ยงชีพ
- การได้รับความช่วยเหลือ สนั บ สนุ น ด้ า นทุ น ทรั พย์ ทุ น การศึ ก ษาจากชุ มชนในท้ อ งถิ่ น และ
บุคคลภายนอกยังมีน้อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ ดี นั ก ผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ มีอ าชี พ
เกษตรกรรมและรับจ้างมีรายได้ไม่แน่นอน
- โรงเรียนขาดโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน นั ก เรี ย นมี พื้น ฐานความรู้ แ ละสภาพครอบครั ว ที่
แตกต่างกัน ทาให้พัฒนาด้วยความยากลาบาก
9. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึก ษำ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จั ด การเรี ย นการสอน 2 ระดั บ คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 2 แผนการเรียน คือ หลักสู ต ร MEP (Mini English Program)
และแผนการเรียนทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 แผนการเรี ย น คื อ แผนการเรี ย นวิ ท ย์ -คณิ ต และ
แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ส ามารถดู เ พิ่ มเติ มได้
ที่ http://wow.in.th/xk05 หรือ QR code
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจาปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ ก ษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข องผู้ เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้เรียนเป็น สาคั ญ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ดี
(ระดับ 3)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดี
(ระดับ 3)

ระดับคุณภาพ : ดี

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ใช้กระนวบการจัดเรียนการรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ด าเนิ น การทั้ ง สิ้ น 20 โครงการ
43 กิจกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็ น ไปตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ออกแบบการจัดการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น
โดยมีทั้งการจัดการเรี ย นรู้ ทั้ ง รู ป แบบโครงงาน รู ป แบบ STEM Education รู ป แบบ Active Leaning แบบใช้
กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็ น ส าคั ญ พั ฒ นาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ ม.1 ครู ผู้สอนทุ ก คนเข้ า ร่ ว มกระบวนการ PLC เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
พัฒนาครูให้มีความสามารถ ในการใช้เทคนิคการสอนให้ เหมาะสมศักยภาพตามของผู้เรียน ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ใ นการ
จัดการเรียนการสอน มีสื่อแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์ เ พื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ค้ น คว้ า เพิ่ มเติ ม เช่ น
ห้องสมุด ห้อง ICT ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯต่าง ๆ เป็ น ต้ น ผู้ เ รี ย นสามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยการพัฒนาด้านคุ ณธรรม จริ ย ธรรม
ตามวัยของผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ คือ “โรงเรี ย นทั พทั น อนุ ส รณ์ เ ป็ น องค์ ก รพั ฒ นา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานความเป็นไทย บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ”และพั น ธกิ จ 5
ข้อ ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้ มีค วามรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละรั ก ษ์ ส ถาบั น พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี
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คุณธรรม จริยธรรมเป็นพลเมืองที่ดี พัฒนานักเรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ
พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถพิเศษ และพัฒนานักเรียนให้มีความสานึกในความเป็นไทยบนพื้น ฐานปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่ “ลูกมดแดงมีสั มมาคารวะ มี วิ นั ย เสี ย สละ อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง”
การจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ค่านิยม 12 ประการและมารยาท กิจกรรมคุณธรรมนาชีวิต (สวดมนต์ประจาสัปดาห์ ) กิ จ กรรมจิ ต อาสา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีระบบการแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ น าภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น การทานาข้าว การทาปุ๋ยหมักอิน ทรี ย์ การเพาะเห็ ด
นางฟ้า ส่งเสริมการออกกาลังกาย พัฒนาทักษะด้านกีฬาและนั น ทนาการ โดยจั ด กิ จ กรรมกี ฬ าสี ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจอย่างเต็มศั ก ยภาพ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึ กษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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2. ผลการประเมิน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้ ว ย
2 ประเด็นพิจารณาดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน
1) มีความสามารถในการอ่ า น การเขี ย น การสื่ อ สาร และการคิ ด
60
67.51
คานวณ
1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ใ น
70
81.60
ระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนผ่านการประเมิ น สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น ด้ า น
70
86.94
ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี
1.3นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร การนาเสนอผลงานได้ตาม
70
80.98
เกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอั ง กฤษ ได้ ต าม
50
60
เกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด ค า น ว ณ
50
36.54
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.6 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาจี น ตามเกณฑ์
50
59.0
ของสถานศึกษา
2) มี ความ สามารถในการคิ ดวิ เคราะห์ คิ ดอย่ า ง มี วิ จ ารณญาณ
50
84.90
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี
50
86.05
2.3 นักเรียนผ่านการประเมิ น สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น ด้ า น
50
83.75
ความสามารถในการคิดในระดับดี
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้ า งนวั ต กรรม ใน
ระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการท าโครงงาน / สิ ง ประดิ ษ ฐ์ และ
สามารถอธิ บ ายหลั ก การ แนวคิ ด ขั้ น ตอนการท างาน และปั ญ หา
อุปสรรคของการทางานได้
3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรมไปใช้ และมี
การเผยแพร่
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้น ข้ อ มู ล จากอิ น เตอร์ เ น็ ต
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ไ ด้ จ ากการสื บ ค้ น
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 นักเรียนผ่านการประเมิ น สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น ด้ า น
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี
4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรี ย นรู้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลั กสู ตรสถานศึก ษา
5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดั บ 3
ขึ้นไป
5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดั บ
3 ขึ้นไป
5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดั บ
3 ขึ้นไป
5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สั ง คมศึ ก ษา ระดั บ
3 ขึ้นไป
5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดั บ 3 ขึ้ น
ไป
5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึ ก ษา
ระดับ 3 ขึ้นไป

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน
60
73.49

สรุปผลการ
ประเมิน
ตามเป้าหมาย

70

81.56

สูงกว่าเป้าหมาย

70

61.01

ต่ากว่าเป้าหมาย

50

71.01

สูงกว่าเป้าหมาย

50

80.38

สูงกว่าเป้าหมาย

63

88.85

สูงกว่าเป้าหมาย

70

90.56

สูงกว่าเป้าหมาย

70

90.32

สูงกว่าเป้าหมาย

50

85.68

สูงกว่าเป้าหมาย

46

52.88

ตามเป้าหมาย

50

50.22

ตามเป้าหมาย

40

38.75

ต่ากว่าเป้าหมาย

40

50.91

สูงกว่าเป้าหมาย

50

54.63

ตามเป้าหมาย

50

71.63

สูงกว่าเป้าหมาย

50

66.05

สูงกว่าเป้าหมาย
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ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน
5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พ
50
53.01
และเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40
37.89
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
70
84.77
6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ
70
91.22
6.2 นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ และ
70
93.77
การประกอบอาชีพ
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความพร้อมที่ศึ ก ษาต่ อ
70
84.12
ในระดับที่สูงขึ้น
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ 6 มี ค วามพร้ อ มในการ
70
94.88
ทางาน และประกอบอาชีพ
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตามเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย

จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุ ณภาพผู้ เ รี ย น ประเด็ น
พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการดาเนินการพั ฒ นาคุ ณภาพ
ผู้เรียน จานวน 3 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จานวน 3 ประเด็นพิจารณา เป็นไปตามเป้ า หมาย และเมื่ อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย
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ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาที่
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ค่าร้อยละ
สรุปผลการ
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2
ประเมิน
ผลการ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
เป้าหมาย
ประเมิน
1) การมีคุณลักษณะและค่ านิยมที่ ดีตามที่ สถานศึก ษากาหนด
70
87.72 สูงกว่าเป้าหมาย
1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
70
87.0
สูงกว่าเป้าหมาย
1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นาและมีจิตอาสา
70
88.16 สูงกว่าเป้าหมาย
1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้
70
88.0
สูงกว่าเป้าหมาย
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
70
88.29 สูงกว่าเป้าหมาย
2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสาคัญ และท้องถิ่น
70
92.16 สูงกว่าเป้าหมาย
2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
70
94.62 สูงกว่าเป้าหมาย
ชาติ
2.3 นั ก เรี ย น ยึ ด มั่ น กา รปกคร องร ะบอบประชา ธิ ป ไตยอั น มี
70
77.71 สูงกว่าเป้าหมาย
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็ น
70
90.42 สูงกว่าเป้าหมาย
ไทย
2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึ ง ความรั ก และภู มิใ จประเพณี
70
86.55 สูงกว่าเป้าหมาย
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ างและหลากหลาย
70
80.67 สูงกว่าเป้าหมาย
3.1 นั ก เรี ย น อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วา มสุ ข บนความแตกต่ า งทา ง
70
83.94 สูงกว่าเป้าหมาย
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง และเป็ น
70
77.41 สูงกว่าเป้าหมาย
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
4) สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม
67
81.11 สูงกว่าเป้าหมาย
4.1 นั ก เรี ย น มี น้ าหนั ก ส่ ว น สู ง และพั ฒ น าการ ทา งร่ า งกา ย
50
33.60 ต่ากว่าเป้าหมาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพล
70
95.06 สูงกว่าเป้าหมาย
ศึกษา หรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ
4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้
70
75.0
ตามเป้าหมาย
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
70
88.70 สูงกว่าเป้าหมาย
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด
4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุก คาม
70
86.39 สูงกว่าเป้าหมาย
รูปแบบใหม่
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดาเนินชีวิตที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ
4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดี
สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ค่าร้อยละ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการ
ประเมิน

70

89.52

สูงกว่าเป้าหมาย

70

99.50

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

จากตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ เ รี ย น ประเด็ น
พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปี ก ารศึ ก ษา 2562 พบว่ า ผลการด าเนิ น การพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน จานวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนิ น งา นแล้ ว สู ง กว่ า เป้ า หมาย
ทั้งหมด
ตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน รายประเด็นพิจารณาด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และด้านที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา

สรุปผลการประเมินรายประเด็น

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามที่ สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1

ดี
ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ดี
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ ดี
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จากตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน รายประเด็ น พิ จ ารณาด้ า นที่
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และด้านที่ 2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่ า ผลการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จ านวน 3 ประเด็ น พิ จ ารณา สู ง กว่ า
เป้าหมาย จานวน 3 ประเด็นพิจารณา เป็นไปตามเป้ า หมาย และผลการด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน จานวน 4 ประเด็นพิจารณรา สูงกว่าเป้าหมาย
ประสิทธิผลของการดาเนินงานในมาตรฐานที่ 1 คุ ณภาพของผู้ เ รี ย น มี พัฒ นาการสู ง กว่ า เป้ า หมาย 7
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ได้แก่ มีความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.90 มี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 88.85 และมีความรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐาน และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ งาน
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 84.77 2)คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา ได้ แ ก่ การ
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด คิดเป็นร้อยละ 87.72 ความภู มิใ จในท้ อ งถิ่ น และความเป็ น
ไทย คิดเป็นร้อยละ 88.29 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ า งและหลากหลาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.67
และสุขภาวะทางร่างกาย และจิ ต สั ง คม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.11 มี พัฒ นาการเป็ น ไปตามเป้ า หมาย 3 ประเด็ น
พิจารณา ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ มีความสามารถในการอ่า น การเขี ย น การสื่ อ สาร และการคิ ด
คานวณ คิดเป็นร้อยละ 67.51 มีความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.49 และมี ผ ลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.88
นักเรียนที่ได้รับรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพหลายด้าน จากหลากหลายหน่วยงาน เช่น นักเรียนรางวั ล
พระราชทาน ม.ต้นและม.ปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี
จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิ ล ปหั ต กรรมนั ก เรี ย น
ครั้งที่ 69 ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ เป็นต้น
3. จุดเด่น
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริ ย ธรรม คุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละค่ า นิ ย มที่ ดี
โดยใช้ระบบ FAMILY MODEL และค่านิยมขององค์กร คือ ครูรักเด็ก เด็กรักครู สถานศึกษาจึงเปรี ย บเสมื อ นบ้ า น
หลังที่ 2 ของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต า มที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด มี ค วามภู มิใ จใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ า งและหลากหลาย และมี สุ ข ภาวะทางร่ า งกาย
และจิตสังคมที่ดี นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ งาน
อาชีพ สามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้
4. จุดควรพัฒนา
พัฒนาผลสัมทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้ น ในกลุ่ มวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ควรเน้นการพั ฒ นาการคิ ด ค านวณ และ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี
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วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น แก้ปัญหา ส่งเสริมความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะด้าน Digital Literacy สนับสนุนให้ผู้เรีย นได้ เ รี ย นรู้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง โดยให้ ค รู แ ละ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพื่ อ เน้ น การพั ฒ นาในด้ า นร่ า งกายให้ เ จริ ญ เติ บ โตสมบู ร ณ์ ต ามวั ย ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ไ ด้มาตรฐานที่ สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาทักษะด้านการคิดคานวณ โดยใช้รูป แบบการสอนแบบฝึ ก ทั ก ษะ ซึ่ ง รู ป แบบ
การสอนแบบฝึกทักษะ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและเน้นการฝึกซ้า การจัดการเรี ย นรู้ ดั ง กล่ า วเป็ น การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด นักเรียนได้ฝึกปฏิ บั ติ ห ลั ง การเรี ย นจบเนื้ อ หาใด
เนื้อหนึ่งเพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชานาญในเรื่ อ งนั้ น มากขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ ต็ ม
ศักยภาพของตน จะสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด และกระบวนการคิ ด ที่ เ หมาะสมให้ กั บ ผู้ เ รี ย นได้ การสอน
พัฒนาการคิดด้วยการฝึกทักษะ เป็นการสอนทาความเข้าใจบทเรี ย นเพิ่ มขึ้ น นั ก เรี ย นมี ค วามเชื่ อ มั่ น ละสามารถ
ประเมินผลของตนเองได้ ฝึกให้นักเรียนทางานตามลาพัง โดยมีความรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และใช้
เป็นแนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเอง
แผนปฏิ บัติ ง านที่ 2 พั ฒนาทั ก ษะด้ า นการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ โดย ทดสอบวั ด พื้ น ฐานความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานการออกเสี ย ง ฝึ ก ทั ก ษะ
โดยใช้สื่อในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการ ปฏิบัติงาน ฝึกสนทนาเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฝึ ก การปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในสถานที่จริง ประเมินสรุปบทเรียน และทดสอบหลังจากลงพื้นที่จริง โดยทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ อ การ
ปฏิบัติงานและใน แบบทดสอบ
แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรี ย นโดยการเรี ย นรู้
จากการแก้ปัญหา (Problem based learning) และเรียนรู้จากการลงมือทา (Learning by doing) โดยมี ขั้ น ตอน
ดังนี้
1) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนก่อนเรียน เพื่อจะได้ทราบความรู้ พื้น ฐานของนั ก เรี ย น
เป็นรายบุคคลในเรื่องดังกล่าว และเป็นแนวทางในการออกแบบหรือปรับกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ข อง
ครูให้เหมาะสมและสอดคล้องกั บความต้องการของนักเรียนด้ วย
2) ให้ความรู้เบื้องต้นก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานจะนาไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ใน
กิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติ ดังนั้น ครูจึงต้องอธิบายเนื้อหาคร่าวๆ เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจในเบื้องต้น
3) เปิดโอกาสให้เด็กเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ โดยให้เด็กเขียนถึงสิ่งที่ตนเองอยากเรี ย นรู้ และสิ่ ง ที่
ตนเองเรียนรู้มาแล้ว สิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้อาจเป็นปัญหาในชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ ปั ญ หาของชุ มชน หรื อ
แนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกกาหนดขึ้นในชั้นเรียนที่เด็กช่วยกันคิดและอยากลงมื อปฏิบัติ
4) แบ่งกลุ่มเด็กในการทากิจกรรม เพื่อให้เด็กรู้จักวางแผนคื อ ให้ เ ด็ ก รู้ จั ก ก าหนดกิ จ กรรมการ
เรียนรู้ของตนเอง โดยการทาปฏิทินการเรียนรู้ตามความต้องการในการเรียนของตน วิธีการดังกล่า วเพื่ อ ให้
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เด็กรู้หน้าที่ของตนเองและในขณะเดียวกันสามารถแบ่งหน้าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ ต นเองและเพื่ อ นใน
กลุ่มได้
5) สร้างกติกาในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อให้เด็กรู้จักเคารพในเงื่อนไขและกติก าที่ ก าหนด
ขึ้น โดยทุกคนในชั้นเรียนจะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม
6) ให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้ ว ยตนเอง ครู เ ปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ แ ละลงมื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้
กิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง โดยครูจะคอยเป็นผู้แนะนา ตอบคาถามและสังเกตเด็กขณะทากิจกรรม
7) ครูให้เด็กสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการทากิจกรรมและให้เด็กได้นาเสนอผลงานของตน โดยครู เ ป็ น
ผู้คอยสนับสนุนให้เกิดการนาเสนอที่หลากหลายรูปแบบและเป็นไปอย่ า งสร้ า งสรรค์ ไม่ จ ากั ด แนวคิ ด ใน
การนาเสนอ
8) ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของเด็ก จากผลงาน
และพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกขณะร่วมกิจกรรม โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง
กับเนื้อหาที่จะสอนเป็นหลัก
แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึ ก ษามากกว่ า ระดั บ 3 ขึ้ น
ไป จัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถโดยมี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการ
เรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET) ผลการประเมิ น ผู้ เ รี ย นตาม
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนและผลการทดสอบความสามารถ
ด้านภาษา การคิดคานวณและความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยได้จัดท าโครงการต่ า ง
ๆ ดังนี้
1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ เช่น กิจกรรมส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้ แ ละ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ – วิ ท ยาศาสตร์ กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางภาษา ฯลฯ
2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เช่น กิจกรรมค่ายภาษาต่ า งประเทศ กิ จ กรรมความเป็ น เลิ ศ
ด้านภาษาไทย กิจกรรมรักการอ่าน ฯลฯ
3) โครงการ สอนเสริ ม เช่ น กิ จ กร รมติ ว เข้ มวิ ช า กา ร ม.3, ม.6 เตรี ย มความพร้ อ มสู่
O-NET กิจกรรมประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ฯลฯ
แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนานักเรียนให้มีน้าหนั ก ส่ ว นสู ง และพั ฒ นาการทางร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย จัดโครงการอนามั ย โรงเรี ย น โดยส ารวจข้ อ มู ล นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ น้ าหนั ก และ
ส่วนสูง นาข้อมูลมาวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มต่ า กลุ่ มปกติ กลุ่ มสู ง จั ด กิ จ กรรมที่ พัฒ นา
เกี่ยวกับน้าหนักและส่วนสูง ติดตามและประเมินผลเป็นรายเดือน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ

1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดาเนินการวิเ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา ผลการจั ด การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา และจั ด
กิจกรรมระดมความคิดเห็น ร่วมกันกาหนดเป้าหมาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และกลยุ ท ธ์ ในการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณภาพผู้ เ รี ย น ปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาด้านต่างๆของสถานศึกษา ร่วมทั้ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายปฏิ รู ป
การศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ และมอบหมายงานให้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ ด าเนิ น งาน
พัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจาปีให้บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ มี ก ารนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ และสรุปผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
FAMILY-MODEL
กระบวนการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice โดยใช้ FAMILY-MODEL มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ โดยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีการเตรียมการเพื่อสร้างนวั ตกรรมองค์กรดั งนี้
1.1 ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลักของโรงเรียน พบว่า ครูและบุ ค ลากรสามารถท างาน
ร่วมกันเป็นทีม มีความสนุกสนานในการทางาน มีความเป็นกันเอง ช่วยเหลือการทางาน
1.2 ศึกษาลักษณะของครูและบุคลากรของโรงเรียน พบว่า ครูและบุค ลากรให้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น และ
กันโดยไม่ได้คานึงถึงอายุมากกว่าหรือน้อยกว่า ยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งมี สั มมา
คารวะครูที่อาวุโส ครูและบุคลากรทุกคนสามารถเป็นผู้นาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้
1.3 ศึกษาลักษณะของนักเรียนของโรงเรียน พบว่านักเรียนมีสัมมาคารวะ และเชื่ อ ฟั ง ค าสอนของ
ครู เรียกครูที่ปรึกษาว่า พ่อและแม่
1.4 ศึ ก ษาลั ก ษณะของชุ มชน พบว่ า ชุ มชนให้ ก ารยอมรั บ และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
การศึกษาของโรงเรียน ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรี ย น และมี ผู้ ใ หญ่
ใจดีพร้อมที่จะให้ทุนการศึกษากับนักเรียนในวันไหว้ ค รู ข องทุ ก ปี แ ละมอบทุ น การศึ ก ษากั บ
นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยจานวน 4 ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท เป็นประจาทุกปี
1.5 รวบรวมข้อมูล นาข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ครูและบุ ค ลากร นั ก เรี ย น ชุ มชน
พบว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ค่ า นิ ย มองค์ ก ร คื อ
ครูรักเด็ก เด็กรักครู จึงเป็นที่มาของ FAMILY-MODEL
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ภาพประกอบ 1 แสดงกระบวนการดาเนินการ FAMILY-MODEL
F
(Faithful)
สร้างความศรัทธา นาองค์กรตามทิศทางการจัด
การศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
A
(Active)
ทาให้องค์กรมี
ความกระตือรือร้นโดยการ
สอบถามนักเรียน ติดตาม
การทางานโดยการสื่อสาร
สองทิศทาง

M
(Management)
บริหารจัดการโดยหลักธรรรมาภิบาล
L
(3L)
การสร้างองค์กรให้ยั่งยืนโดยให้มีความรักองค์กร (Love)
มีชีวิตชีวาในการทางาน (Lively) สนุกในการทางาน
(Laughing)

I
(Integrated)
ประสานความร่วมมือกับ
กลุ่มบริหารงาน หัวหน้า
งาน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร
และผู้ให้ความร่วมมือ

Y
(Yes)
ประสบความสาเร็จ

ภาพประกอบ 2 แสดงวิธีการสรรหา Best Practice ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
นาระบบ FAMILY-MODEL มาใช้ทุกกลุ่มบริหารงาน
ครูและบุคลากรทุกท่านนาเสนอ best Practice ของงานที่รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
นาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการพิจารณา
ประเมิน Best Practice
เผยแพร่ในและนอกสถานศึกษา
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ขั้นที่ 2 กระบวนการและนวั ตกรรมที่ เป็ น Best Practice โรงเรี ย นน าระบบ FAMILY-MODEL มาใช้ ใ นการ
บริหารงานวิชาการ โดยการทาทีมของผู้บริหารหัวหน้างานกลุ่มงานและครูผู้สอน ดังตาราง
ตารางที่ 4 แสดงการปฏิบัติงานตามระบบ FAMILY-MODEL
ปัจจัยนาเข้า
(Input)
1. ผู้บริหาร
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. นักเรียน

กระบวนการ
(Process)
F (Faithful) สร้างความศรัทธา
- เป็นแบบอย่างที่ดี
- ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา
- กล่าวชมเชยครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานดี
- กล่าวชมเชยนั ก เรี ย นและมอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ
นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี
A (Active) กระตือรือร้น
-วางแผนการดาเนินงานชัดเจน
-สื่อสารทางเดียวและสื่อสารสองทางระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
และหัวหน้างาน
M ( Management) บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ด ย
หลักธรรรมาภิบาล
- จัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมและความคุ้ ม ค่ า ของ
โครงการและกิจกรรมโดยให้ แ ต่ ล ะโครงการน าเสนอ
กิจกรรมและอนุ มั ติง บประมาณตามกิ จ กรรมอย่ า ง
เหมาะสม และโปร่งใส
I (Integrated) ประสานความร่วมมือและการบู ร ณา
การ
- ประชุ ม กลุ่ ม สาระ กลุ่ ม บริ ห ารงานวิ ช าการ และ
ประชุมคณะครูประจาเดือน นาผลการปฏิบัติที่ดีของแต่
ละกลุ่มสาระ กลุ่ ม บริ ห ารงานมาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ร่วมกัน ในกรณีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นของแต่ละกลุ่ ม สาระ
กลุ่มบริหารงาน มาร่วมกันแก้ปัญหาและหาแนวทางการ
แก้ไขร่วมกัน
L(3L) Love , Lively, Laughing
-สร้างความตระหนักในค่านิยมของโรงเรียน คือ ครูรัก
เด็ก เด็กรักครู
-นาจรรยาบรรณวิชาชีพครูมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน

ผลลิตร
(Output)
หมวดที่ 1-6

ผลลัพธ์
(Outcome)
ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและชุมชนยอมรับ
ในการบริหารจัดการศึกษา

หมวดที่ 1-6

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษามาปฏิบัติงาน
ตรงเวลา

หมวดที่ 1-6

-การบริหารงานตาม
โครงสร้างมีความคล่องตัว
-การปฏิบัติงานและโครงการ
เป็นปัจจุบัน

หมวดที่ 1-6

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงาน
ตามโครงการและการสอนได้
เป็นอย่างดี รวมทั้งชุมชนให้
ความสนับสนุนในทุนการ
ศึกษาและดูแลความ
ปลอดภัยให้กับนักเรียน
ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
เต็มความสามารถ
ทุ่มเทในการสอน

หมวดที่ 1-6
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ปัจจัยนาเข้า
(Input)
1. ผู้บริหาร
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. นักเรียน

กระบวนการ
(Process)
Y (Yes) ประสบความสาเร็จ
-สร้างเป็นนวัตกรรมองค์กร

ผลลิตร
(Output)
หมวด 7

ผลลัพธ์
(Outcome)
-ผู้บริหารดีเด่น สมาคม
ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย
-คณะกรรมการในอกศจ.
อุทัยธานี
(คณะอนุกรรมการ
การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี)
-วิทยากรให้ความรู้เรื่อง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
-ครูได้รับการเลื่อน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
-ครูได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
-นักเรียนได้รับรางวัล
เยาวชนดีเด่น
-นักเรียนได้รับรางวัลการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ
-นักเรียนได้รับรางวัลการ
แข่งขันระดับนานาชาติ
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2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ ห ารและการ
จัดการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562
มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา
2.1 มีเป้าหมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดชั ด เจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง
2.2 มีระบบบริหารจั ด การคุ ณภาพของสถานศึ ก ษา ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ ก าหนดค่ า
เป้าหมายความสาเร็จไว้
2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิ ชาชีพ
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจั ด การ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห าร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจั ดการ

ระดับคุณภาพ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน

สรุปผลการ
ประเมิน

ดี

ดีเลิศ

สูงกว่าเป้าหมาย

ดี

ดีเลิศ

สูงกว่าเป้าหมาย

ดี

ดี

ตามเป้าหมาย

ดี

ดีเลิศ

สูงกว่าเป้าหมาย

ดี

ดี

ตามเป้าหมาย

ดี

ดีเลิศ

สูงกว่าเป้าหมาย
ดีเลิศ

จากตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2562
พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 2 ประเด็นพิจารณา สู ง กว่ า เป้ า หมาย
จานวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้ ว เป็ น ไปสู ง กว่ า เป้ า หมาย เป็ น ส่ ว น
ใหญ่
ประสิทธิผลของการดาเนินงานในมาตรฐานที่ 2 มีพัฒนาการสูงขึ้น จานวน 4 ประเด็นพิจ ารณา ได้ แ ก่ 1)
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึ ก ษา สามารถปฏิ บั ติ
ได้จริง 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จไว้ 3) มีการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มีค วามเชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพ 4) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ผลจากการประเมินกระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรี ย นทั พทั น อนุ ส รณ์ ไ ด้ มีก าร
กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้อ งกั บ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา
บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการกาหนดให้สอดคล้ อ งเป็ น ไป
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ตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยมีคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
โรงเรียนมีส่วนร่วม มีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจั ด การด้ า นการศึ ก ษาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
การบริหารจัดการหลักสูตรแบ่ง เป็ น 2 แผนการเรี ย น ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ประกอบด้ ว ย
แผนการเรียนทั่วไป และแผนการเรียน MEP (Mini English Program) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ ก ษาตอนปลาย
ประกอบด้วย แผนการเรียน วิทย์-คณิต และแผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากลายเพื่ อ ฝึ ก
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการปลูกจิตสานึกความเป็นพลเมืองดีของสั ง คม สามารถใช้ ชี วิ ต
ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง การด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้า นตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรีย นมี ส่ ว นในการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
ของโรงเรียน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ทุกด้านผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจ กรรมลู ก เสื อ ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุมกีฬา กิจกรรมชุมนุมศิลปะ กิจกรรมชุมนุมภาษาต่างประเทศ กิ จ กรรมชุ มนุ มคณิ ต คิ ด เร็ ว
กิจกรรมชุมนุมติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย กิจกรรมชุ มนุ มดนตรี ส ากล ฯลฯ มี ก ารจั ด การ
แนะแนว จัดเวทีส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ โดยครูและวิทยากรอาชีพ เพื่อเป็ น ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาต่ อ
พร้อมทั้งสนันสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรีย น การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนให้ครูมีการพัมนาตนเองอย่างต่อเนื่ อ ง ส่ ง เสริ มครู ใ ห้ มีก ารพั ฒ นานวั ต กรรม
และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึ ก ษา การจั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนมีโครงสร้า งการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม จั ด กิ จ กรรม
พัฒนาอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงห้องเรียน และจัดสรรสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่ อ การเรี ย นรู้ โดยจ าแนก
แหล่งเรียนรู้ภายใน 12 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนจานวน 26 แหล่งเรียนรู้ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพของสถานศึ ก ษาน าการจั ด ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้ระบบ next school เพื่อใช้ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนของครู เช่ น การตรวจสอบ
รายชื่อนักเรียนแทนการใช้สมุด ปพ.5 และในระบบ next school การตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของนั ก เรี ย น
การประเมิน SDQ และสามารถรายงานผลทั้งโรงเรียนทาให้สถานศึ ก ษาทราบข้ อ มู ล ของนั ก เรี ย น ของครู ผู้ ส อน
เป็นต้น
รางวัลสถานศึกษาได้รับ
1. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับเกียรติบัตรผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด งานชุ มนุ มลู ก เสื อ ส ารอง
แห่งชาติ สานักงานลูกเสือแห่งชาติ จากหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อด้านอาชี ว ศึ ก ษาเกษตร
ปีการศึกษา 2562 จากหน่วยงาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดอุทัยธานี
3. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้รับเกี ย รติ บั ต รผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นกี ฬ าจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี จาก
หน่วยงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
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3. จุดเด่น
โรงเรียนมีการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มี รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
โดยใช้ FAMILY-MODEL ทาให้มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กาหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริ บ ทของโรงเรี ย น
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้ น สั ง กั ด ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางด้ า นวิ ช าการและเอาใจใส่ ก ารจั ด กา รศึ ก ษา
อย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงต่อการจั ด การเรี ย นการสอน และมี แ หล่ ง เรี ย นรู้
สาหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพอนามั ย และความปลอดภั ย ของผู้ เ รี ย น จั ด ห้ อ งสมุ ด ที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรื อ เรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม มี ก ารสร้ า ง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึ ก ษารวมทั้ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า ง
บุคลากร ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครั ว ชุ มชน และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การ พั ฒ นางาน
วิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริ มสนั บ สนุ น พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ ใ น การพั ฒ นางานและการเรี ย นรู้
ของผู้เรียน ได้รับการยอมรับ จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี
สมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ นาผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรี ย นจนส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา
4. จุดควรพัฒนา
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิ ดเห็นในการจัดการศึ กษาเพื่อพั ฒนาผู้เรียน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรี ย นให้ มีค วามเข้ มแข็ ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น พร้อมทั้ ง ด าเนิ น กา รพั ฒ นา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่า งยั่ ง ยื น สามารถ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ได้ ต ลอดเวลา ทั้ ง ครู
ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ไ ด้มาตรฐานที่ สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาองค์ก รบริ ห ารจั ดการให้ มี คุณ ภาพ รู ป แบบการบริ ห าร
สถานศึกษาโดยใช้ FAMILY-MODEL มาพัฒนาให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง และติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ FAMILYMODEL
แผนปฏิบัติง านที่ 2 โครงการพั ฒนาสถานศึ ก ษาให้ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ใน
ชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่ ว มในการใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ และเชิ ญ มาเป็ น วิ ท ยากรภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
เพื่อมีอาชีพ และใช้เทคโนโลยีในการสร้างอาชีพ โดยจัดทาเป็นหลักสู ตรท้ องถิ่น
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ นสาคั ญ

ระดับคุณภาพ : ดี

1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพั ฒ นาความรู้ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของครู แ ละ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ท างวิ ช าชี พ ( PLC)
มีการนิเทศติดตามการสอนของครู ทุ ก คน ส่ ง เสริ มและพั ฒ นาให้ ค รู ผู้ ส อนมี สื่ อ การสอนอย่ า งหลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้ น เรี ย นเชิ ง บวก
มีการตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ วั ด และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ
เป้าหมายของการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลสะท้อนกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
เรียนรู้
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ดาเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญ ตามประเด็นพิจารณาดังนี้
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพั ฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัด การเรียนรู้
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย 5 ระเด็นพิจารณาดังนี้
ตาราง 6 แสดงผลการประเมิ น มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
ปีการศึกษา 2562
ค่าร้อยละ
สรุปผลการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ นสาคั ญ
ประเมิน
เป้าหมาย ผลการ
ประเมิน
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
70
80.95 สูงกว่าเป้าหมาย
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น กระบวนการคิด และให้
ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
80.95 สูงกว่าเป้าหมาย
70
ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
ครูมีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active
Learning

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 | 33

ค่าร้อยละ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ นสาคั ญ
ผลการ
เป้าหมาย
ประเมิน
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
70
84.13
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ มี application
70
84.13
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
70
73.81
ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผล
70
73.81
ให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพั ฒนา
70
85.71
ผู้เรียน
ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อ มูล
ย้อนกลับ นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
70
85.71
ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของ
การเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ พัฒนาและ
70
85.71
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้ อมูล
70
85.71
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้ เรียนเป็น สาคั ญ

สรุปผลการ
ประเมิน
สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ดี

จากตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ด การเรี ย น
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ
เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 1 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จานวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่ อ พิ จ ารณาโดย
ภาพรวมของการดาเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่
ประสิทธิผลของการดาเนินงานในมาตรฐานที่ 3 มีพัฒนาการสูงขึ้น จานวน 4 ประเด็นพิจ ารณา ได้ แ ก่ 1)
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.95 2)
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 84.13 3) ตรวจสอบและประเมิ น
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 85.71 และ 4) มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 85.71
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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ผลงานครูและรางวัลที่ครูได้รับ ครูและบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้ พัฒนาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น
ที่ยอมรับจากหลายหน่วยงาน มีผลงาน ได้รับรางวัล เกียรติบัตรหลากหลายด้าน เช่ น ครู ผู้ ฝึ ก สอนนั ก เรี ย นได้ รั บ
รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จาก สพฐ. ครู ผู้ ฝึ ก สอนนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ เป็ น ต้ น ครู ไ ด้ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ซึ่งในโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีครูที่ได้วิทยฐานะชานาญการจานวน 12 คน ครู ที่ ไ ด้ รั บ วิ ท ย
ฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 20 คน การพัฒนาตนเองของครูอยู่เสมอจากผลงานและการได้ รั บ วิ ท ยฐานะ จะ
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของให้กับผู้เรียนได้
3. จุดเด่น
โรงเรียนทัพทันอนุ ส รณ์ มีก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของชุ มชนและท้ อ งถิ่ น มี ก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั่งใจ มุ่ง มั่ น ในการเรี ย น
การสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยี ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. จุดควรพัฒนา
1) ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกให้กับครูผู้สอนทุกคน โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ
จริง และมีการติดตามอย่างเป็นระบบ
2) ครูผู้สอบควรมีการตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบและน าผลมาพั ฒ นาผู้ เ รี ย นอย่ า ง
สม่าเสมอและตรงตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
3) ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า น Digital
Literacy โดยการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem based learning) และเรียนรู้จ ากการลงมื อ ท า (Learning
by doing)
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ไ ด้มาตรฐานที่ สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการตรวจสอบและประเมิน ผู้เรีย นอย่างเป็นระบบ โดยการนาผลการจัดการ
เรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาสื่ อ การเรี ย นการสอนและปรั บปรุ ง ห้ อ งเรี ย นคุ ณ ภาพ โดยการ
สารวจสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมจั ด การเรี ย นการสอน ปรั บ ปรุ ง และ
ซ่อมแซ่มสื่อการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ติดตามและตรวจสอบการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน รวมทั้ ง พั ฒ นา
ครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาการจัดการเรี ย นการสอน เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่ ง เสริ มครู ใ นด้ า นการท าวิ จั ย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนสอนด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพและโอกาสใน
การเรียนรู้
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
สรุปผล
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึ กษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมิ น มาตรฐานมาตรฐานสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
สรุป
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
เป้าหมาย
ผลการ
ผลการประเมิน
ประเมิน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ดี
ดี
ดี
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
60
67.51
ตามเป้าหมาย
คานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
50
84.90
สูงกว่าเป้าหมาย
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
60
73.49
ตามเป้าหมาย
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
63
88.85
สูงกว่าเป้าหมาย
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
46
52.88
ตามเป้าหมาย
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
70
84.77
สูงกว่าเป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึ กษากาหนด
70
73.89
สูงกว่าเป้าหมาย
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
70
96.20
สูงกว่าเป้าหมาย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
70
91.50
สูงกว่าเป้าหมาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
67
81.84
สูงกว่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
ดี
ดีเลิศ
ดีเลิศ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ดี
ดีเลิศ
สูงกว่าเป้าหมาย
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 | 36

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา

ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการ
ประเมิน

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จไว้
2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้ อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียน
เป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การ
เรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ

สรุป
ผลการประเมิน

ดี

ดีเลิศ

สูงกว่าเป้าหมาย

ดี

ดี

ตามเป้าหมาย

ดี

ดีเลิศ

สูงกว่าเป้าหมาย

ดี

ดี

ตามเป้าหมาย

ดี

ดีเลิศ

สูงกว่าเป้าหมาย

ดี

ดี

ดี

70

80.95

สูงกว่าเป้าหมาย

70

84.13

สูงกว่าเป้าหมาย

70
70

73.81
85.71

ตามเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

70

85.71

สูงกว่าเป้าหมาย
ดี

จาก ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึ ก ษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานที่
2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็ น ไปตามเป้ า หมาย จ านวน 6 ประเด็ น พิ จ ารณา สู ง กว่ า
เป้าหมาย จานวน 15 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนิ น งานแล้ ว สู ง กว่ า เป้ า หมาย เป็ น
ส่วนใหญ่
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จุดเด่น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริ ย ธรรม คุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ แ ละค่ า นิ ย มที่ ดี
โดยใช้ระบบ FAMILY MODEL และค่านิยมขององค์กร คือ ครูรักเด็ ก เด็ ก รั ก ครู สถานศึ ก ษาจึ ง เปรี ย บเสมื อ น
บ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึ ก ษาก าหนด มี ค วามภู มิใ จ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมี สุ ข ภาวะทางร่ า งกาย
และจิตสังคมที่ดี นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ งาน
อาชีพ สามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน นักเรียนมีค วามสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม และมี ความรู้
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดี ต ามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมี สุ ข ภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
โรงเรียนมีการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
โดยใช้ FAMILY-MODEL ทาให้มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กาหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริ บ ทของโรงเรี ย น
ตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้ น สั ง กั ด ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางด้ า นวิ ช าการและเอาใจใส่ ก ารจั ด การศึ ก ษา
อย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงต่อการจั ด การเรี ย นการสอน และมี แ หล่ ง เรี ย นรู้
สาหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพอนามั ย และความปลอดภั ย ของผู้ เ รี ย น จั ด ห้ อ งสมุ ด ที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง หรื อ เรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม มี ก ารสร้ า ง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึ ก ษารวมทั้ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า ง
บุคลากร ภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ ครอบครั ว ชุ มชน และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การ พั ฒ นางาน
วิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริ มสนั บ สนุ น พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ ใ นการพั ฒ นางานและการเรี ย นรู้
ของผู้เรียน ได้รับการยอมรับ จากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี
สมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ นาผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรี ย นจนส่ ง ผลให้ นั ก เรี ยน
ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ นสาคั ญ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุ มชนและท้ อ งถิ่ น ส่ ง ผลถึ ง การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั่งใจ มุ่งมั่นในการเรี ย นการสอน
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิ ด โอกาส
ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่ อ เนื่ อ ง นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดควรพัฒนา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดคานวณ สมรรถนะที่
สาคัญด้านกระบวนการคิด ทักษะด้าน Digtal Literacy และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พัฒนาผลสัมทธิ์ทางการเรี ย นรู้ ทุ ก กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
เน้นในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนาผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐานให้
สูงขึ้น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อ สาร และการคิ ด ค านวณโดยเฉพาะวิ ช า
คณิตศาสตร์ควรเน้นการพัฒนาการคิดคานวณ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ตาม
หลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เน้ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย น ความคิ ด เห็ น แก้ ปั ญ หา
ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยเฉพาะทั ก ษะด้ า น Digital Literacy
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริง โดยให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรี ย นมี สุ ข ภาวะทางร่ า งกาย
ที่ดี ในด้านน้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามั ย พั ฒ นา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ให้มีน้าหนักตามเกณฑ์ และพัฒนานักเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์ให้มีน้าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิ ดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาผู้เรียน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรี ย นให้ มีค วามเข้ มแข็ ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น พร้อมทั้ ง ด าเนิ น การพั ฒ นา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่า งยั่ ง ยื น สามารถ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ได้ ต ลอดเวลา ทั้ ง ครู
ผู้ปกครอง นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ นสาคั ญ
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกให้กับครูผู้สอนทุกคน โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติ
จริง และมีการติดตามอย่างเป็นระบบ
2. ครูผู้สอบควรมีการตรวจสอบและประเมิ น ผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น ระบบและน าผลมาพั ฒ นาผู้ เ รี ย นอย่ า ง
สม่าเสมอและตรงตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
3. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้วิจัยเป็น ฐาน และ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า น Digital
Literacy โดยการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem based learning) และเรียนรู้จ ากการลงมื อ ท า (Learning
by doing)
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาทักษะด้านการคิดคานวณ โดยใช้ รู ป แบบการสอนแบบฝึ ก ทั ก ษะ ซึ่ ง
รูปแบบการสอนแบบฝึกทักษะ เป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและเน้นการฝึกซ้า การจั ด การเรี ย นรู้ ดั ง กล่ า ว
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุ ด นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ห ลั ง การเรี ย นจบ
เนื้อหาใดเนื้อหนึ่งเพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชานาญในเรื่องนั้นมากขึ้น เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ให้เต็มศักยภาพของตน จะสามารถพัฒนาทักษะการคิดและกระบวนการคิ ด ที่ เ หมาะสมให้ กั บ ผู้ เ รี ย นได้ การสอน
พัฒนาการคิดด้วยการฝึกทักษะ เป็นการสอนทาความเข้าใจบทเรี ย นเพิ่ มขึ้ น นั ก เรี ย นมี ค วามเชื่ อ มั่ น ละสามารถ
ประเมินผลของตนเองได้ ฝึกให้นักเรียนทางานตามลาพัง โดยมีความรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และใช้
เป็นแนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเอง
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการสื่อ สารภาษาอั ง กฤษ โดยทดสอบวั ด พื้ น ฐานความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานการออกเสี ย ง ฝึ ก ทั ก ษะ
โดยใช้สื่อในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการ ปฏิบัติงาน ฝึกสนทนาเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฝึ ก การปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในสถานที่จริง ประเมินสรุปบทเรียน และทดสอบหลังจากลงพื้นที่จริง โดยทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ อ การ
ปฏิบัติงานและใน แบบทดสอบ
แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาทักษะด้าน Digtal Literacy เพื่อให้ผู้เรียนสนุกกับการเรี ย นโดยการ
เรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem based learning) และเรียนรู้จากการลงมือทา (Learning by doing)
แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึ ก ษามากกว่ า ระดั บ
2.5 ขึ้นไป โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรีย นมี ค วามรู้ ค วามสามรถ โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET) ผลการ
ประเมินผู้เรียนตามสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ผลการประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย นและผลการ
ทดสอบความสามารถด้านภาษา การคิดคานวณและความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข องผู้ เรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนานักเรียนให้มีน้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย จัดโครงการอนามัยโรงเรียน โดยสารวจข้อมูลนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ น้ าหนั ก และ
ส่วนสูง นาข้อมูลมาวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มต่ า กลุ่ มปกติ กลุ่ มสู ง จั ด กิ จ กรรมที่ พัฒ นา
เกี่ยวกับน้าหนักและส่วนสูง ติดตามและประเมินผลเป็นรายเดือน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพั ฒ นาองค์ ก รบริ ห ารจั ด การให้ มีคุ ณภาพ รู ป แบบการบริ ห าร
สถานศึกษาโดยใช้ FAMILY-MODEL มาพัฒนาให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง และติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ FAMILYMODEL
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น แหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในชุ มชน
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่ว มในการใช้แหล่ งเรียนรู้ และเชิญมาเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงในเรื่องการจัดทาหลั ก สู ต รเพื่ อ
มีอาชีพ และใช้เทคโนโลยีในการสร้างอาชีพ โดยจัดทาเป็นหลักสูตรท้ องถิ่ น
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ นสาคั ญ
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการนาผลการ
จัดการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวัดผลและประเมินผล
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ โดยการ
สารวจสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมจั ด การเรี ย นการสอน ปรั บ ปรุ ง และ
ซ่อมแซ่มสื่อการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ติดตามและตรวจสอบการใช้ สื่ อ การเรี ย นการสอน รวมทั้ ง พั ฒ นา
ครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศั ก ยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมครูในด้า นการท าวิ จั ย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนสอนด้วยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพและโอกาสใน
การเรียนรู้
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
 ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา ด้านต่างๆ
 หลักฐาน ข้อมูลสาคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสาคัญ ที่แสดง
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา รางวัลความสาเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุ ณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนทัพทัน อนุสรณ์
ปีการศึกษา 2562
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึก ษา ปีการศึกษา 2562
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีการศึกษา 2561
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา
 ประกาศโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และการ
กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายใน
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ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึก ษา
ผู้บริหาร
1) ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น
โทรศัพท์ 087-2028574 e-mail - วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน
2) รองผู้อานวยการโรงเรียน 2 คน
2.1 ชื่อ-สกุล นายตระศักดิ์ แสงภักดี รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0-81888-9542
e-mail: tasuk_2005@hotmail.com
2.2 ชื่อ-สกุล นายไพบูลย์ วรนัยพินิจ รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและกลุ่มงานบริหารบุคคล
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 0-81036-0865
e-mail: pai_boon1@hotmail.com
ครูประจาการ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
จริง ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

1
2
3
4
5
6

นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์
นางกฤตชญา สุขเพ็ญ
นางสมกิจ บุญมี
นางสาวสุภัค พันธ์พุทธ
นายคมกฤช พุ่มบุญนาก
นางสุธัญญา วรนัยพินิจ

46
49
52
48
34
58

9
25
26
8
10
25

คศ.2
คศ. 3
คศ. 3
คศ.2
คศ. 2
คศ. 3

กศ.ม.
ศษ.ม.
ศบ.บ.
กศ.ม.
กศ.ม.
กศ.บ.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย ม.4,5,6

หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ม.2,5,6

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.3

สังคมศึกษา

7

นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม

49

7

คศ.1

ศศ.บ.

ประวัติศาสตร์

8

นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์

42

10

คศ.2

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

9

นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ

49

10

คศ. 2

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

30

4

คศ.1

กศ.ม.

วิท ยาการทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา

สังคมศึกษา ม. 6
หน้าที่พลเมือง ม. 2
ประวัติศาสตร์ ม.6
พระพุทธศาสนา ม. 4
หน้าที่พลเมือง ม. 2
ประวัติศาสตร์, อาเซียน ม. 3
สังคมศึกษา ม. 2
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ม. 6
สังคมศึกษา ม. 5
หน้าที่พลเมือง ม. 4,6
ประวัติศาสตร์ ม.5ประชากร กับ
คุณภาพชีวิต ม. 5
หน้าที่พลเมือง ม. 1
ประวัติศาสตร์ 2 การเมืองการ
ปกครองฯ ม. 3
สังคมศึกษา ม. 4
ท้องถิ่น ของเรา ม.1, 2
สังคมศึกษา ม. 3
ประวัติศาสตร์ ม. 6
เหตุการณ์ปัจจุบัน ม.6
การปกครองของไทย ม.4

10 นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี

จานวนครั้ง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี

ภาษาไทย ม.2,3
ภาษาไทย ม.1,5
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3
1
5
2
2
3
5
3
2
2

ครูประจาการ (ต่อ)
ที่

ชื่อ-สกุล

11
12
13
14
15

นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา
นางสาวปัฐมาวดี แดงสิงห์
นายสมชาย ปานหลุมข้าว
นางสาวทวี ขยันการนาวี
นางชุติมา
เฉลียว
นายอานาจ
จ้อนแจง
นางสาวณัฎฐนันท์ จุติมา

อายุ
จริง ราชการ

ตาแหน่ง/
วิทยฐานะ

57
46
43
37
33

คศ. 3
คศ. 3
คศ. 3
คศ. 3
คศ.1

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา
/ ชั้น

วิทยาศาสตร์

วิทย์ ม.1, 3

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.4, 5

หลักสูตรและการสอน

เคมี ม.4-,5,.6

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

ชีววิทยา ม.4,5,6

39
16 คศ. 2
วท.ม.
24 5 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ
59
36 คศ. 3
กศ.ม.
48
24 คศ. 3
ค.บ.
47
23 คศ. 3
กศ.บ.
44
21 คศ. 3
กศ.ม.
37
12 คศ. 3
ศศ.ม.
25 2 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ.
54
32 คศ. 3
ค.บ.
50
26 คศ. 3
ค.บ.
34
10 คศ. 3
ศษ.ม.
2
27
คศ.1
ค.บ.
24 5 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ.
58
38 คศ. 2
ค.บ.
39
15 คศ. 3
ศษ.ม.

เคมี
เคมี

วิทยาศาสตร์ ม.4- 6

การบริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ ม.6

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.1

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ ม. 2

การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์ ม.2,5

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1,2

คณิตศาสตร์
การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์ ม.3

การบริหารการศึกษา

31 นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์

43

10

คศ. 2

คอ.ม.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

32 นายมงคล หู้โลหะ

37

7

คศ. 2

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

33 นายอนุชา วิทยารัตน์

39

2

ครูผู้ช่วย กษ.บ.

คอมพิวเตอร์
ม.5- ม.6
คอมพิวเตอร์
ม.3- ม.4
คอมพิวเตอร์
ม.1- ม.2
งานเกษตร
ม.1,2,3,.5

34 นายอภิรัตน์ สุจริต

48

22

คศ. 3

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

35 นายสังวาล พงษ์จาปา

57

28

คศ. 3

ค.บ.

นางประจุพร จ้อนแจง
นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
นายชยพล ชุรินทร
นางสาวเต็มสิริ เคนคา

นางสาวเบญจวรรณ พูลบางยุง

นายนิเวศน์

ทิมปรางค์

นางสารวย อุณหพิเชษฐวัฒนา

นางสาวราณี ศรีบัวบาล
นายตติย พวงชื่น
นายนฤสรณ์ ใคร่นุ่นกา
นางสุกัญญา โต๋วสัจจา
นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์

35
23
19
14
3

ค.บ.
ค.บ.
ศษ.ม.
วท.บ.
วท.บ.

ส่งเสริมการเกษตร

พลศึกษา

จานวน
ครั้งที่รับ
การ
พัฒ นา/ปี

วิทย์ชีวภาพ ม.2,4

วิทยาศาสตร์ ม.1,2

ภาษาอังกฤษ ม.3
ภาษาอังกฤษ ม.4
ภาษาอังกฤษ ม.5

คณิตศาสตร์ม.5,3
คณิตศาสตร์ ม.4,1

การบัญชี ม.6

สุขศึกษาม.1,3
พละศึกษา ม.2,3,6
สุขศึกษา ม. 1,4
พละศึกษา ม.1,4
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1
2
2
3
2
2
1
3
2
1
2
3
1
1
3
1
4
1
1
2
1
4
3
2
2

ครูประจาการ (ต่อ)
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
ตาแหน่ง/
จริง ราชการ วิทยฐานะ

36
37
38
39

นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
นางสาวขนิษฐา หรั่งแร่
นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต

35
41
28
34

7
10

วุฒิ

8

สอนวิชา
/ ชั้น

ร.ม. รัฐศาสตร์
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.บ. ดนตรีศึกษา
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

คศ. 2
คศ. 3
คศ.1
คศ. 2

4

วิชาเอก

จานวนครั้งทีร่ บั
การพัฒ นา/ปี

1
1
4

ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2,3,6
ทัศนศิลป์ ม. 3,.4,.5
ดนตรี ม.2, 6
การงานอาชีพ ม.1,2,3,5

พนักงานราชการ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ
ตาแหน่ง/
จริง ราชการ วิทยฐานะ

25

-

-

วุฒิ

วิชาเอก

ค.บ.

ภาษาไทย

1

นางสาวอิศราภรณ์ รู้รอบดี

ที่

ครูอัตราจ้าง
ชื่อ-สกุล

อายุ

1.

นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ

27

3

คบ.

สังคมศึกษา

2.

นางสาวปิยธิดา นวลวัน

24

-

คบ.

3.

Miss Joana Capuyan

36

5

4.

Miss Janice T. Carmona

35

5.

Miss April Mae Haro

6.
7.

ประสบการณ์
การสอน(ปี)

วุฒิ

สอนวิชา/ ชั้น

จานวนครั้งที่
รับการ
พัฒ นา/ปี

ภาษาไทย ม. 1

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วย
เงิน
งบประมาณ
เทศบาล

ภาษาจีน

สังคมศึกษา
ม. 1
ม.1,2,3,4,5,6

BSE

English

ม.1,2,3

1

BSE

English

ม.4,5,6

36

1

BSC

ม.1, ม.2

Miss Lin Ningyu

23

-

BTCSL

Miss Tang Chun

23

-

BTCSL

Management
Accounting
Teaching Chinese as
a second language
Teaching Chinese as
a second language

รายได้สถานศึกษา
เก็บ จากนักเรียน
รายได้สถานศึกษา
เก็บ จากนักเรียน
รายได้สถานศึกษา
เก็บ จากนักเรียน
รายได้สถานศึกษา
เก็บ จากนักเรียน

ม.4, 5, 6

รายได้สถานศึกษา
เก็บ จากนักเรียน

ม.1, 2, 3

รายได้สถานศึกษา
เก็บ จากนักเรียน

ปฏิบัติหน้าที่

จ้างด้วยเงิน

บุคลากรทางการศึกษาอื่ น
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

1 นายศักดิ์ชัย อัมระนันท์ 36
2 นายณัฏฐสิน โต๋วสัจจา

30

ประสบการณ์การ
สอน/ทางาน/(ปี)
8
4

วุฒิ

วิชาเอก

ป.ตรี

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญา
ตรี

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

งบประมาณ
ครูพี่เลี้ยงนักเรียน
เรียนร่วม
เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล รายได้

สถานศึกษาเก็บ
จากนักเรียน
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เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ ผ่านมา
ด้านสถานศึกษา
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
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ได้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุม
ลูกเสือสารองแห่งชาติ
ได้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาต่อด้าน
อาชีวศึกษาเกษตร ปีการศึกษา 2562
ได้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาจังหวัด
อุทัยธานี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดอุทัยธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ด้านครู
ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ
ประจาปี 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 2019 International
Year of the Periodic Table of Chemical
Elements Art and Design Competition (Int’l)
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 2019 International
ประจาปี 2562
Year of the Periodic Table of Chemical
Elements Art and Design Competition (Int’l)
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 2019 International
ประจาปี 2562
Year of the Periodic Table of Chemical
Elements Art and Design Competition (Int’l)
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพศิลป์สร้างสรรค์ ม. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปลาย การแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
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ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันวาดภาพงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ระดับ ม.ต้น
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพไทยเอกรงค์ ม.
ปลาย การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพไทยเอกรงค์ ม.
ต้น การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพศิลป์สร้างสรรค์
ม.ต้น การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพงานวันต่อต้านคอร์
รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”ระดับ ม.ต้น
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ระดับ ม.ต้น
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ระดับ ม.ต้น
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ระดับ ม.ต้น

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล
นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์
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นางสมกิจ บุญมี

นายคมกฤช พุ่มบุญนาก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่น การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับ ม.4-6
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ
ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับการแข่งขันท่องอาขยาน ระดับ
ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับ ม.
4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1เหรียญทอง การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับยอดเยี่ยม การเขียนเรียงความ ม.4- ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปี
การศึกษา 2562
รางวัลระดับดีเด่น การเขียนเรียงความ ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.13 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ-สกุล
นายคมกฤช พุ่มบุญนาก
นางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
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นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา
นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.46 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 จากงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปี
การศึกษา 2562
ครูผู้ฝกึ สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม
science show ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม science show ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ชื่อ-สกุล
นายชยพล ชุรินทร
นางสาวเต็มศิริ เคนคา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวปัทมาวดี แดงสิงห์
นายมงคล หู้โลหะ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 จากงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างwebpage
ประเภท Web editor ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(comic strip)ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมฯ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ชื่อ-สกุล
นายมงคล หู้โลหะ (ต่อ)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์

นางสาวราณี ศรีบัวบาล
นายตติย พวงชื่น

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างwebpage
ประเภท text editor ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์สั้น
ระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์สั้น
ระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง
เครื่องลม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล
นายตติย พวงชื่น

นายสมชาย ปานหลุมข้าว
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวทวี ขยันการนาวี
นางชุติมา เฉลียว

นายอานาจ จ้อนแจง

นายอานาจ จ้อนแจง(ต่อ)

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภท
เครื่องวง เครื่องลม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง
เครื่องลม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน cross word
ระดับ ม. 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน cross word ระดับ ม. 13 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน cross word งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ชื่อ-สกุล
นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวปิยธิดา นวลวัน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
(Story Telling) ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการ (MEP Open House) เขต
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
(Story Telling) ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีนระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีนระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีนระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ศูนย์ MEP ภาคเหนือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล
นางสุธัญญา วรนัยพินิจ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางจันจิรา เชิมชัยภูมิ

นางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การสวดมนต์แปลภาษา
อังกฤษ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม
ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การสวดมนต์แปลภาษา
อังกฤษ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกิตติบัตรเหรียญทอง ระดับช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขัน
ตอบปัญหาศีลธรรม ม.ต้น และม.ปลาย

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธสมาคมจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อ-สกุล
นางสาวนิโรบล พัฒนพงษ์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี

นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกิตติบัตรเหรียญทอง ระดับช่วงชั้นที่ 3 การแข่งขัน
ตอบปัญหาศีลธรรม ม.ต้น
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลกิตติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน ระดับช่วงชั้นที่ 4 การ
แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรม ม.ปลาย
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับภาค
คณะสงฆ์ปี 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับ
จังหวัดปี 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลง
คุณธรรม ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.1-3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
พุทธสมาคมจังหวัดอุทัยธานี
พุทธสมาคมจังหวัดอุทัยธานี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะสงฆ์ภาค 3 จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ-สกุล
นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ (ต่อ)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 | 56

นายอนุชา วิทยารัตน์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลง
คุณธรรม ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.1-3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดวงวงดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดวงวงดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์
เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ระดับ ม. 4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับ ม. 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบจ.อุทัยธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ-สกุล
นายอนุชา วิทยารัตน์ (ต่อ)
นางสาวธฤติรัตน์ ทรัพย์สุริต

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันวง
ปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย เครื่องเดี่ยว งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.1- ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
จัดทาหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
จัดทาหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ-สกุล
นายศักดิ์ชัย อัมระนันท์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
จัดทาหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
จัดทาหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ด้านนักเรียน
ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงปณิตา โชติรัส

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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เด็กหญิงรมย์ชลี หมื่นใจมั่น
นางสาวปูชิตา พงศ์สุจริต

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ประจาปี 2562

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น ระดับจังหวัด
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.ต้น ระดับจังหวัด การ
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ระดับ ม.ต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่ง ขันวาดภาพศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น ระดับ
จังหวัด การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับ ม.1-3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ประจาปี 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 2019 International
Year of the Periodic Table of Chemical
Elements Art and Design Competition
(Int’l)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 2019 International
Year of the Periodic Table of Chemical
Elements Art and Design Competition (Int’l)

ชื่อ – สกุล
นางสาวปูชิตา พงศ์สุจริต (ต่อ)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวสุรัสวดี มุทิตา

นางสาวรัตนา กุมภากูล

เด็กหญิงอาทิตยา ไพรสิงห์
เด็กหญิงพิทยารัตน์ คันทวัง
นางสาวกนกวรรณ จีระดิษฐ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพศิลป์สร้างสรรค์ ม.ปลาย
ระดับจังหวัด การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพศิลป์สร้างสรรค์ ม.ปลาย ระดับจังหวัด
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันวาดภาพงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ระดับ ม.ปลาย
ได้รับรางวัลดีเด่น การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับ ม.4-6 ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสาย เครื่องเดี่ยว งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันท่องอาขยานทานองเสนาะ ระดับ ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การเขียนเรียงความ ม.1- ม.3
ได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเข้าร่วม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงปิยากร นาคนิยม
เด็กหญิงจินต์จุฑา ขันทองคา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาววิกานดา ครุฑเสือ
นางสาวกัญญารัตน์ พูลสาริกิจ
นางสาวสุภัทรา เชยจันทร์
เด็กหญิงศิรภัสสร เสาวรส
เด็กหญิงศิรดา สาริกา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับ
ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความระดับ ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรม science show ม.4-6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรม science show ม.4-6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรม science show ม.4-6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงนันท์นภัส บุหร่า
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหล่าเขตรกิจ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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เด็กหญิงณัฐฌา เพิ่มธัญกรณ์
นางสาวสุพิชญา สุขใจ
เด็กหญิงเบ็ญญาภา ศรีสะอาด

นางสาวอภิญญา ธรรมชีวัน
นางสาววิภาพร คันศร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu)
speech งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
(Story Telling) ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมวิชาการ (MEP Open House) เขต
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับ
ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
(Story Telling) ระดับ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
ศูนย์ MEP ภาคเหนือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ – สกุล
นางสาวกฤษณา จั่นเพ็ชร
นางสาวณิชากร บุญรัตน์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวพรกนก บุญจันทร์นันท์
นางสาวญาติมา ไชยรักษ์
เด็กหญิงณัฐกานมณี พันธุ์พฤกษา

เด็กหญิงบุณยาพร บุญจิตต์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาจีน งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา
2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงปาณิสรา ประสิทธิ์เขตกิจ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่เอ็ง

นางสาวชญานี จานงค์สังข์
นางสาวสิณัชฌาย์ จันทร์เจริญ
เด็กหญิงสุรดา กางกรณ์
เด็กหญิงอนันยา พรทั้งสี่

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-6งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.4-6งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสร้างwebpage
ประเภท web editor ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสร้างwebpage
ประเภท web editor ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงวรรณวิสา พลศรีพิมพ์
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สาริกัน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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เด็กชายธนกฤต วุ่นดี
เด็กชายธีรพล สุไทย
นายปวริศ มุกดาลอย

นายพุฒิชัย นิ่มเนียน
เด็กหญิงภัทรมน สุไทย
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ งามตา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(comic
strip)ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(comic
strip)ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงศิรินันท์ จานงค์สังข์
เด็กชายจารุวิทย์ สมภักดี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวปานทิพย์ จาปาทอง
นางสาวปานทิพย์ จาปาทอง(ต่อ)

นางสาวชีวภัทร ทองแท้

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสร้างwebpage
ประเภท Text Editor ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสร้างwebpage
ประเภท Text Editor ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับภาคคณะ
สงฆ์ปี 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับ
จังหวัดปี 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับภาคคณะ
สงฆ์ปี 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับ
จังหวัดปี 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
คณะสงฆ์ภาค 3 จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะสงฆ์ภาค 3 จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ – สกุล
นางสาวจุฑามณี เริงเกษตรกิจ

เด็กหญิงณัฐกฤตา สุภษร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวพัชรัตน์ดา ชื่นชูจิตร์

เด็กหญิงญาณิศา แก้วก่า
เด็กหญิงญาณิศา แก้วก่า (ต่อ)
นางสาวรจนา รักสิวิทย์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับภาคคณะ
สงฆ์ปี 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับ
จังหวัดปี2562
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ
ระดับภาคคณะสงฆ์ปี 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสรภัญญะ ระดับ
จังหวัดปี 2562
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
คณะสงฆ์ภาค 3 จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะสงฆ์ภาค 3 จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ – สกุล
นางสาวกัลยาณี ประสิทธิเขตรกิจ
นางสาวพัฒภรณ์ นิโรจน์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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เด็กหญิงปานฟ้า พูลเขตรกิจ

เด็กหญิงชนภ์นิภา เริงเกษตรกิจ

เด็กหญิงภัทรวดี โอสถ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงภัทรวดี โอสถ (ต่อ)
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีกรุษ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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เด็กหญิงอริสรา นาคบุตร

เด็กหญิงเกสรา เทียนทอง

เด็กหญิงณัฐรีพร ศรีชมพู

เด็กหญิงณัฐรีพร ศรีชมพู (ต่อ)

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงสุรางคณา ริสยา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวลูกเกด ทองทุ่งโปร่ง

นายธีรภัทร์ เปรมจิตร์
นายภาณุภัทร โพธิ์ทอง
นางสาวธนภรณ์ สุวรรณศร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) ระดับ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ – สกุล
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีกรุษ
นางสาวกัญญาวีร์ คล่องธัญกรณ์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวสุชาวดี บารุงรัฐสุจริต

เด็กหญิงฐิตาพร เอี้ยงเถื่อน

เด็กหญิงนาวีรภรณ์ สุขสวัสดิ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคิดเลขเร็ว งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ – สกุล
เด็กชายปรัชญา ทองแท้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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เด็กชายพุฒิพงษ์ หมั่นเขตรกิจ
เด็กชายภูวนาถ สร้อยจู

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีเมือง

นายฐานิต เข็มทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา
2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42

ชื่อ – สกุล
นายอานันท์ จานง
นายวิชชาลัย พุกโหมด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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เด็กชายวีรวุฒิ ยอแซฟ

เด็กชายอรรคเดช แยบเกษตร

นางสาววริศรา เฮงลี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจัดทาหนังสือเล่มเล็ก
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปี 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดดนตรีประเภทเครื่องวง เครื่องลม งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ
ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.4-6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ – สกุล
นางสาวกุลธิดา ทองคาขาว
นางสาวธินันดา คาหลาบ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวธิรารัตน์ ศรีทอง
นางสาวฉวีวรรณ ศรีทอง
นางสาวสิริวิมล พิลึก
นางสาวสุภัทรา ว่องวิการ
นายเจสรินทร์ สาริกรรณ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ
ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ
ระดับ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.
4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.
4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.
4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.
4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อ – สกุล
นายนฤบดี ลอยประดิษฐ์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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นางสาวพรพิพัฒน์ บารุง

เด็กหญิงสุภัค บริสุทธิ์
นายธีรภัทร เสิบกลิ่น
นางสาวนัชชา อุณหพิเชษวัฒนา
นางสาววิภา รักสิการ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-ม.-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
ระดับ ม. 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร และ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร และ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร และ
สิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.-6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต42
อบจ.อุทัยธานี
อบจ.อุทัยธานี
อบจ.อุทัยธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42

ชื่อ – สกุล
เด็กชายณภัทร ว่องวิการณ์
นางสาวหนึ่งฤทัย ขุนพิลึก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
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ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ประจาปี 2562
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 2019 International
Year of the Periodic Table of Chemical
Elements Art and Design Competition
(Int’l)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพไทยประเพณี ม.ปลาย ระดับจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี มัธยมศึกษา เขต42
ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสาเร็จ
ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
1 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา
2562

2 งานอนามัยโรงเรียน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะความ 1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
เป็นผู้นา มีระเบียบวินัย มี
เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด
ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระดับชั้น ม.1-ม.3
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
2.ประสานงานกับวิทยากรและ
อย่างมีความสุข
ผู้เกี่ยวข้อง เตรียมการและขอ
2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนยุว
อนุญาตใช้งบประมาณในการจัด
กาชาดมีจิตอาสาบาเพ็ญ
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม
ประโยชน์ในกิจการงานยุว
3.ประชุมครูและมอบหมายตาม
กาชาดต่อชุมชนและสังคม
คาสั่งจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพัก
แรมยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3
4.ดาเนินตามกิจกรรม
5.ติดตามและประเมินผล
6.รายงานผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. ร้อยละ 95.33 ของ
ผู้เรียนทากิจกรรม
ตามหลักสูตรการเข้า
ค่ายพักแรมยุวกาชาด
อยู่ในระดับดี
2. ร้อยละ 82.14 ของ
ผู้เรียนยุวกาชาดมี
ทักษะความเป็นผู้นา
มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ
สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขอยู่ในระดับดี
3.ร้อยละ 95.72 ของ
ผู้เรียนยุวกาชาดมีจิต
อาสาในการบาเพ็ญ
ประโยชน์ในกิจการ
งานยุวกาชาดต่อ
ชุมชนและสังคม อยู่
ในระดับดี
2.1 เพื่อเสริมสร้าง
1.ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการจัด 1. ร้อยละ 33.6 ของ
สมรรถภาพพัฒนาการด้าน กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานที่
ผู้เรียนมีสมรรถภาพ ,
ร่างกายให้นักเรียนมีน้าหนัก กาหนด
น้าหนัก ส่วนสูงตาม
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.จัดทากิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน เกณฑ์มาตรฐานอยู่ใน
2.2 เพื่อให้นักเรียนและ
3.ดาเนินกิจกรรมดังนี้3.1
ระดับดี
บุคลากรในโรงเรียนได้รับ
กิจกรรมวัดน้าหนักส่วนสูง
2. ร้อยละ 85.71 ของ
สวัสดิการเมื่อมีอุบัติเหตุ
3.2 กิจกรรมสวัสดิภาพนักเรียน ผู้เรียนที่ได้รับ
ได้รับดูแลรักษาและได้รับการ (อุบัติเหตุ)
อุบัติเหตุ ได้รับดูแล
คุ้มครอง
3.3 กิจกรรมห้องพยาบาลและการ รักษาและได้รับการ
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการ ปฐมพยาบาล
คุ้มครองเมื่อเกิด
ดูแลปฐมพยาบาลเมื่อมี
3.4 กิจกรรมงานโภชนาการ
อุบัติเหตุ อยู่ในระดับ
อาการป่วย มียาและอุปกรณ์ 4.ติดตามตรวจสอบ และประเมิน ดี
เพื่อใช้ปฐมพยาบาล
นักเรียนจากการจัดกิจกรรม
2.4 เพื่อควบคุมดูแลเรื่อง
5.นาผลการประเมินนักเรียนมา
โภชนาการอาหารของ
สรุปผลการประเมินตาม
นักเรียนให้เกิดประโยชน์และ มาตรฐานที่ 1
ถูกสุขลักษณะ
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
งานอนามัยโรงเรียน (ต่อ)

3 พัฒนาการสอนทักษะในการทางาน
อาชีพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
6.สรุปผลการดาเนินกิจกรรมและ
รายงานผลการประเมินกิจกรรมใน
งานอนามัยโรงเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต มีพื้นฐานและ
แนวทางในการประกอบ
อาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียนได้นา
ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะด้านการทางานอาชีพ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้นักเรียนที่เรียน
วิชาการงานอาชีพ มีความรู้
และทักษะด้านอาชีพ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมคณะครูกลุ่มสาระฯ
เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผน
ดาเนินงานตามโครงการ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการให้มีประสิทธิภาพดังนี้ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
กลุ่มสาระฯ
-กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
/ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน/กลุ่มสาระฯ
-กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการพัฒนานักเรียนสู่อาชีพ
- กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
-กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
4. กากับ ติดตามประเมินผล
5. ประเมินความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
และรายงานผล

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
3. ร้อยละ 75 ของ
ผู้เรียนที่ป่วยได้รับการ
บริการที่ดีจาก ห้อง
พยาบาล มียาและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ปฐม
พยาบาลอย่าง
เพียงพออยู่ในระดับดี
4. ร้อยละ83.67 ของ
ผู้เรียนได้รับ
โภชนาการ อาหารที่มี
ประโยชน์และถูก
สุขลักษณะจาก
สถานที่ขายอาหารใน
โรงเรียนอยู่ในระดับดี
1. ร้อยละ 93.77
นักเรียนที่เรียนวิชาการ
งานอาชีพมีการทางาน
และวางแผนการทางา
และทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้จนสาเร็จอยู่ในระดับ
ดี
2. ร้อยละ 92.95
นักเรียนมีความมุ่งมั่นใน
การทางานและพัฒนา
งาน ภูมิใจในผลงานขอ
ตนเองอยู่ในระดับดี
3. ร้อยละ 96.73
นักเรียน เข้าร่วมจัด
กิจกรรมนิทรรศการ
“ตลาดนัดอาชีพ ”
ร่วมกับ กลุ่มงาน
วิชาการของโรงเรียนใน
งานเป็นโลกวิชาการอยู่
ในระดับดี
4. นักเรียนร้อยละ
91.22 มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต มีพื้นฐาน
และแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
5. ร้อยละ 92.39 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
4 ส่งเสริมความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์

5 พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
1.ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการ
ความสามารถด้าน
กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ Scientific
2.จัดทาโครงการส่งเสริม
Literacy
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคน 3.ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
มีผลงาน จากการทาโครงงาน ดังนี้
/ สิ่งประดิษฐ์ และสามารถ 3.1 กิจกรรมการสอนแบบ
อธิบายหลักการ แนวคิด
โครงงาน
ขั้นตอนการทางาน และ
3.2 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
ปัญหาอุปสรรคของการ
3.3 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์สื่อ
ทางานได้(วิทยาการคานวณ) การเรียนการสอน
3. เพื่อพัฒนานักเรียนที่
3.4 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน 3.5 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการ
ความคิดเห็นและการ
เรียนวิทยาศาสตร์
แก้ปัญหา
3.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
4.ติดตามการดาเนินงานตาม
โครงการ
5.นาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาสรุปผลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ
6.รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการและกิจกรรม
1) เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรัก 1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การอ่าน และแสวงหาความรู้ ภาษาต่างประเทศ
ด้วยตนเองจากห้องสมุด
2.กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ
สื่อสารสู่การเรียนรู้
2) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน 3.กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และภาษาจีน
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา 4.กิจกรรมวันคริสต์มาส
ความรู้เพิ่มเติม
5.กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
3) เพื่อให้นักเรียนสามารถ
6.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูด หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1.ร้อยละ 54.54 ของ
นักเรียนมีความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
Scientific Literacy
3.2 ร้อยละ 61.01 ของ
นักเรียนที่มีผลงาน จาก
การทาโครงงาน /
สิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด
ขั้นตอนการทางาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการ
ทางานได้(วิทยาการ
คานวณ)
3.3 ร้อยละ 58.41 ของ
นักเรียนที่สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการ
แก้ปัญหา

1) ร้อยละ 60 ของ
นักเรียน สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนความคิด
ของตนเองอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
6 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยสู่
ศูนย์การเรียนรู้รักษ์ภาษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน 1.ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง
การอ่าน การฟัง ดู พูด เขียน 2.กาหนดกิจกรรม
และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา 3.ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม
ความรู้เพิ่มเติม
4.ดาเนินการจัดกิจกรรม
2. เพื่อให้นักเรียนสรุป
4.1กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ภาษาไทย
และดู และสื่อสารโดยการพูด
4.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่
หรือเขียนตามความคิดของ
4.3 กิจกรรมวันภาษาไทย
ตนเอง
แห่งชาติ
4.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
5.ติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรม
6.สรุปผลการประเมินตาม
มาตรฐาน
7.สรุปผลการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการและรายงานผลการ
ประเมินให้ผู้บริหารทราบ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1.ร้อยละ 81.61 ของ
นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด
เขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่ในระดับดี
2.ร้อยละ 86.94 ของ
นักเรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง
อยู่ในระดับดี
3.ร้อยละ 76.74 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อโครงการ
พัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาไทยสู่
การเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง อยู่ในระดับดี
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน 1. ร้อยละ 96.05 ของ
โครงการ/กิจกรรมมอบหมาย
ผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
ผู้รับผิดชอบจัดทารายละเอียด
การดูแลสุขภาพ รัก
กิจกรรม
ออกกาลังกายอย่าง
2. จัดทาโครงการ/กิจกรรม
สม่าเสมอและมี
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/ สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกีฬาภายใน
(กีฬา)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. กากับติดตามประเมินผล
6. สรุปรายงาน

7 พัฒนาทักษะทางการกีฬา

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ รัก
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะชีวิติ
ในการป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดและหลีกเลี่ยงจาก
สภาวะความเสี่ยงต่อความ
รุนแรง
3. เพื่อส่งเสริมความมั่นใจ
กล้าแสดงออก และความมี
น้าใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคี
ในหมู่คณะ
4. เพื่อสร้างสรรค์ ผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
8 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เผยแพร่ผลงาน

9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

10 โรงเรียนสีขาว

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1.xเพื่อให้นักเรียนมี
1.ขั้นวางแผน
ความสามารถทางด้านการใช้ - วางแผนเพื่อจัดทาโครงการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ดาเนินงานตามกิจกรรม
- คลินิกคอมพิวเตอร์
- พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
เทคโนโลยี
3.ขั้นกากับ ติดตามประเมินผล
4.ขั้นสรุปผล/รายงานผล
1. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ 1.ขั้นตอนการเตรียมงานการ/
เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯ วางแผนจัดกิจกรรม
เป็นไปตามเกณฑ์
-ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
2. เพื่อให้ผลการทดสอบ
การจัดโครงการ เพื่อวางแผนการ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ดาเนินการ
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับผล 2.ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
การเรียนเฉลี่ยในทุกรายวิชา -จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สูงขึ้น
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่าง
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ
เข้มข้น
ทดสอบระดับชาติในทุก
3.ขั้นการประเมินผลโครงการ
รายวิชาสูงขึ้น
1. ประชุมชี้แจงทาความเข้ าใจ
1. เพื่อให้นักเรียนป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
และหลีกเลี่ยงจาภาวะที่เสี่ยง กิจกรรม
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ต่อความรุนแรงโรคภัย
- ประชุมวางแผนการดาเนินการ
อุบัติเหตุปละปัญหาทางเพศ
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า 2. ดาเนินการตามกิจกรรม
-กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมป้องกันและ
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แก้ไขปัญหายาเสพติด
แสดงออกอย่างเหมาะสม
-กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์
3. เพื่อให้นักเรียนสร้าง
รณรงค์ป้องกัน ปัญหายาเสพติด
ผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมลานกีฬาต้าน
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
ยาเสพติด
นันทนาการ นาฏศิลป์ กีฬา 3. กากับติดตามประเมินผล
- กากับติดตามประเมินผล
ตามจิตนาการ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1.ร้อยละ 90.56 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถ
ทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นักเรียนที่มี
ความก้าวหน้าในการ
เรียนแต่ละปี
เหมาะสมตาม
ระดับชั้น
2. ร้อยละ 52.88 ของ
นักเรียนมีผลการเรียน
เฉลี่ยตามหลักสูตร
สถานศึกษามากกว่า
ระดับ 3 ขึ้นไป
1. ร้อยละ 88.71 ของ
ผู้เรียนมีทักษะชีวิติใน
การป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยงจาก
สภาวะความเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง
2. ร้อยละ 86.39 ของ
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
ในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่

- ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง
4. สรุปรายงาน
- สรุปความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง
- สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
11 ส่งเสริมความสามารถในการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาทางการ
เรียนคณิตศาสตร์

12 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1.เพื่อให้นักเรียนนาวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้านภาษาหรือ
วิธีการของตนเองจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียน การสอนที่
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1.ประชุมครู ร่วมกันศึกษาข้อมูล
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ พร้อม
ทั้งหาแนวทางการจัดทาโครงการ
1.1 วางแผนดาเนินการร่วมกัน
1.2 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
2.จัดทาโครงการ
2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมดาเนินการจัดทา
รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
2.2 นารายละเอียดของโครงการ
เสนอ ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
3.ดาเนินตามโครงการ จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
3.1 กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการคิดวิเคราะห์ ด้วย
coaching และ mentoring
3.2 พัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชา
คณิตศาสตร์
4.ติดตามตรวจสอบและประเมิน
นักเรียนจากการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ
5.ประเมินโครงการ
6.สรุปและจัดทารายงานโครงการ
1. ประชุมวางแผน
2. เสนอโครงการ /
ประชาสัมพันธ์
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมของ
คณะกรรมการนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1
- กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน
- กิจกรรมอบรมบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการนักเรียน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. ร้อยละ 36.54 ของ
ผู้เรียนความสามารถ
ใน การคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสม
เหตุผลทางการเรียน
คณิตศาสตร์เฉลี่ย
คณิตศาสตร์เป็นไป
ตามเกณฑ์
2. ร้อยละ 83.75
ของผู้เรียน
ความสามารถใน การ
อ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนในระดับ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าขึ้นไป

1. เพื่อให้คณะกรรมการ
1. ร้อยละ 92.60
นักเรียนได้รับความรู้และเกิด
คณะกรรมการ
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
นักเรียนโรงเรียนทัพ
หน้าที่
ทันอนุสรณ์ ได้รับ
คณะกรรมการนักเรียน
ความรู้และเกิดความ
2.เพื่อให้คณะกรรมการ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติ
นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกับ
หน้าที่คณะกรรมการ
หน่วยงานอื่นได้อย่างมี
นักเรียน
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้คณะกรรมการ
นักเรียนดาเนินกิจกรรมต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและ
เยาวชนให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของสังคม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 | 82

ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(ต่อ)

13 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

14 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป
(พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
ภาคเรียนที่ 2
- กิจกรรมพัฒนาเผยแพร่
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
- กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ร่วม
ใจส่งน้องและรุ่นพี่ จบการศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการนักเรียนกับ
โรงเรียนและชุมชน
4.ติดตามให้คาแนะนา ให้
คาปรึกษา
ให้กิจกรรมมีคุณภาพ /ประเมินผล
การจัดกิจกรรม
5.สรุปผลการดาเนินโครงการและ
รายงานผล
1.จัดทาศูนย์เรียนรู้
2.ทาแปลงนาข้าวอินทรีย์
3.การเลี้ยงปลาในกระชัง
4.การปลูกพืชผักสวนครัว

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
2. ร้อยละ 92.60
คณะกรรมการ
นักเรียนโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์สามารถ
แสดงออกและดาเนิน
กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้
- ร้อยละ 81.74 ให้
เศรษฐกิจพอเพียง
ความสาคัญและรู้จัก
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ใช้ชีวิตตามหลัก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนว
พอเพียง
พระราชดาริของ
- ร้อยละ 50 ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นักเรียนมีการเรียนรู้
ฯ
การบูรณาการกับกลุ่ม
3. นักเรียนสามารถนาความรู้
สาระอื่น
ที่ได้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต
รู้จักการทาบัญชีครัวเรือน
4. นักเรียนสามารถเรียนรู้
การทาแปลงนาข้าวอินทรีย์
ของโรงเรียนและนาไป
ประยุกต์ใช้ได้
1. เพื่อพัฒนาอาคาร
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
1. อาคาร ห้องเรียน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง ปลอดภัย ปรึกษาหารือ และวางแผน
อาคารเรียนมั่นคง
2. เพื่อให้มีสิ่งอานวยความ
ดาเนินงานตามโครงการ
ปลอดภัยอยู่ในระดับดี
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพ 3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
2. สิ่งอานวยความ
ที่ใช้การได้ดี
โครงการให้มีประสิทธิภาพดังนี้
สะดวกพอเพียง อยู่ใน
3.เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมร่ม 3.1ปรับปรุงสถานที่นั่งพักผ่อน
สภาพที่ใช้การได้ดี อยู่
รื่น และมีแหล่งการเรียนรู้
ของนักเรียน
ในระดับดี
สาหรับผู้เรียน
4. เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ดี น่า
พักผ่อนและอาศัย
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป
(พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม)
(ต่อ)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
5. ร้อยละ 95 ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจใน
ระดับดี

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
3.2 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิ
ทัศน์
4. กากับ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ
5. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
และรายงานผล

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
3. สภาพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งการ
เรียนรู้สาหรับผู้เรียน
อยู่ในระดับดี
4. ภูมิทัศน์ที่ดี น่า
พักผ่อนและอาศัยอยู่
ในระดับดี
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพออยู่ใน
ระดับดี

1.ขั้นเตรียมการ
-วางแผนกิจกรรมการออมเงิน
2.ขั้นดาเนินการ
-วางแผนปรับปรุงสานักงาน
โรงเรียนธนาคาร
ขั้นดาเนินการ
-จัดกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร
-ปรับปรุงสานักงานโรงเรียน
ธนาคาร
3.ขั้นติดตามและประเมินผล
-ประเมินผลการดาเนินงาน

1.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนและครูเป็น
สมาชิกโรงเรียน
ธนาคารทัพทัน
อนุสรณ์
2.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนและครูมีเงิน
ออม

15 โรงเรียนธนาคารทัพทันอนุสรณ์

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมใน
ด้านการประหยัด และการ
ออมให้กับนักเรียน
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับระบบธนาคารให้กับ
นักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนมีเงินออม

16 ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสานระ
1. มีคุณลักษณะที่พึง
สังคมศึกษา ฯ
ประสงค์ตามหลักสูตร
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในห้องเรี ยน
2. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู
- เพิ่มผลสัมฤทธิท์ างการเรี ยน
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.ดาเนินการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนพรรษา รัชกาลที่ 10
4.ดาเนินการจัด กิจกรรมวันปิย
มหาราช
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์
ประจาสัปดาห์
6. ดาเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
7.วัดและประเมินผลโครงการ
9. สรุปและรายงานผลการดาเนิ น
โครงการ

1. ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
ร้อยละ 87 มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
17 สร้างฝันสู่ลูกมดแดง

18 สัมพันธ์กับชุมชน

19 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปะ
ดนตรี และนาฏศิลป์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
เพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา 1.ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการจัด
และแก้ไขปัญหาให้แก่
กิจกรรม
นักเรียนทั้งด้านการเรียนและ 2.จัดทากิจกรรมแนะแนว
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ การศึกษา เสนอกิจกรรมเพื่อขอ
ภาค
อนุมัติ
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมสร้างฝันสู่ลูกมดแดง
- กิจกรรมจากพี่สู่น้อง
- กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ
- กิจกรรมเลาะรั้วมหาวิทยาลัย
1.เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
1. กิจกรรมกิจกรรมแห่เทียนจานา
แหล่งวิทยาการในการ
พรรษา
แสวงหาความรู้และบริการ
2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ
ชุมชน
เทศบาลทัพทัน
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการ 3. กิจกรรมงานประจาปี ณ วัดทัพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ ทันวัฒนาราม
ชุมชน
3. เพื่อให้บุคลากรของ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์
อันดีกับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชนและสถาบัน
ต่างๆ
4. เพื่อให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
และสถาบันต่างๆ
5.เพื่อให้สถานศึกษา
ให้บริการและร่วมมือการทา
กิจกรรมและพัฒนาชุมชน
1. เพื่อให้นักเรียนมี
1.ประชุมวางแผนเพื่อกาหนด
ความสามารถพิเศษด้าน
กิจกรรมและงบประมาณ
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
2. ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
ได้แสดงออกอย่าง
2.1. พัฒนานักเรียนผู้มี
เต็มความสามารถตาม
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่
สู่ความเป็นเลิศ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ร้อยละ 84.12 ของ
นักเรียนสามารถสร้าง
ทางเลือก และมี
โอกาสได้ศึกษาต่อเพิ่ม
มากขึ้น

1. ร้อยละ 86.55 ของ
นักเรียนที่มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตนเองเหมาะสม
กับช่วงวัย
2. ร้อยละ 90.42
ของนักเรียนที่มีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย
3. ร้อยละ 90.42
ของนักเรียนที่เห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและ
แสดงออกได้
เหมาะสมกับช่วงวัย

1. ร้อยละ 84.55 ของ
นักเรียนโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์ ที่เรียน
รายวิชาศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ ได้
แสดงออกทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความเป็นเลิศด้านศิลปะ
ดนตรี และนาฏศิลป์
(ต่อ)

20 ปรับปรุงและพัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
ความสามารถด้านดนตรีไทยนาฏศิลป์ ของนักเรียนที่มี
นาฏศิลป์
ความสามารถพิเศษให้มีความ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาดนตรี
เป็นเลิศ
สากล
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิด
3. สรุปผลการดาเนินงานตาม
แรงจูงใจในการสร้างสรรค์
กิจกรรม
ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และ 4. กากับติดตามประเมินผล
นาฏศิลป์
5. สรุปผลและรายงานผลการ
ของนักเรียนที่มีความสามารถ ดาเนินงาน
พิเศษให้เกิดความรัก และ
เห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ
4. เพื่อสนับสนุนและเป็น
กาลังใจแก่นักเรียนที่มี
ความสามารถด้านศิลปะ
ดนตรี และนาฏศิลป์ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะที่ดีต่อไป
5. เพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและทาให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
เต็มความสามารถและ
ศักยภาพของตนเอง
2. ร้อยละ 83.24 ของ
นักเรียนโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์ มีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี และนาฏศิลป์

1. เพื่อให้บริการนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บริการหน่วยงาน
ภายนอก
3. เพื่อใช้ในงานผลิตสื่อการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์

1. ร้อยละ 95 ของครู
และนักเรียนใน
โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ได้ใช้งาน
อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์

1. สารวจวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
กลุ่มงานโดยทั่วไปและกิจกรรมที่
ต้องการจัดทา
2. ประชุมวางแผนดาเนินงาน
3. เสนอโครงการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
และ อุปกรณ์ต่อพ่วงในห้อง
ประชุมทั้ง 3 ห้อง
- ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
- ปรับปรุงอุปกรณ์
โสตฯที่ชารุดเสียหาย
5. ประเมินผลโครงการ
6. รายงานผลการดาเนินการ
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

22 พัฒนาสุขภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
2.เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะในการแสวงหาความรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3.เพี่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวและสนุกการ
เรียนรู้
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทา
กิจกรรมตามขั้นตอน และทา
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ชื่นชม
ในผลงาน

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในโรงเรียนโดยจัด
บริการตรวจสุขภาพประจาปี
ให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุก
ท่าน
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน
ให้บุคลากรทุกท่านหันมาใส่
ใจสุขภาพของตน
3. เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพด้วยการให้เข้าอบรม
และเข้าคอร์ส
ออกกาลังกายแก้ไข
พฤติกรรมการบริโภค

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
ขั้นตอนเตรียมงาน
1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดโครงการ เพื่อวางแผนการ
ดาเนินการ
2. จัดประชาสัมพันธ์และประชุม
ชี้แจงครู
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. พัฒนาการเรียนการสอนทั้ง 8
กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาการ
ผู้เรียน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และสนองตอบตาม
ศักยภาพผู้เรียน
ขั้นการประเมินผลโครงการ
1. ติดตามผล ประเมินผล
2. สรุปโครงการและรายงาน
ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร
1.เขียนโครงการเสนอทางโรงเรียน
2.ประสานงานกับทางโรงพยาบาล
และนัดหมายวันตรวจสุขภาพ
3.ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู
อาจารย์ทราบ
4.ทางโรงพยาบาลมารับบริการ
ตรวจสุขภาพที่โรงเรียนตามนัด
5.ทางโรงพยาบาลแจ้งผลการ
ตรวจมาให้ทราบ หาทางแก้ไขโดย
ให้ มีการตรวจ IN BODY เพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร เพื่อปรับพฤติกรรมการ
บริโภค การออกกาลังกาย
6.ประเมินโครงการและสรุป
รายงาน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. ร้อยละ 73.81 ของ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ตนเอง
กาหนด เนื้อหาสาระ
กิจกรรมที่สอด คล้อง
กับความสนใจและ
ความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ
2. ร้อยละ 80.95 ของ
ครูที่ได้เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้
ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์
ความรู้และสามารถ
นาไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้
เป็นอย่างดี
1. ร้อยละ 78.05 ของ
ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
2. ร้อยละ 93.75 ของ
ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับการ
แก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพและนาไปสู่
การมีสุขภาพดี
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ที่

ชื่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
23 พัฒนาการเรียนการสอสนและวัดผล 1.เพื่อให้การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
สอดคล้องและครอบคลุม
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ความ
ประพฤติ การทดสอบ ควบคู่
กับกระบวนการเรียนรู้
3. เพื่อสะท้อนสมรรถนะ
สาคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

24 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน
2. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญของการอ่านและ
ความจาเป็นของการอ่าน
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
4. เพื่อสร้างความสนใจใน
การอ่านให้กับนักเรียน

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
ขั้นตอนการเตรียมงาน
1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดโครงการ เพื่อวางแผนการ
ดาเนินการ
2. จัดประชาสัมพันธ์และประชุม
ชี้แจงครู
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
1. จัดทาระเบียบการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ประชุมชี้แจงบุคลากรทุกกลุ่ม
สาระเกี่ยวกับด้านการวัดและ
ประเมินผล
3. จัดทาเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล
4. ดาเนินการวัดและประเมินผล
ขั้นการประเมินผลโครงการ
1. ตรวจสอบการดาเนินงานของ
โครงการ
2. ติดตามผล ประเมินผล
3. สรุปโครงการและรายงาน
1.ประชุมคณะกรรมการงานห้องสมุด
ร่วมกันศึกษาข้อมูล และแนวทางใน
การดาเนินงาน
-วางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
-มอบหมายผู้รับผิดชอบ
2.จัดทาโครงการ
-ผู้รับผิดชอบโครงการดาเนินการ
จัดทารายละเอียดของโครงการ
-นารายละเอียดโครงการเสนอ
ประธานโครงการ/ผู้บริหาร เมื่อ
ผู้บริหารเห็นชอบ อนุมัติโครงการ
3.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
-แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
โครงการ
4.ดาเนินการตามโครงการ
-งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
-งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่ าน
-งานปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด
-งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.วัดผล ประเมินผล และสรุป

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. ร้อยละ 100 ของ
ครูใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่
เหมาะสมกับ
เป้าหมายและการ
จัดการเรียนการสอน
2. ร้อยละ 81.57 ของ
นักเรียนและ
ผู้มีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล
3. ร้อยละ 100 ของ
ครูให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน และผู้เรียน
นาไปพัฒนาตนเอง

1. ร้อยละ 86.43 ของ
คณะครูและนักเรียน
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้อยู่ในระดับดี
2. ร้อยละ 72.23 ของ
คณะครูและนักเรียน
ใช้บริการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตอยู่ใน
ระดับดี
3. ร้อยละ 93.40 ของ
คณะครูและนักเรียนมี
นิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อยู่ในระดับดี
4. ร้อยละ 87.33 ของ
คณะครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านอยู่ในระดับดี
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
25 พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1. เพื่อดาเนินโครงการ
1. การศึกษาสภาพปัญหาข้อมูล
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
เบื้องต้นและสภาพแวดล้อมใน
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
และจุดเน้นของสถานศึกษา วางแผนในการดาเนินงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ โครงการ
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ขั้นตอนดาเนินการ
- กิจกรรมพัฒนาจิต สวดมนต์ นั่ง
สมาธิ ฟังธรรม
- กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่ดีของนักเรียน
- กิจกรรมธนาคารความดี
- กิจกรรมรักษ์สถาบัน
- กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา
โรงเรียน
4. นิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลแต่ละโครงการ/
กิจกรรม
5. สรุปผลการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
26 พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 1. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
1.ประชุมชี้แจงการจัดทาโครงการ
บริหารงานโดยมีการกาหนด และการจัดสรรงบประมาณ
เป็นแผนงาน/โครงการที่
2.การดาเนินงานตามกิจกรรม
ชัดเจน
2.1 กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติ
2. เพื่อให้โรงเรียนได้
ประจาปี
บริหารงานได้สอดคล้องสนอง 2.2 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ
กับกลยุทธ์ที่กาหนด
2.3 กิจกรรมการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานแผนงานโรงเรียน
2.4 กิจกรรมติดตามการใช้
งบประมาณ
27 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน (ต่อ)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. นักเรียนโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์แต่ง
กายถูกต้องตาม
ระเบียบโรงเรียน
ระดับดี
2. นักเรียนโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์เป็นผู้มี
สัมมาคาระระดับดี
3. นักเรียนโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์มีความ
รักสถาบันระดับดีเลิศ
4. นักเรียนโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์มีจิต
อาสา เสียสละเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนระดับ
ดี
5 ร้อยละ 79 ของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจ

1. โรงเรียนสามารถ
บริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ที่กาหนด
2. ร้อยละ 95 ของ
โครงการที่โรงเรียน
สามารถดาเนินการ
และประสิทธิภาพของ
โครงการที่
ดาเนินการอยู่ในระดับ
ดี
1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ 1. ประชุมเสนอโครงการ ขอ
1. โรงเรียนมีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ
อนุมัติโครงการ / ประชุมแต่งตั้ง ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็น คณะกรรมการดาเนินการ /
โรงเรียนที่สมบูรณ์
ปัจจุบัน
กาหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูล
และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล
และขอบเขตการทางาน
2. โรงเรียนสามารถ
สารสนเทศพื้นฐานและ
2.เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
นาข้อมูลสารสนเทศ
จาเป็นในการวิเคราะห์หา
ประมวลผล/ จัดทารูปเล่ม
มาใช้ในการวางแผน
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา นาเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ- พัฒนาให้เกิดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
3. เพื่อความสะดวกในการ
บริหารของโรงเรียนให้มีความ
นาไปใช้
ทันสมัยและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
/ จัดทาปรับปรุงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ให้มีความสมบูรณ์ และมีความเป็น
ปัจจุบัน
3.ติดตาม ตรวจสอบผลการ
ดาเนินการ ประเมินผลการ
ดาเนินการ
4.ขั้นสรุป/ รายงานผล
28 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 1. เพื่อดาเนินการระบบการ 1.ประชุมชี้แจงเพื่อวางแผนการ
สถานศึกษา
ประกันคุณภาพภายใน
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
2. เพื่อรองรับการประเมิน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ภายในและภายนอก
รอบสาม กลยุทธ์ของโรงเรียน
3. เพื่อรายงานและเผยแพร่ ผลสัมฤธิ์ทางการเรียน มาตรฐาน
ผลการดาเนินงานต่อผู้ที่
การศึกษาของโรงเรียน ค่านิยม
เกี่ยวข้อง
มาวิเคราะห์
4. เพื่อนาผลการประเมินทั้ง 2.จัดทาโครงการพัฒนาระบบ
ภายในและภานอกไป
ประกันคุณภาพภายในและเสนอ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงการเพื่อขออนุมัติ
3.ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ดังนี้
3.1 กิจกรรมจัดทาคู่มือการ
ประกันคุณภาพ
3.2 กิจกรรมแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
3.3 กิจกรรมติดตามตรวจสอบการ
ประเมินโครงการ
3.4 กิจกรรมจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR)
4.ติดตามการดาเนินงานตาม
โครงการ
5.นาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาสรุปผล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
6.รายงานประจาปีของ
สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
ประสิทธิภาพ
3.ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบง่าย
ต่อการนาเสนอ

1. ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 ระดับดี
2. ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 2 ระดับดี
เลิศ
3. ผลกาประเมิน
มาตรฐานที่ 3 ระดับดี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 | 90

ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
29 พัฒนาองค์กรและจัดระบบบริหาร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1. จัดทาโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะทางาน และประชุม
คณะทางานเพื่อเตรียมดาเนินงาน
วางแผน
3. ดาเนินการตามโครงการ
3.1 ทาป้ายทาเนียบครู 2 ชุด
3.2 ป้ายโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน
3.3 ป้ายข้อมูลบุคลากรครู ,
ลูกจ้าง
3.4 ป้ายปฏิทินการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล
3.5 จัดซื้อวัสดุประจาสานักงาน
และการซ่อมบารุง
3.6 จัดทารูปเล่มคาสั่งการ
ปฏิบัติงานและพรรณนางาน
3.7 กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและทักษะตามมาตรฐาน
4. สรุป ประเมินผล และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผน
1. วางแผนงานการดาเนิน
2. ดาเนินงานตามกิจกรรม
2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียน
2.2 ประชุมเตรียมความพร้อมครู
2.3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน
2.4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
2.5 คัดกรองนักเรียน
2.6 การส่งต่อนักเรียนเพื่อแก้ไข
ปัญหา
2.7 งานครูที่ปรึกษา
2.8 งานครูเวร
3. ติดตาม ประเมินผล
4. สรุปผล/จัดทารายงานโครงการ
ประจาปี

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
1. เพื่อให้โครงสร้าง การ
1. โรงเรียนทัพทัน
ดาเนินงาน ข้อมูลบุคลากร
อนุสรณ์ มีข้อมูล
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
บุคลากร และข้อมูล
2.เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มี
การปฏิบัติงานเป็น
ความรู้ ความสามารถ และ
ปัจจุบัน
จิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ
2. บุคลากร
ที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดผล
บริหารงานบุคคล
สาเร็จ ตามหลักการบริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
3.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
มอบหมายได้อย่าง
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
เต็มศักยภาพ
วิชาชีพ มีความรู้
3. โรงเรียนสามารถ
ความสามารถและทักษะตาม
พัฒนาองค์กรและการ
มาตรฐานตาแหน่ง
จัดระบบบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง
30 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาทราบ
1. ร้อยละ 100 ของ
ข้อมูลของนักเรียนทุกคนครบ
ครูที่ปรึกษามีการ
ทุกด้าน
วิเคราะห์นักเรียนเป็น
2. เพื่อเป็นการร่วมมือ
รายบุคคลและใช้ข้อมูล
ระหว่างบ้านกับโรงเรียนใน
ในการ
การดูแลนักเรียน
เยี่ยมบ้านเพื่อวางแผน
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ในการช่วยเหลือ
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและ
นักเรียนในระดับดี
มีคุณภาพ
2. ร้อยละ 83.78 ของ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกับ
โรงเรียนใน
ระดับดี
3. ร้อยละ 74.72 ของ
นักเรียนได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพในระดับดี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ต่อ)

31 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

32 สร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
4. ร้อยละ 68.30 ของ
ครูให้คาแนะนา
คาปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาให้แก่นักเรียน
ทั้งด้านการ
เรียนรู้และคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอ
ภาคในระดับดี
5. ร้อยละ 81.01 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานระดับดี
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
1. จัดกิจกรรมวันสาคัญ
1. นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับพุทธศาสนา
ทางศาสนา
เกี่ยวกับพุทธ
2. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ
- มาฆบูชา อาสาฬบูชา วิสาขบู
ศาสนาในระดับดี
กิจกรรมในวันสาคัญทาง
ชา
2. นักเรียนปฏิบัติ
ศาสนาได้ถูกต้อง
2. จัดกิจกรรมวันตักบาตร เดือน
กิจกรรมในวัน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ละ 1 ครั้ง
สาคัญทางศาสนา
ความกตัญญูกตเวที
3.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
ได้ถูกต้องในระดับดี
4. เพื่อให้ผู้เรียนภูมิใจใน
4. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
3. นักเรียนมีความ
ความเป็นไทย นิยมไทย
5. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
กตัญญูกตเวทีใน
ระดับดี
4. นักเรียนภูมิใจใน
ความเป็นไทย นิยม
ไทยในระดับดี
1. เพื่อให้มีองค์กรเครือข่าย 1. วางแผนงานการดาเนิน
1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครองในการดูแล
2. ดาเนินงานตามกิจกรรม
นักเรียนแต่ละชั้น
ช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
2.1 ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง เรียนมีเครือข่าย
ห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและ นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
ผู้ปกครอง ในระดับ
ระดับโรงเรียน
2.2 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น
ห้องเรียนและ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กร เรียนและเลือกตั้งคณะกรรมการ โรงเรียน
เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามี เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 2 ร้อยละ 61.90 ของ
ส่วนร่วมในการบริหารจัด
3.กากับและติดตามประเมินผล
องค์กรเครือข่าย
การศึกษาของโรงเรียน
การดาเนินงานตามขั้นตอน
ผู้ปกครองเข้ามามี
3. เพื่อแจ้งข่าวสาร
4.จัดทาแบบประเมินความพึง
ส่วนร่วมในการบริหาร
ประชาสัมพันธ์การ
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดการศึกษาของ
ดาเนินงาน และประสาน
5.สรุปความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน
ความร่วมมือในการ
6.ติดตาม ประเมินผล
3. ร้อยละ 100 ของ
ดาเนินการจัดการศึกษาและ 7.สรุปผล/จัดทารายงานโครงการ องค์กรเครือข่าย
พัฒนานักเรียนให้เกิดความ- ประจาปี
ผู้ปกครองมีการ
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
สร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง
(ต่อ)

33 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
เข้าใจและเป็นไปในทิศทาง
ประสานความร่วมมือ
เดียวกัน
ในการดาเนินการจัด
4. เพื่อพัฒนาองค์กร
การศึกษาและพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครองในการ
นักเรียนให้เกิดความ
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
เข้าใจและเป็นไปใน
นักเรียนที่เข้มแข็ง
ทิศทางเดียวกันใน
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ระดับดี
ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
4. ร้อยละ 100 ของ
องค์กรเครือข่าย
ผู้ปกครองมีความ
เข้มแข็งสามารถร่วม
กิจกรรมโรงเรียน
ช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีแก่นักเรียน
และโรงเรียนในระดับ
ดี
5. ร้อยละ 84.76 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงาน
ระดับดี
1. เพื่อให้นักเรียนได้สารวจ 1. วางแผนการดาเนินโครงการ
1. นักเรียนโรงเรียน
และรวบรวมพรรณไม้ที่มีอยู่ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทัพทันอนุสรณ์ มี
ในโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลและ ดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ, พืช ความรู้ความเข้าใจ
อนุรักษ์
ศึกษา
พอใจ และตระหนัก
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ในการอนุรักษ์พันธุ์พืช
จัดทาป้ายชื่อต้นไม้ ซึ่ง
3.1 ทาจัดป้ายชื่อพรรณไม้
อยู่ในระดับดี
ประกอบด้วยชื่อท้องถิ่น, ชื่อ 3.2 รวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกใน 2. ครู และบุคลากร
วิทยาศาสตร์, การกระจาย
โรงเรียน
โรงเรียนทัพทัน
พันธุ์ และรหัสพันธุ์พืช
3.3 ศึกษาข้อมูลพรรณไม้ด้าน
อนุสรณ์ มีความรู้
3.เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ ต่างๆ
ความเข้าใจ พอใจ
ได้จากดาเนินกิจกรรมตาม
3.4 รายงานผลการเรียนรู้
และตระหนักในการ
โครงการมีความเหมาะสม
3.5 นาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อนุรักษ์พันธุ์พืชอยู่ใน
และสามารถเก็บ
ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
ระดับดี
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งของ
4. ประเมินโครงการระหว่าง
พรรณไม้ต่างๆในท้องถิ่น
ดาเนินการ
พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อศึกษาและ 5.ประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้น
เป็นตัวอย่าง
โครงการ
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
(ต่อ)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

4.เพื่อให้ครูได้ใช้พืชเป็นสื่อ
เพื่อการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในสาระวิชา
ต่างๆ
5.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนช่วย
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนผ่านกิจกรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้
อย่างเหมาะสม
34 โครงการควบคุมภายในและบริหาร 1.เพื่อให้โรงเรียนมีกรอบและ
ความเสี่ยง
แนวทางในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด และเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน
2.เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
รายงานผลการควบคุมภายใน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดทั้งมีการดาเนินการตาม
แผนการปรับปรุง และมีการ
ติดตามผลเป็นไปตามงวด
เวลาอันเหมาะสม
3. เพื่อปรับปรุงการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
35 โครงการพัฒนาองค์กรและจัดระบบ 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษามี
บริหาร
และดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารและการ
จัดการศึกษาสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0
2. สถานศึกษามีและ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัด
การศึกษาสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0

วิธีดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(ย่อๆ)
(จานวน/ร้อยละ)
6. สรุปและจัดทารายงานโครงการ

1.วางแผนเพื่อจัดทาโครงการ
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ประเมินความเสี่ยง
3.ติดตามผลการดาเนินงาน
4.สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้

1. จัดทาโครงสร้างการบริหารงาน
4 กลุ่มงาน
2. จัดทาคู่มือการบริหารงาน 4
กลุ่มงาน
3. กิจกรรมหมวดที่ 1 – หมวดที่
6
4. ติดตามและตรวจสอบการ
ดาเนินงาน 4 กลุ่มงาน

สถานศึกษามีและ
ดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา
สู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0
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ที่

ชื่อ
โครงการ/กิจกรรม
36 โครงการพัฒนางานวงโยธวาทิต

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดาเนินการ
(ย่อๆ)
1.นักเรียนที่มีความสามารถ 1.ประชุมวางแผนเพื่อกาหนด
ด้านวงโยธวาทิต ร้อยละ 80 กิจกรรมและงบประมาณ
ได้แสดงออกด้านวงโยธวาทิต 2.ดาเนินกิจกรรม ชุดวงโยธ
เต็มความสามารถและ
วาทิต จานวน 40 ชุด
ศักยภาพของตนเอง
3. สรุปผลการดาเนินงานตาม
2. นักเรียนที่มีความสามารถ กิจกรรม
ด้านวงโยธวาทิตมีความพึง
4. กากับติดตามประเมินผล
พอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ใน 5. สรุปผล และรายงานผลการ
ระดับ ดี
ดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
(จานวน/ร้อยละ)
นักเรียนร้อยละ 80 ที่
มีความสามารถด้าน
วงโยธวาทิต ได้
แสดงออกด้านวงโยธ
วาทิตเต็ม
ความสามารถและ
ศักยภาพของตนเอง
2. นักเรียนร้อยละ
100 ที่มีความสามารถ
ด้านวงโยธวาทิตมี
ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับ ดี
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลัก สูตรสถานศึ ก ษาโรงเรี ยนทัพ ทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0
1 1.5 2 2.5 3 3.5
290 13 17 34 58 48 57 31
308 41 54 23 33 27 32 36
499 21 36 26 49 62 79 69
714 43 57 69 69 98 84 84
462 60 32 19 30 41 68 49
212 11 6 11 10 19 40 40
212 4 17 29 39 33 32 28
445 57 139 51 34 39 29 44

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0
1 1.5 2 2.5 3 3.5
290 24 48 50 49 41 32 17
308 59 18 42 25 32 30 38
500 55 38 27 53 54 70 57
714 97 86 65 94 79 85 64
462 95 38 58 56 41 29 44
212 26 19 25 29 25 16 18
212 22 7 16 39 34 28 18
444 109 90 53 35 23 44 38

4
32
62
157
210
163
75
30
52

4
29
64
146
144
101
54
48
52

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

120
130
305
378
280
155
90
125

41.38
42.21
61.12
52.94
60.61
73.11
42.45
28.09

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

78
132
273
293
174
88
94
134

26.90
42.86
54.60
41.04
37.66
41.51
44.34
30.18
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
214 26 44 11 18 23 36 16
221 10 49 44 17 21 21 22
366 31 35 26 24 33 55 61
468 18 25 41 43 54 109 56
326 11 21 13 43 54 49 36
145 11 7 16 11 18 14 18
145 19 15 8 12 18 30 19
328 10 78 43 44 28 31 19

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
218 49 14 25 25 18 27 21
223 21 37 9 12 12 43 26
294 21 38 25 33 34 47 29
441 48 25 18 51 71 72 41
294 29 26 17 37 29 34 43
147 20 0 1 2 11 15 13
147 18 15 8 23 9 20 14
294 75 40 31 33 20 23 28

4
40
37
101
122
99
50
24
75

4
39
63
67
115
79
85
40
44

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

92
80
217
287
184
82
73
125

42.99
36.20
59.29
61.32
56.44
56.55
50.34
38.11

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

87
132
143
228
156
113
74
95

39.91
59.19
48.64
51.70
53.06
76.87
50.34
32.31
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
189 2 16 14 26 23 37 35
228 11 53 20 23 23 22 33
151 5 16 23 21 35 23 12
489 13 71 32 57 42 85 96
302 5 12 22 53 58 74 39
151 8 8 3 2 2 16 18
302 4 21 6 12 12 72 77
302 15 31 33 59 60 35 13

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
189 2 2 3 18 27 43 53
228 15 40 30 30 30 24 16
189 9 17 16 29 23 41 19
489 73 46 53 75 69 72 57
376 6 9 8 24 18 51 64
151 3 4 2 3 6 8 13
302 9 13 10 29 45 69 57
341 44 40 38 53 46 21 18

4
36
43
16
93
39
94
98
56

4
41
43
35
44
196
112
70
81

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

108
98
51
274
152
128
247
104

57.14
42.98
33.77
56.03
50.33
84.77
81.79
34.44

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

137
83
95
173
311
133
196
120

72.49
36.40
50.26
35.38
82.71
88.08
64.90
35.19
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
133 19 10 14 26 22 24 12
149 5 27 40 31 20 15 4
408 28 20 26 61 77 64 65
266 24 15 27 20 28 40 33
227 21 7 22 26 21 37 55
39
8 2 3 0 4 4 7
0
0 0 0 0 0 0 0
321 53 79 18 33 32 43 30

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
174 21 2 4 19 29 44 21
149 16 38 50 18 13 4 6
298 33 8 20 21 37 51 71
227 25 6 3 15 13 63 19
227 15 0 0 17 44 46 60
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
322 60 54 28 35 45 24 15

4
6
7
67
79
38
11
0
33

4
34
4
57
83
45
0
0
61

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

42
26
196
152
130
22
0
106

31.58
17.45
48.04
57.14
57.27
56.41
0
33.02

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

99
14
179
165
151
0
0
100

56.90
9.40
60.07
72.69
66.52
0
0
31.06
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
162 4 16 15 14 21 22 37
201 4 57 31 21 18 17 20
557 15 60 73 89 65 81 40
283 9 6 12 24 28 52 48
283 11 5 1 1 6 38 53
121 3 3 1 1 1 10 24
121 0 0 0 13 19 8 29
404 17 62 46 60 59 63 47

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
162 11 7 8 17 7 27 22
201 11 10 13 17 25 29 25
481 8 14 37 59 101 102 57
404 19 16 31 34 30 67 36
41
1 0 0 1 4 5 9
121 8 2 1 4 9 15 20
121 0 0 0 5 10 19 36

4
33
33
134
104
168
78
52
50

4
63
71
103
171
21
62
51

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

92
70
255
204
259
112
89
160

56.79
34.83
45.78
72.08
91.52
92.56
73.55
39.60

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

112
125
262
274
35
97
106

69.14
62.19
54.47
67.82
85.37
80.17
87.60
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุข/พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
114 0 4 4 23 21 23 16
141 0 34 16 31 11 15 5
197 1 11 10 56 45 26 15
313 1 9 38 41 39 40 45
29
0 0 0 0 2 3 12
85
0 2 3 4 7 9 20
85
1 3 2 16 9 23 12
340 0 40 30 28 38 86 52

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
จานวน
จานวนนักเรียนที่มีผลการเรีย นรู้
นักเรียน
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5
114 3 0 3 12 7 19 33
141 3 26 63 15 9 6 9
197 4 5 13 55 34 39 25
199 6 9 14 34 44 42 26
29
0 1 0 0 1 3 1
85
2 1 0 1 5 10 9
114 2 5 1 10 21 44 15
340 6 3 14 31 44 69 77

4
23
29
33
100
12
40
19
66

4
37
10
22
24
23
57
16
96

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

62
49
74
185
27
69
54
204

54.39
34.75
37.56
59.11
93.10
81.18
63.53
60.00

จานวน ร้อยละ
นร.ที่ได้ นร.ทีไ่ ด้
ระดับ 3 ระดับ 3
ขึ้นไป ขึ้นไป

89
25
86
92
27
76
75
242

78.07
17.73
43.65
46.23
93.10
89.41
65.79
71.18
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ระดับ
โรงเรียน
จ.อุทัยธานี
สพม.42/เขต
สังกัด
ภาค
ประเทศ
โรงเรียน
จ.อุทัยธานี
สพม.42/เขต
สังกัด
ภาค
ประเทศ
โรงเรียน
จ.อุทัยธานี
สพม.42/เขต
สังกัด
ภาค
ประเทศ
โรงเรียน
จ.อุทัยธานี
สพม.42/เขต
สังกัด
ภาค
ประเทศ

เฉลี่ย
55.57
53.90
55.52
55.91
55.06
55.14
30.37
30.51
33.11
32.98
33.32
33.25
25.91
24.82
29.69
26.98
26.72
26.73
30.75
29.62
30.19
30.22
29.91
30.07

คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่าสุด
12.63
88.00 25.00
15.05
92.00 9.00
15.35
96.00 10.00
15.15
99.00 4.00
15.19
99.00 8.00
15.33
99.00 0.00
8.66
72.00 12.00
10.42
92.00 0.00
13.57
98.00 8.00
13.17 100.00 0.00
13.39 100.00 0.00
13.69 100.00 0.00
12.26
80.00 4.00
13.29 100.00 0.00
16.85 100.00 0.00
15.94 100.00 0.00
15.40 100.00 0.00
15.87 100.00 0.00
7.66
52.00 15.50
7.97
67.50 6.00
8.91
98.00 4.50
8.63
100.00 0.00
8.35
98.00 0.00
8.62
100.00 0.00

มัธยฐาน ฐานนิยม
56.00 50.00
54.00 54.00
56.00 58.00
56.00 56.00
56.00 58.00
56.00 56.00
29.00 28.00
28.00 28.00
30.00 28.00
30.00 28.00
30.00 28.00
30.00 28.00
24.00 20.00
24.00 20.00
24.00 24.00
24.00 20.00
24.00 20.00
24.00 20.00
30.50 33.50
29.00 25.00
29.50 29.00
29.50 27.00
29.00 27.00
29.00 27.00
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ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดั บชาติขั้น พื้น ฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ระดับ
โรงเรียน
จ.อุทัยธานี
สพม.42/เขต
สังกัด
ภาค
ประเทศ
โรงเรียน
จ.อุทัยธานี
สพม.42/เขต
สังกัด
ภาค
ประเทศ
โรงเรียน
จ.อุทัยธานี
สพม.42/เขต
สังกัด
ภาค
ประเทศ
โรงเรียน
จ.อุทัยธานี
สพม.42/เขต
สังกัด
ภาค
ประเทศ
โรงเรียน
จ.อุทัยธานี
สพม.42/เขต
สังกัด
ภาค
ประเทศ

เฉลี่ย
38.01
40.04
41.51
43.02
40.27
42.21
34.13
34.64
35.49
36.10
34.62
35.70
25.46
25.36
28.12
28.97
26.54
29.20
22.74
22.39
25.25
25.62
23.32
25.41
26.93
27.72
29.25
29.40
28.16
29.20

คะแนน
ส่วนเบี่ยงเบน สูงสุด ต่าสุด
10.86
63.50 19.50
13.53
83.00 9.00
14.58
90.50 9.00
14.51
94.50 0.50
13.97
90.50 9.00
14.76
94.50 0.00
7.76
51.00 20.00
8.20
64.00 7.00
8.85
68.00 11.00
8.64
84.00 1.00
8.35
68.00 7.00
8.78
84.00 0.00
7.58
55.00 13.75
9.51
87.50 8.75
13.51
96.25 2.50
13.51
98.75 1.25
11.58
96.25 2.50
14.07
100.00 0.00
14.77
77.50 2.50
14.04
100.00 0.00
18.10
100.00 0.00
17.79
100.00 0.00
15.83
100.00 0.00
18.01
100.00 0.00
9.98
63.00 10.00
9.43
75.50 8.00
11.69
96.00 4.50
11.34
100.00 0.00
10.42
96.00 4.00
11.47
100.00 0.00

มัธยฐาน ฐานนิยม
35.00
27.00
39.00
40.00
40.00
33.50
42.00
39.00
39.00
39.00
41.00
39.00
34.00
27.00
34.00
37.00
35.00
30.00
36.00
34.00
34.00
33.00
35.00
34.00
23.75
22.50
23.75
22.50
23.75
22.50
25.00
22.50
23.75
22.50
25.00
22.50
17.50
15.00
17.50
17.50
20.00
17.50
20.00
17.50
20.00
15.00
20.00
17.50
25.50
25.50
26.50
25.50
27.00
25.50
27.50
25.50
26.50
25.50
27.00
25.50
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ผลการประเมินคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค์
จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

211
146
149
91
121
85
803
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณ ภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
50
23.70
111
52.61
50
23.70
0
0.00
40
27.40
66
45.21
40
27.40
0
0.00
30
20.13
60
40.27
59
39.60
0
0.00
20
21.98
61
67.03
10
10.99
0
0.00
40
33.06
61
50.41
20
16.53
0
0.00
15
17.65
50
58.82
20
23.53
0
0.00
50
111
50
0
24.28
50.93
24.78
0.00

สรุปผลการประเมินการอ่า น คิดวิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
211
146
149
91
121
85
803
100

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณ ภาพ (การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
124
58.49
41
19.34
42
19.81
5
2.36
83
56.46
41
27.89
19
12.93
4
2.72
95
62.91
42
27.81
13
8.61
1
0.66
35
37.23
42
44.68
14
14.89
3
3.19
79
65.29
36
29.75
6
4.96
0
0.00
68
80.00
11
12.94
6
7.06
0
0.00
484
213
100
13
59.75
26.30
12.35
1.60

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
211
146
149
91
121
85
803
100

จานวน
211
146
149
91
121
85
803

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณ ภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ร้อยละ
จานวน
100.00
0
100.00
0
100.00
0
100.00
0
100.00
0
100.00
0
0
100.00
0.00

ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ผลการประเมินสมรรถนะสาคั ญของผู้เรีย น 5 ด้าน
ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
211
146
149
91
121
85
803

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการสื่อสาร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คน
คน
คน
คน
45
21.33
28
13.27
75
35.55
63
29.86
49
33.56
34
23.29
30
20.55
34
23.29
25
16.78
66
44.30
39
26.17
19
12.75
20
21.98
29
31.87
28
30.77
14
15.38
73
60.33
31
25.62
9
7.44
8
6.61
63
74.12
20
23.53
2
2.35
0
0.00
45
28
75
63
34.25
25.90
22.79
17.19

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
211
146
149
91
121
85
803

ดีมาก
จานวน
ร้อยละ
คน
124
58.49
83
56.46
95
62.91
35
37.23
79
65.29
68
80.00
484
9.80

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการคิด
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คน
คน
คน
41
19.34
42
19.81
5
2.36
41
27.89
19
12.93
4
2.72
42
27.81
13
8.61
1
0.66
42
44.68
14
14.89
3
3.19
36
29.75
6
4.96
0
0.00
11
12.94
6
7.06
0
0.00
213
100
13
59.75
26.30
12.35

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
211
146
149
91
121
85
803

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการแก้ปัญหา
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คน
คน
คน
คน
28
13.27
55
26.07
89
42.18
39
18.48
42
28.7
104
71.20
72
48.32
40
26.85
33
22.15
4
2.68
52
57.14
15
16.48
24
26.38
37
30.58
51
42.15
25
20.66
8
6.61
31
36.47
46
54.12
6
7.06
2
2.35
220
249
281
53
23.04
32.19
37.43
7.34
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ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
211
146
149
91
121
85
803

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้ท ักษะชีวิต
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คน
คน
คน
คน
70
46.98
49
32.89
30
20.13
0
0.00
50
30.30
69
41.82
46
27.88
0
0.00
30
24.59
46
37.70
46
37.70
0
0.00
40
32.26
55
44.35
29
23.39
0
0.00
32
36.36
38
43.18
18
20.45
0
0.00
33
37.93
45
51.72
9
10.34
0
0.00
255
302
178
0
34.69
41.09
24.22
0.00

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
211
146
149
91
121
85
803

ผลการประเมินสมรรถนะ : ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
คน
คน
คน
คน
90
42.65
60
28.44
50
23.70
11
5.21
83
56.85
26
17.81
24
16.44
13
8.90
84
55.63
20
13.25
27
17.88
20
13.25
55
59.78
18
19.57
13
14.33
6
6.52
73
60.33
21
17.36
18
14.88
9
7.44
42
49.41
17
20.00
13
15.29
13
15.29
427
122
145
72
54.11
19.40
17.05
9.44
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ตารางวิเคราะห์ผลการพั ฒนาคุณภาพสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึก ษาระดับการศึก ษาขั้นพื้ น ฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึก ษา และการจัดทารายงานผลการประเมิน ตนเอง
(Self-Assessment Report ) SAR ปีการศึกษา 2562
มาตรฐาน ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1
การะบวนการ/โครงการ
เป้าหมาย
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ปัจจัย
(ร้อยละ)
ผู้เรียน
ตัวชี้วัด ของผลผลิต 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
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1.1 นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา

พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้
รักษ์ภาษา

70

1.2 นักเรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ใน
ระดับดี

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์

70

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

แบบวัดประเมิน
ความสามารถใน
การอ่าน การ
เขียนภาษาไทย

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา

1.1 นักเรียนร้อยละ
89.12 มี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน
ภาษาไทย อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของ
สถานศึกษา

แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา

1.2 นักเรียนร้อยละ
86.94 ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถใน
การสื่อสารในระดับดี

ผลลัพธ์

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ผลกระทบ

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น
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1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
1.3นักเรียนมีความสามารถการ
สื่อสาร การนาเสนอผลงานได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา

พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้
รักษ์ภาษา

70

1.4 นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา

พัฒนาทักษะการสื่อสารโดย
ใช้ภาษาต่างประเทศสู่การ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

50

1.5 นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดคานวณ อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์

50

1.6 นักเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาจีน ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา

พัฒนาทักษะการสื่อสารโดย
ใช้ภาษาต่างประเทศสู่การ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
(ครูสมชาย)

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

50

ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
(ต่อ)

แบบประเมิน
ความสามารถ
การสื่อสาร การ
นาเสนอผลงาน
ได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา
แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา
แบบประเมิน
ความสามารถใน
การคิดคานวณ
อยู่ในระดับดี
ตามเกณฑ์การ
ประเมินของ
สถานศึกษา
แบบประเมิน
ความสามารถใน
การสื่อสาร
ภาษาจีน ได้
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย

1.3 นักเรียนร้อยละ
80.98 มี
ความสามารถการ
สื่อสาร การนาเสนอ
ผลงานได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนร้อยละ
60 มีความสามารถ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ได้
ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
1.5 นักเรียนร้อยละ
36.54 มี
ความสามารถในการ
คิดคานวณ อยู่ใน
ระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของ
สถานศึกษา
1.6 นักเรียนร้อยละ
59 มีความสามารถ
ในการสื่อสาร
ภาษาจีนตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาจีน

ผลลัพธ์
ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ผลกระทบ
ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

1.1
การะบวนการ/โครงการ
เป้าหมาย
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ปัจจัย
เครื่องมือวัด
วิธีการวัด
(ร้อยละ)
ผู้เรียน
ตัวชี้วัด ของผลผลิต 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
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2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

50

2.2 นักเรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิดในระดับดี

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์

50

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
(ต่อ)

ผล

แบบประเมิน
อ่าน คิด
วิเคราะห์

วัดและประเมินผล
การอ่าน คิด
วิเคราะห์จากการ
จัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชา

2.1 นักเรียนร้อยละ
86.05 ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ อยู่ใน
ระดับ

แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถใน
การคิด

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา

2.3 นักเรียนร้อยละ
83.75ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถใน
การคิดในระดับดี

ผลลัพธ์

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ผลกระทบ

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

1.1
การะบวนการ/โครงการ
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
ตัวชี้วัด ของผลผลิต 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ใน
ระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเผยแพร่ผลงาน

70

3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทา
โครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด
ขั้นตอนการทางาน และปัญหา
อุปสรรคของการทางานได้

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

70

ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
(ต่อ)

ผลงานนักเรียน

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาการ
คานวณ การ
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์และ
วิชาการศึกษาอิสระ
(IS)

3.1 นักเรียนร้อยละ
81.56 มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ใน
ระดับ ดี ตามเกณฑ์
การประเมินของ
สถานศึกษา

ผลงานนักเรียน

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
รายวิชา
วิทยาศาสตร์และ
วิชาการศึกษาอิสระ
(IS)

3.2 นักเรียน ร้อยละ
61.01 มีผลงาน จาก
การทาโครงงาน /
สิ่งประดิษฐ์ และ
สามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด
ขั้นตอนการทางาน
และปัญหาอุปสรรค
ของการทางานได้

ผลลัพธ์

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ผลกระทบ

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
3.3 นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรม

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเผยแพร่ผลงาน
(ครูเบญญาภา)

50
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3.4 นักเรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรม และนานวัตกรรมไปใช้
และมีการเผยแพร่

50

ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
(ต่อ)

ผลงานนักเรียน

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาการ
คานวณ การ
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์และ
วิชาการศึกษาอิสระ
(IS)

3.3 นักเรียนร้อยละ
71.01 สามารถสร้าง
นวัตกรรม

ผลงานนักเรียน

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ -PDCA

1.แบบบันทึก
การใช้ห้อง
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตและ
แบบบันทึกการ
อ่าน
2.แบบสังเกตุ
พฤติกรรมการ
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

วัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาการ
คานวณ การ
ออกแบบ
คอมพิวเตอร์แลวิชา
การศึกษาอิสระ

3.4 นักเรียนร้อยละ
80.38 สามารถสร้าง
นวัตกรรม และนา
นวัตกรรมไปใช้และมี
การเผยแพร่

1.วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบบันทึกการอ่าน
แบบสังเกตุ
พฤติกรรมการ
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต
2.สังเกตุพฤติกรรม
การสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต

4.1 นักเรียนจ านวน
ผู้เรียนมี
คน ร้อยละ 90.56 มี คุณภาพใน
ความสามารถในการ ระดับดี
สืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ที่ได้จ ากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

ตัวชี้วัด ของผลผลิต 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 นักเรียนมีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเผยแพร่
ผลงาน
(ครูเบญญาภา)
2.โครงการส่งเสริมรักการอ่าน

70

1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
4.2 นักเรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในระดับดี
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4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital
Literacy ในการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเผยแพร่ผลงาน
(ครูเบญญาภา)

70

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเผยแพร่ผลงาน
(ครูเบญญาภา)

50

ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
(ต่อ)

แบบประเมิน
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

วัดและประเมิน
สมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

4.2 นักเรียนร้อยละ
90.32 ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน
ด้านความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ใน
ระดับดี

แบบทดสอบ
ออนไลน์ทักษะ
ด้าน Digital
Literacy

วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบ
ออนไลน์ทักษะด้าน
Digital Literacy

4.3 นักเรียนร้อยละ
85.68 มีทักษะด้าน
Digital Literacy ใน
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA

แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน
และ
แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน

วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบ
ทุกราชวิชาในกลุ่ม
สาระฯภาษาไทย

5.1 นักเรียนร้อยละ
52.88 มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
ระดับ 3 ขึ้นไป

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

ตัวชี้วัด ของผลผลิต 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3
ขึ้นไป

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

50

1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
3 ขึ้นไป

การะบวนการ/โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
50
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5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ
3 ขึ้นไป

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

40

5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ
ขึ้นไป

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

50

5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้น
ไป

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

50

5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ระดับ 3 ขึ้นไป

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

50

5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

50

ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA

แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน
และ
แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน
แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน
และ
แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน
แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน
และ
แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน

วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบ
ทุกราชวิชาในกลุ่ม
สาระฯคณิตศาสตร์

5.2 นักเรียนร้อยละ
52.88 มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.3 นักเรียนร้อยละ
52.88 มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.4 นักเรียนร้อยละ
52.88 มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ระดับ 3 ขึ้นไป

แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน
และ
แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน
แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน
และ
แบบทดสอบ
ปลายภาคเรียน

วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบ
ทุกราชวิชาในกลุ่ม
สาระฯศิลปะ

แบบทดสอบกลาง
ภาคเรียนและ
แบบ
ทดสอบปลายภาค
เรียน

วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบทุก
ราชวิชาในกลุ่มสาระ
ฯการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

(ต่อ)

วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบ
ทุกราชวิชาในกลุ่ม
สาระฯวิทยาศาสตร์
วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบ
ทุกราชวิชาในกลุ่ม
สาระฯสังคมศึกษา

วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบ
ทุกราชวิชาในกลุ่ม
สาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

5.5 นักเรียนร้อยละ
52.88 มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ
3 ขึ้นไป
5.6 นักเรียนร้อยละ
52.88 มีผลการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ระดับ 3
ขึ้นไป
5.7นักเรียนร้อยละ
52.88 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระฯการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ระดับ 3 ขึ้นไป

ผลลัพธ์
ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ผลกระทบ
ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
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ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

40

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
(ต่อ)

แบบทดสอบกลาง
ภาคเรียนและ
แบบ
ทดสอบปลายภาค
เรียน

วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบทุก
ราชวิชาในกลุ่มสาระ
ฯภาษาอังกฤษ

5.7นักเรียนร้อยละ
52.88 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระฯ
ภาษาอังกฤษระดับ 3
ขึ้นไป

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

70

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและประเมินผล
จากแบบประเมิน
โครงการ

6.1 นักเรียนร้อยละ
91.22 มีความรู้
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต้องาน
อาชีพ

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

ตัวชี้วัด ของผลผลิต 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะ
พัฒนาการสอนทักษะในการ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี ต่องานอาชีพ ทางานอาชีพ
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1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน
6.2 นักเรียนมี ID Pan และ
Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

1.พัฒนาการสอนทักษะใน
การทางานอาชีพ
2.โครงการสร้างฝันลูกมดแดง

70

6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อ ใน
ระดับที่สูงขึ้น

1.โครงการสร้างฝันลูกมดแดง
2.โครงการติวความรู้สู่
มหาวิทยาลัย

70

6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 มีความพร้อมในการทางาน
และประกอบอาชีพ

โครงการสร้างฝันลูกมดแดง
70

ปัจจัย
บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
(ต่อ)

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

ผลลัพธ์

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและประเมินผล
จากแบบประเมิน
โครงการ

6.2 นักเรียน ร้อยละ ผู้เรียนมี
93.77 มี ID Pan
คุณภาพใน
และ Portfolio เพื่อ ระดับดี
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและประเมินผล
จากแบบประเมิน
โครงการ

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและประเมินผล
จากแบบประเมิน
โครงการ

6.3 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 ร้อยละ
84.12 มีความพร้อม
ที่ศึกษาต่อ ในระดับ
ที่สูงขึ้น
6.4 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 ร้อยละ
94.88 มีความพร้อม
ในการทางาน และ
ประกอบอาชีพ

ผลกระทบ
ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

1.2
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

วัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา
วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบบันทึก
สมุดจิตอาสา
วัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา

1.1 นักเรียนร้อยละ 87
ผู้เรียนมี
ผ่านการประเมิน
คุณภาพใน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดี
ในระดับดี
1.2 นักเรียน ร้อยละ
87.07 มีความรับผิดชอบ
มีวินัย มีภาวะผู้นาและมีจิต
อาสา
1.3 นักเรียนร้อยละ 88 มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
และเป็นแบบอย่างได้

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบประเมิน
โครงการ
วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบประเมิน
โครงการ

2.1 นักเรียน ร้อยละ
92.16 ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันสาคัญ และ
ท้องถิ่น
2.2 นักเรียนจานวน 680
คน ร้อยละ 94.62 มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

ตัวชี้วัด ผลผลิต 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
1.1 นักเรียนผ่านการประเมิน
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ดี
ประสงค์

70

1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีภาวะผู้นาและมีจิตอาสา

70

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้

- ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์
- โรงเรียนวิถีพุทธ
ตัวชี้วัด ผลผลิต 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

70

2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี วันสาคัญ และท้องถิ่น

1.โครงการสัมพันธ์ชุมชน
2.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

70

2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ

1.โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

70

แบบบันทึก
สมุดจิตอาสา
แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

แบบประเมิน
โครงการ

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

1.2
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

70

2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย

ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์

70

2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจ
ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น

โครงการสัมพันธ์ชุมชน

70

ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
(ต่อ)

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบประเมิน
โครงการ

2.3 นักเรียน ร้อยละ
94.42 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบประเมิน
โครงการ

2.4 นักเรียนร้อยละ 90.42
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทย

แบบประเมิน
โครงการ

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบประเมิน
โครงการ

2.5 นักเรียนร้อยละ 86.55
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภูมิใจ
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบประเมิน
โครงการ

3.1นักเรียน ร้อยละ 94.01
ผู้เรียนมี
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน คุณภาพใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ ระดับดี
ความคิดเห็นที่แตกต่าง

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบประเมิน
โครงการ

3.2 นักเรียน ร้อยละ 79.18
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด ผลผลิต 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง

- โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
- โครงการสัมพันธ์ชุมชน

3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

70

70

1.2
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ตัวชี้วัด ผลผลิต 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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4.1 นักเรียน มีน้าหนัก ส่วนสูง และ งานอนามัยโรงเรียน
พัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัยกระทรวงสาธารณสุข

50

บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA

แบบบันทึก
น้าหนัก
ส่วนสูงและ
พัฒนาการ

4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพล
ศึกษา หรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ทุกข้อ

ส่งเสริมสุขภาพนาสู่ทักษะ
กีฬา

70

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตาม
สุขบัญญัติ 10 ประการ

งานอนามัยโรงเรียน

70

แบบบันทึก
สุขภาพของ
นักเรียน

4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอม
เมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด

โรงเรียนสีขาว

70

แบบประเมิน
โครงการ

แบบบันทึก
สมรรถภาพ
ทางกายตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน

วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบบันทึก
น้าหนัก
ส่วนสูงและ
พัฒนาการ
วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบบันทึก
สมรรถภาพ
ทางกายตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบบันทึก
สุขภาพของ
นักเรียน

4.1 นักเรียนร้อยละ 33.6 ผู้เรียนมี
มีน้าหนัก ส่วนสูง และ
คุณภาพใน
พัฒนาการทางร่างกาย
ระดับดี
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
4.2 นักเรียนร้อยละ 96.05
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกลม
พลศึกษา หรือสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ

4.3 นักเรียนจานวน 640
คน ร้อยละ 87.07 มี
สุขภาพแข็งแรง แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10
ประการ
วัดและ
4.4 นักเรียน ร้อยละ
ประเมินผลจาก 88.70 หลีกเลี่ยงจากสิ่ง
แบบประเมิน
มอมเมา ปัญหาทางเพศ
โครงการ
การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิด

ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

1.2
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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4.5 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่

TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

70

4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการดาเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ

บาเพ็ญประโยชน์ (เรียนรู้ตาม
รอยพ่อ)
(ครูกฤตชญา)

70

4.7 นักเรียนผ่านการประเมิน
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ในระดับดี

ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
(ครูคมกฤช)

70

ปัจจัย
บุคลากร
-นักเรียน
-ครูผู้สอน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
การบริหาร
จัดการ
-PDCA

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบประเมิน
โครงการ

4.5 นักเรียน ร้อยละ
86.39 มีความรู้ทักษะใน
การป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและ
ประเมินผลจาก
แบบประเมิน
โครงการ

แบบประเมิน
สมรรถนะ
สาคัญของ
ผู้เรียน ด้าน
ความสามารถ
การใช้ทักษะ
ชีวิต

4.6 นักเรียน ร้อยละ
87.07 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในการดาเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และมีจิต
สาธารณะ
วัดและ
4.7 นักเรียนร้อยละ 99.50
ประเมินผลการ ผ่านการประเมินสมรรถนะ
จัดการเรียนรู้
สาคัญของผู้เรียน ด้าน
ทุกรายวิชา
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ในระดับดี

ผลลัพธ์
ผู้เรียนมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ผลกระทบ
ชุมชน ผู้ปกครอง
มีความเชื่อมั่นใน
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
นักเรียนมาเข้า
ศึกษาต่อมากขึ้น

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการบริหาร
และการจัด การ
ตัวชี้วัด ของผลผลิต
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง

การะบวนการ/โครงการ

เป้าหมาย
(ระดับ
คุณภาพ)
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แผนงานและงบประมาณ

ดี

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จไว้

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ดี

2.3 มีการดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย

พัฒนางานวิชาการ

ดี

2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา

ดี

ปัจจัย
บุคลากร
-ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
-ผู้ปกครอง
-ชุมชน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
-วัสดุถาวร
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
-FAMILY
MODEL

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน
โครงการ

แบบประเมิน
โครงการ

แบบประเมิน
โครงการ

แบบประเมิน
โครงการ

วิธีการวัด
วัดและ
ประเมินผลการ
ประเมิน
โครงการ

ผล

โรงเรียนดาเนินงานบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ในด้าน
คุณธรรม ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการสืบสานความเป็น
ไทย
วัดและ
การบริหารจัดการหลักสูตร
ประเมินผลการ แบ่งเป็น ม.ต้น 2 แผนการ
ประเมิน
เรียน คือ แผนการเรียน
โครงการ
ทั่วไป และแผนการเรียน
MEP ม.ปลาย 2 แผนการ
เรียน คือ แผนการเรียน
วิทย์-คณิต และ
แผนการเรียศิลป์-ทั่วไป
วัดและ
จานวนกิจกรรมพัฒนา
ประเมินผลการ ผู้เรียนทั้งหมด 22
ประเมิน
กิจกรรม เช่นกิจกรรม
โครงการ
ลูกเสือ, กิจกรรมยุวกาชาด,
กิจกรรมชุมนุม ได้แก่
ชุมนุมกีฬา ชุมนุมศิลปะ
ชุมนุมภาษาต่างประเทศ
ชุมนุมคณิตคิดเร็ว ชุมนุม
ติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย
ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุม
ดนตรีสากล ฯลฯ
วัดและ
ครูที่ได้วิทยฐานะชานาญ
ประเมินผลการ การจานวน 12 คน ครูที่
ประเมิน
ได้รับวิทยาฐานะชานาญ
โครงการ
การพิเศษ จานวน 20 คน

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

กระบวนการ ชุมชนและ
บริหารและ
ผูป้ กครองมีความ
การจัดการอยู่ เชือ่ มั่นในโรงเรียน
ในระดับดีเลิศ

กระบวนการบริหาร
และการจัด การ

การะบวนการ/โครงการ

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้

1.พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน
2. ปรับปรุงและพัฒนางาน
โสตทัศนศึกษา

เป้าหมาย
(ระดับ
คุณภาพ)
ดี

ดี

ปัจจัย
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บุคลากร
-ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
-ผู้ปกครอง
-ชุมชน
งบประมาณ
-กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
-วัสดุถาวร
การบริหาร
จัดการ
-PDCA
-FAMILY
MODEL
(ต่อ)

เครื่องมือวัด
แบบประเมิน
โครงการ
แบบประเมิน
โครงการ

วิธีการวัด

ผล

วัดและ
ประเมินผลการ
ประเมิน
โครงการ
วัดและ
ประเมินผลการ
ประเมิน
โครงการ

จานวน แหล่งเรียนรู้
ภายใน 12 แหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนจานวน
26 แหล่งเรียนรู้
การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ระบบ next
school

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

กระบวนการ ชุมชนและ
บริหารและ
ผูป้ กครองมีความ
การจัดการอยู่ เชือ่ มั่นในโรงเรียน
ในระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

การะบวนการ/
โครงการ

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ปัจจัย

เครื่องมือวัด

วิธีการวัด

ผล

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ตัวชี้วัด ของผลผลิต 1)จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
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1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนาการเรียนการ
บุคลากร
จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด
สอนและการวัดผล
-ครูผ้สอน
และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
งบประมาณ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
-กลุ่มบริหารงาน
หลักสูตรสถานศึกษา และสามารถ
วิชาการ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
70
วัสดุ
2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
เรียนรู้ แบบ Active Learning
-วัสดุถาวร
3.ครูมีการเผยแพร่ นวัตกรรมใน
การบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู้ แบบ Active
-PDCA
Learning
ตัวชี้วัด ของผลผลิต 2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและ
ประเมินผลการ
ประเมิน
โครงการ

1. ครูร้อยละ80.95ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
2. ครูมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชนและ
ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนการ
สอน

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อ พัฒนาการเรียนการ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอนและการวัดผล
2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ มี application
3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง

แบบประเมิน
โครงการ

วัดและ
ประเมินผลการ
ประเมิน
โครงการ

ครูร้อยละ 84.13 ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชนและ
ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนการ
สอน

70

บุคลากร
-ครูผ้สอน
งบประมาณ
-กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
-วัสดุถาวร
การบริหารจัดการ
-PDCA

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

การะบวนการ/
โครงการ

วิธีการวัด

ผล

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

บุคลากร
แบบประเมิน
-ครูผ้สอน
โครงการ
งบประมาณ
-กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
-วัสดุถาวร
การบริหารจัดการ
-PDCA
ตัวชี้วัด ของผลผลิต 4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
1. ครู มีการตรวจสอบและประเมิน พัฒนาการเรียนการ
บุคลากร
แบบประเมิน
70
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล สอนและการวัดผล
-ครูผ้สอน
โครงการ
ย้อนกลับ นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
งบประมาณ
2. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการ
-กลุ่มบริหารงาน
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
วิชาการ
ของการเรียนรู้
วัสดุ
-วัสดุสิ้นเปลื้อง
-วัสดุถาวร
การบริหารจัดการ
-PDCA
ตัวชี้วัด ของผลผลิต 5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

วัดและ
ประเมินผลการ
ประเมิน
โครงการ

ครูร้อยละ 73.81 มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก
ส่งผลให้นักเรียนรักการ
เรียนรู้

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชนและ
ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนการ
สอน

วัดและ
ประเมินผลการ
ประเมิน
โครงการ

1.ครูร้อยละ 85.71 มีการ
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ นาผล
มาพัฒนาผู้เรียน
2. ครูร้อยละ 67.39 มี
เครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชนและ
ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนการ
สอน

ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการ
พัฒนาการเรียนการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน และการวัดผล
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

วัดและ
ประเมินผลการ
ประเมิน
โครงการ

ครูร้อยละ 85.71 และ ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญมี
คุณภาพใน
ระดับดี

ชุมชนและ
ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนการ
สอน

ตัวชี้วัด ของผลผลิต 3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง พัฒนาการเรียนการ
บวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้ สอนและการวัดผล
นักเรียนรักการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ปัจจัย

เครื่องมือวัด
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บุคลากร
-ครูผ้สอน
งบประมาณ
-กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
วัสดุ/วัสดุสิ้นเปลื้อง
-การบริหารจัดการ
-PDCA

แบบประเมิน
โครงการ

คาสั่งโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ที่ ๓๗ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา
มาตรา ๔๗ ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ประกอบด้ ว ย
ระบบประกันภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาให้
เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึ ก ษา จั ด ให้ มีร ะบบประกั น คุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกั น คุ ณภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุ ณภาพตามาตรฐานการศึ ก ษา
และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ ก ษา ติ ด ตาม
ผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิ น ตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึ ก ษาเป็ น ประจ าทุ ก ปี แ ละเพื่ อ รองรั บ การประกั น คุ ณภาพ
ภายนอก
โรงเรี ย นทั พทั น อนุ ส รณ์ จึ ง แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลในท้ า ยค าสั่ ง นี้ เ ป็ น คณะกรรมการการประเมิ น คุ ณภาพภานใน
สถานศึกษา เพื่อการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายอดิศักดิ์
อินทรชื่น
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายตระศักดิ์
แสงภักดี
กรรมการ
๑.๓ นายไพบูลย์
วรนัยพินิจ
กรรมการ
๑.๔ นางวรีวรรณ
จันทร์ชื่น
กรรมการ
๑.๕ นางสุกัญญา
โต๋วสัจจา
กรรมการ
๑.๖ นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก กรรมการ
๑.๗ นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึ ก ษาภายในแก่
คณะกรรมการการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึก ษา ระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ประกอบด้วย
๒.๑ นายไพบูลย์
วรนัยพินิจ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก
กรรมการ
๒.๓ นายสมชาย
ปานหลุมข้าว
กรรมการ
๒.๔ นางสุธัญญา
วรนัยพินิจ
กรรมการ
งานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
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๒.๕ นางสารวย
อุณหพิเชษฐวัฒนา
กรรมการ
๒.๕ นายสังวาลย์
พงษ์จาปา
กรรมการ
๒.๖ นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
กรรมการ
๒.๗ นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น
กรรมการ
๒.๘ นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
๑. วางแผนกาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินการประกันคุณภาพในโรงเรียน
๒. กากับ ติดตาม และให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา
๓. เสนอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพฯจากตั ว แทนในคณะกรรมการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน และทาหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวนรายงานคุณภาพศึกษาภายในสถานศึกษา
๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรี ย นเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ การบริ ห าร
การศึกษาที่ประกอบด้วย ๖ ประกอบ คือ
๑) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๓) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔) จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๕) ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา
๖) จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
๕. กากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษา
๓. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึ ก ษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
๓.๑ นางรวีวรรณ
จันทร์ชื่น
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวราณี
ศรีบัวบาล
กรรมการ
๓.๓ นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา
กรรมการ
๓.๔ นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึ ก ษา ๒๕๖๒
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งและเปิ ด เผย
ต่อสาธารณชนต่อไป
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติทาหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถเกิดผลดี ต่อนักเรียนและ
โรงเรียนสูงสุดต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ลงชื่อ
(นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น)
ผู้อานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
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คาสั่งโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ที่ ๓๘ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันและประเมิน คุ ณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๖๑ และ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กาหนดให้สถานศึกษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่ า งน้ อ ยภาคเรี ย นละ ๑
ครั้ง พร้อททั้งจัดทารายงานผล และนาผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาไปใช้ประโยชน์ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
สถานศึกษานั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบระบบประกั น
และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ดังนี้
๑. นายอดิศักดิ์
อินทรชื่น
ผู้อานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ประธานกรรมการ
๒. นายอัคคณัฐ
อัยรา
ผู้อานวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายตระศักดิ์
แสงภัคดี
รองผู้อานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายจเร
หิรัญสูตร์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการ
๕. นางรวีวรรณ
จันทรชื่น
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี ครู
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังนี้
๑. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึก ษาอย่ า งน้ อ ยภาคเรี ย นละ
๑ ครั้ง และจัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒. ประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง และจั ด ท า
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี
ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ลงชื่อ
(นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น)
ผู้อานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
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การให้คาเห็นชอบเอกสาร
รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ มีมติในที่ประชุมเห็นชอบรายงานประจาปีของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ซึ่งผลการประเมินทั้ง ๓ มาตรฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี
เห็นชอบในการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้
เผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้

ลงชื่อ............................................
(นายจเร หิรัญสูตร์)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ลงชื่อ..........................................
(นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น)
ผู้อานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
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ที่ ศธ ๐๔๒๗๒.๐๔๐/๑๑๙

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ตาบลทัพทัน อาเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี 61120
๒๓ มีนาคม 2562

เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรรมการประเมิน มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทั พทันอนุสรณ์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จะจั ด ท ารายงานการ
ประเมินตาเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการดาเนินการประเมินคุ ณภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐาน การศึ ก ษา ตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญ นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อานวยการโรงเรี ย นตลุ ก ดู่
วิทยาคม มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพภายในของสถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 256 2 พร้ อ ม
หนังสือนี้โรงเรียนทัพทั น อนุ ส รณ์ ได้ จั ด ส่ ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพภายในของสถานศึ ก ษา ปี
การศึกษา 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่าน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น)
ผู้อานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๙๑-๑๑๕๕
โทรสาร ๐-๕๖๕๙-๑๒๘๕
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึก ษารอบปีการศึก ษา 2561
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรี ย น ทั พทั น อนุ ส รณ์ ที่ ตั้ ง เลขที่ 95 หมู่ ที่ 8 ต าบลทั พทั น อ าเภอทั พทั น จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
มีบุคลากรสายบริหาร จานวน 3 คนและมีบุคลากรครู 38 คน ครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยง จานวน 8 คน
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึก ษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดั บการศึก ษาขั้นพื้ น ฐานดังนี้

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรีย น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ

ดี
(ระดับ 3)

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้เรียนเป็น สาคั ญ

ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดี
(ระดับ 3)

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมู ล หลั ก ฐาน เอกสารเชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ สนั บสนุ น ผลการประเมิ น
ตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิ ดจากการพั ฒนา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ส่งเสริ มให้ ค รู จั ด กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ โดยการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรี ย นการสอน
การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่ อ พั ฒ นาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และวั ฒ นธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรี ย น ทั พทั น อนุ ส รณ์ จึ ง
กาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ า น
การเขี ย น การสื่ อ สาร การคิ ด ค า นวณ รวมทั้ ง การมี ผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม การใช้ เ ทคโนโลยี
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สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชี พ ส าหรั บ ด้ า นคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด และ มี สุ ข ภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่ น และความเป็ น ไทยการยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความแตกต่ า งและ
หลากหลาย
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน ตนเอง
ปร ะเด็ น ภา พคว า มส า เ ร็ จ ด้ า น คุ ณภา พผู้ เรี ย น ที่ สนั บ สนุ น ผลกา ร ปร ะเมิ น ตน เอ ง ได้ แ ก่
1) โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิ จ กรรมอ่ า นคล่ อ ง
เขียนคล่อง กิจกรรมรักการอ่าน
2) โครงการส่งเสริมอนามัยโรงเรียน โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬา และโครงการโรงเรียนสีข าว โดยมี
กิจกรรมวัดน้าหนักส่วนสูง กิจกรรมสวัสดิภาพนักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาลและการปฐมพยาบาล กิ จ กรรมงาน
โภชนาการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติ ด กิ จ กรรม
ลานกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิ ย มที่ พึง ประสงค์ โครงการธนาคารโรงเรี ย น กิ จ กรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม กิ จ กรรมชุ มชน
สัมพันธ์
4) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็น ระบบ กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ด้ ว ยโครงงาน
กิจกรรมการสอนแบบสืบเสาะ กิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ กิจกรรมห้องสมุด
5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทัก ษะทางวิ ช าการ กิ จ กรรมพิ ชิ ต O-NET
กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวิชาการ
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่ อยกระดั บให้สูงขึ้น
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ า นิ ย มที่
ดี โดยใช้ร ะบบ FAMILY MODEL และค่ า นิ ย ม
ขององค์กร คือ ครูรักเด็ก เด็กรักครู สถานศึ ก ษา
จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน ส่ ง ผล
ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณลั ก ษณะและค่ า นิ ย มที่ ดี ต ามที่
สถานศึกษากาหนด มีความภู มิใ จในท้ อ งถิ่ น และ
ความเป็ น ไทย ยอมรั บ ที่ จ ะอยู่ ร่ ว มกั น บนความ
แตกต่ า งและหลากหลาย และมี สุ ข ภาวะทา ง

1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริ มความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดคานวณ สมรรถนะที่ ส าคั ญ ด้ า น
กระบวนการคิ ด ทั ก ษะการคิ ด แก้ ปั ญ หาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ทักษะด้าน Digtal Literacy และยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

ร่างกาย และจิตสังคมที่ดี นักเรียนมีความสามารถ
ในกา รสร้ า งน วั ต กรรม และมี ค วา มรู้ ทั ก ษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ อ งานอาชี พ สามารถน า
สิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้
2. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการบริ ห ารและการ
จัดการที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี รู ป แบบการบริ ห าร
สถานศึ ก ษาโดยใช้ FAMILY-MODEL ท าให้ มี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ ก าหนดไว้ ชั ด เจน
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของโร งเรี ย นตา มควา ม
ต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ ข องแผนการจั ด
การศึกษาของชาติ นโยบายของรั ฐ บาลและต้ น
สังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสั ง คม พั ฒ นา
งานวิชาการเน้ น คุ ณภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า น ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุ น พั ฒ นา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิ ช าชี พ มา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน

1. เปิดโอกาสให้ ผู้ ป กครองได้ มีส่ ว นร่ ว มในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการ
จั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นให้ มีค วามเข้ มแข็ ง มี ส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุ ณภาพ
การจัดการศึกษา

3. ครูมีความตั้ ง ใจ มุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาการสอน
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ เ รี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิ ธี ก ารและ
แหล่งเรีย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ให้ นั ก เรี ย นแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
นั ก เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว มใน กา ร จั ด บ ร ร ย า กา ศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกให้กับครูผู้สอน
ทุกคน โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติจริงและมีการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ
2. ครูผู้สอนควรมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่าเสมอและตรงตาม
ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้
3. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน และ พัฒนาทักษะด้าน Digtal Literacy โดย
การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem based learning)
และเรียนรู้จากการลงมือทา (Learning by doing)
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่ อยกระดั บให้สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาทักษะด้านการคิดคานวณ
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบฝึกทักษะ ซึ่งรูปแบบการสอนแบบฝึกทักษะ เป็นการจัดการเรี ย นรู้ ต ามสภาพ
จริงและเน้นการฝึกซ้า การจัดการเรี ย นรู้ ดั ง กล่ า วเป็ น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ให้ ผู้ เ รี ย นได้
ประโยชน์สูงสุด นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติหลังการเรียนจบเนื้อหาใดเนื้อหนึ่งเพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้ า ใจ รวมทั้ ง
เกิดความชานาญในเรื่องนั้นมากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของตน จะสามารถพัฒ นาทั ก ษะการคิ ด และ
กระบวนการคิดที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนได้ การสอนพัฒนาการคิดด้วยการฝึ ก ทั ก ษะ เป็ น การสอนท าความเข้ า ใจ
บทเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนมีความเชื่อมั่นละสามารถประเมินผลของตนเองได้ ฝึกให้นักเรี ย นท างานตามล าพั ง โดย
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และใช้เป็นแนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเอง
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ทักษะพื้นฐานการออกเสียง ฝึกทักษะโดยใช้สื่อในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการ ปฏิบัติ ง าน ฝึ ก สนทนาเป็ น
กลุ่มและรายบุคคล ฝึกการปฏิบัติจริงในสถานที่จริง ประเมินสรุปบทเรียน และทดสอบหลั ง จากลงพื้ น ที่ จ ริ ง โดย
ทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและในแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ ใ ช้ ก ระบวน การวิ จั ย ในการสื บ
เสาะหาความรู้หรือแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตเนื้อหาที่เรียน โดยมี ขั้นตอนการระบุปัญหา ขั้นตั้ง สมมุ ติ ฐ าน
ขั้นพิสูจน์ ทดสอบสมมติฐาน ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้น วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล และขั้ น สรุ ป ผล ซึ่ ง ผู้ เ รี ย นจะได้ ฝึ ก ฝน
กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่าง เป็นระบบและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
แผนปฏิบัติงานที่ 4 พัฒนาทักษะด้าน Digtal Literacy
ผู้เรียนสนุกกับการเรียนโดยการเรียนรู้จากการแก้ ปั ญ หา (Problem based learning) และเรี ย นรู้ จ าก
การลงมือทา (Learning by doing)
แผนปฏิบัติงานที่ 5 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษามากกว่าระดับ 2.5 ขึ้นไป
โรงเรียนได้จัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่ อ พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามรถโดยมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET) ผลการ
ประเมินผู้เรียนตามสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ผลการประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย นและผลการ
ทดสอบความสามารถด้านภาษา การคิดคานวณและความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
แผนปฏิบัติงานที่ 6 พัฒนานัก เรี ย นให้ มีน้ าหนั ก ส่ ว นสู ง และพั ฒ นาการทา งร่ า งกายเจริ ญ เติ บ โตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย
จัดโครงการอนามัยโรงเรียน โดยสารวจข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับน้าหนัก และส่วนสูง น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์
แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มต่า กลุ่มปกติ กลุ่ มสู ง จั ด กิ จ กรรมที่ พัฒ นาเกี่ ย วกั บ น้ าหนั ก และส่ ว นสู ง
ติดตามและประเมินผลเป็นรายเดือน
แผนปฏิบัติงานที่ 7โครงการพัฒนาองค์กรบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ FAMILY-MODEL มาพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง และติดตาม
ประเมินผลการใช้ FAMILY-MODEL
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แผนปฏิบัติงานที่ 8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่ว มในการใช้แหล่ งเรียนรู้ และเชิญมาเป็นวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานที่ 9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปรับปรุงในเรื่องการจัดทาหลักสูตรเพื่อมีอาชีพ และใช้เทคโนโลยีในการสร้างอาชีพ โดยจัดทาเป็นหลักสู ตร
ท้องถิ่น
แผนปฏิบัติงานที่ 10 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ
โดยการสารวจสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมจัดการเรียนการสอน
ปรับปรุงและซ่อมแซ่มสื่อการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ติดตามและตรวจสอบการใช้สื่อการเรียนการสอน
รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน
แผนปฏิบัติงานที่ 11 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิด และทักษะการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการแบบ
โครงงาน การแก้ปัญหาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน การแก้ปัญหา (Problem based learning) และเรียนรู้จากการลงมือ
ทา (Learning by doing)
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ผ่า นมา (รอบที่ ๓)
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่ ที่ ๘ ต าบลทั พทั น อ าเภอทั พทั น จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึก ษาปี ที่ ๖ มี บุ ค ลากรสาย
บริหาร ๔ คน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เมื่อวันที่ ๑๐ ถึง๑๒ เดือน กรกฏาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจัดการศึกษา ๑ ระดับ คือ
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จาแนกเป็น
- มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจานวน ๕๕ คน ผู้เรียน จานวน ๙๒๗ คน
รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจานวน ๕๕ .คน ผู้เรียน จานวน ๙๒๗ คน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึก ษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดัง นี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

ตัวบ่งชี้ที่
๑
๒
๓
๔
๖

๖

๗

๗

๘

๘

๙

๙

๑๐

๑๐

๑๑

๑๑

๑๒

ชื่อตัวบ่งชี้
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับตัว บ่งชี้
รักษาตัวบ่งชี้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับดี ได้แก่
ลาดับที่ ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อตัวบ่งชี้
๑
๕
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
พอใช้

จุดเด่น
๑.ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๒.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๔. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรั ช ญาปณิ ธ านพั น ธกิ จ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์
ของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึ ก ษา สามารถเป็ น
แบบอย่างที่ดี อย่างมีคุณภาพ และผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รั ก ษามาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
๕.สถานศึกษา มีพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึ กษาและต้นสังกั ดอย่างมี
คุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๒.คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึกษาและ/หรือ คณะอนุ กรรมการเพื่อดาเนินการตามระเบียบ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึ กษา
๑.) ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และ สังคมศึ ก ษาศาสนา
และวัฒนธรรม การสอนซ่อมเสริมด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลายจะช่ ว ยพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
นาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
๑.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดาเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาโดยพิจารณาบุ ค คลที่ เ ป็ น
ที่ยอมรั บ ของชุ มชน มี คุ ณวุ ฒิ แ ละวั ย วุ ฒิ ที่ เ หมาะสม โดยมี จ านวนตามสมควร และควรด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการโดยพิจารณาจากบุคคลหลากหลายความสามารถ และจากเพศทุ ก วั ย ซึ่ ง อยู่ ใ นเขตบริ การของ
สถานศึกษา เพื่อดาเนินการตามระเบียบ
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๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้ เรียนเป็น สาคั ญ
๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๑. การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP โดยน าไปจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนในเรื่อง การแปลงเรขาคณิต พีชคณิต การคานวณในเรื่อง ภาคตัดกรวย บทปีทาโกรัส และ
นาไปสร้างผลงานทางศิลปะ จากการจัดกิจกรรมโดยใช้ โ ปรแกรม GSP ท าให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
เนื้อหามากยิ่งขึ้น และนักเรียนสามารถนาโปรแกรม GSP ไปใช้ ใ นเกิ ด ประโยชน์ ใ นด้ า นการชิ้ น งานทางศิ ล ปะ
๒. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนทั พทั น อนุ ส รณ์ ได้ รั บ มอบหมาย
จาก สถาบันภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ ด าเนิ น การจั ด อบรมขยายผล การ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Young Learner Assessment ให้ แ ก่ ค รู ภ าษาอั ง กฤษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 ในจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี จ านวน 50 คน เมื่ อ วั น ที่ 24-25
มิถุนายน 2554 เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมิน ผลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้ น เรื่ อ งเทคนิ ค การ
ประเมินผลโดยใช้โครงงาน (Project work) การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment) และการประเมิ น ตนเอง
(Self assessment) และเทคนิคการให้ผลย้อนกลับของครู (Giving feedback)
๓. การจัดกิจกรรมการทดลอง เสมือนการทดลองจริงโดยใช้โปรแกรม Crocodile Chemistry
โดยนามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง พันธะเคมี สมบัติของธาตุและสารประกอบ ปริ มาณสารสั มพั น ธ์
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส เคมีไฟฟ้า จากการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ โ ปรแกรม
Crocodile Chemistry ทาให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่ อ ง การ
ออกแบบการทดลอง นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐาน และตรวจสอบตรวจสมมติ ฐ านได้ ห ลายครั้ ง จนแน่ ใ จว่ า
สมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถนามาออกแบบการทดลองจริงได้ เมื่อทาการทดลองจริงในห้องปฏิบัติการนั ก เรี ย นจะท า
การทดลองได้อย่างถูกต้อง
๔. ภาษาไทย สร้างสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรี ย นรู้ โดยสร้ า งสื่ อ ประสม เช่ น
E-book Powerpiont เกม เพลง โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสืบค้น ทากิจกรรมกลุ่ ม ฝึ ก ทั ก ษะและสรุ ป
ความรู้โดยใช้เกม เพลง และใช้ Powerpoint ในการสรุปเนื้อหาในแต่ละเรื่อง นักเรียนที่เรี ย นไม่ ทั น เพื่ อ นหรื อ
ต้องการทบทวนความรู้เพิ่มเติม สามารถไปศึกษาจาก E-book ได้ จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ย นรู้ นั ก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น พิจารณาได้ จ ากคะแนนสอบ O-NET ของนั ก เรี ย นในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔ มี
คะแนนสูงกว่านักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓
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ตารางสรุปผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
น้าหนัก
คะแนน
(มัธยมศึกษา)
(คะแนน)
ที่ได้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๑๐.๐๐
๙.๔๙
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๐.๐๐
๙.๑๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑๐.๐๐
๙.๕๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
๑๐.๐๐
๙.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
๒๐.๐๐
๘.๕๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑๐.๐๐
๙.๐๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐
๔.๘๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
๔.๖๗
๕.๐๐
สังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน/วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ๕.๐๐
๕.๐๐
และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑๐ ผลการพั ฒ น าตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น ๕.๐๐
๕.๐๐
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑๑ ผลการด า เนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส่ ง เสริ มบทบาทของ ๕.๐๐
๕.๐๐
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
๕.๐๐
๕.๐๐
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม




๑๐๐.๐๐

๘๔.๒๖

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
 ใช่  ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ประกาศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
............................................................................
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 9 (3) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึ ก ษาให้ ยึ ด หลั ก ที่ ส าคั ญ ข้ อ หนึ่ ง คื อ มี
การกาหนด มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และประเภท และมาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึ ก ษา และให้ ถื อ ว่ า การประกั น
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยมี ก ารจั ด ท ารายงาน
ประจาปีเสนอ ต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิด เผยต่ อ สาธารณชน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่ อ วั น ที่ 6 สิ ง หาคม 2561 นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาใน
ทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึ ก ษาไทยใน
อนาคต และนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุ ก ระดั บ ก่ อ นมี ก าร
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ในการประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 โรงเรี ย นทั พ
ทันอนุสรณ์ และมีส่วนร่วมของของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุ มชน
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง จึงประกาศ กาหนดค่าเป้าหมายความส าเร็ จ ตามมาตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพั ฒ นาคุ ณภาพ
มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่ ง เสริ มและก ากั บ
ดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึก ษา ให้ บ รรลุ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
(นายอดิศักดิ์ อินทรชื่น)
ผู้อานวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้ เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึ กษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่
2.1
2.2
2.3

2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัด เจน
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึก ษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เ อื้อต่ อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้เรียนเป็น สาคั ญ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพั ฒนาผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัด การเรีย นรู้
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 | 139

การกาหนดค่าเป้าหมายแนบท้ ายประกาศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพั ฒนาตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา ปีการศึกษา 2562
ตามมาตรฐานการศึกษาระดั บการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข องผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้เรียนเป็น สาคั ญ

ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ดี
(ระดับ 3)
ดี
(ระดับ 3)
ดี
(ระดับ 3)

การกาหนดค่าเป้าหมาย
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
2. การกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมินดังนี้
ระดับ
5
ยอดเยี่ยม
ระดับ
4
ดีเลิศ
ระดับ
3
ดี
ระดับ
2
ปานกลาง
ระดับ
1
กาลังพัฒนา
3. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึก ษา
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ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสาเร็จตามประเด็ นพิ จารณา
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จานวน 10 ประเด็นการพิจารณา
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ท างวิชาการของผู้เรี ยน จานวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น ด้ า นความสามารถในการสื่ อ สาร
ในระดับดี
1.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถการสื่อสาร การนาเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการคิดคานวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.6 นักเรียนร้อยละ 50 มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาจีน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี
2.2 นักเรียนร้อยละ 50 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA
2.3 นั ก เรี ย น ร้ อ ยละ 50 ผ่ า นกา รประเมิ น สมร รถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น ด้ า นความสา มารถในการคิ ด
ในระดับดี
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลงาน จากการทาโครงงาน / สิงประดิษฐ์ และสามารถอธิ บ ายหลั ก การ แนวคิ ด
ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้
3.3 นักเรียนร้อยละ 50 สามารถสร้างนวัตกรรม
3.4 นักเรียนร้อยละ 50 สามารถสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรมไปใช้ และมีการเผยแพร่
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ใน
ระดับดี
4.3 นักเรียนร้อยละ 50 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรีย น (ต่อ)
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลั กสู ตรสถานศึก ษา
5.1 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
5.2 นักเรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.3 นักเรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.4 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.5 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.6 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.7 นักเรียนร้อยละ 50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
5.8 นักเรียนร้อยละ 40 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ
6.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ
6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 70 มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ
6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ร้อยละ 70 มีความพร้อมที่ศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น
6.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ร้อยละ 70 มีความพร้อมในการทางาน และประกอบอาชีพ
1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค์ของผู้เรีย น จานวน 4 ประเด็นการพิจารณา
1. 1

6. 2

ระดับคุณภาพ ดี
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ข องผู้ เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่ านิยมที่ ดีตามที่ สถานศึก ษากาหนด
1.1 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
1.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นาและมีจิตอาสา
1.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น ไทย
2.1 นักเรียนร้อยละ 70 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสาคัญ และท้องถิ่น
2.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
2.3 นักเรียนร้อยละ 70 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย์เป็นประมุข
2.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภู มิใจในความเป็นไทย
2.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่ างและหลากหลาย
3.1 นักเรียนร้อยละ 70 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องชาติ และเป็ น
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรีย น (ต่อ)
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 นักเรียนร้อยละ 50 มีน้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติ บ โตตามเกณฑ์ มาตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรื อ ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ
4.3 นักเรียนร้อยละ 70 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ ส่ ว นตั ว สะอาด และปฏิ บั ติ ต น
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
4.4 นักเรียนร้อยละ 70 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด
4.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
4.6 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 70 มี พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี
จิตสาธารณะ
4.7 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต
ในระดับดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจั ดการ 6 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ดี
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึก ษาก าหนดชั ดเจน สอดคล้ อ งกั บบริ บทของสถานศึ ก ษา สามารถ
ปฏิบัติได้จริง
2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและสามารถ
ตรวจสอบได้
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึ ก ษา ที่ ส่ง ผลต่ อ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได้กาหนดค่า เป้า หมายความสาเร็จ ไว้
2.2.1 สถานศึกษามีและดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบ
คลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรี ย นและบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2.2 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา กระบวนการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา
2.3 มี ก ารดาเนิ น งานพั ฒนาวิ ช าการที่ เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นอย่ า งรอบด้ า นตามหลั ก สู ตรสถานศึ ก ษาและทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้ เ รี ย นให้ มีศั ก ยภาพ
เป็นพลโลกปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2.3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับความเห็ น ขอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและสามารถ
ตรวจสอบได้
2.3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชี พ
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง
2.4.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ประสานและครูในระดับชั้น มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ย นรู้
และพัฒนาการทางานร่วมกันอย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 ครั้ง
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2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสัง คมที่เอื้อ ต่อ การจั ดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
2.5.1 ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
2.5.2 จานวนแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ สนั บสนุ นการบริหารจัดการและการจั ดการเรียนรู้
สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น ผู้เรียนเป็น สาคั ญ 5 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ดี
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิ ดและปฏิ บั ติจริง และสามารถนาไปประยุก ต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.2 ครูร้อยละ 70 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
3.1.3 ครูร้อยละ 70 มีการเผยแพร่ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง เรียนรู้ที่ เอื้ อต่ อการเรียนรู้
3.2.1 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.2.2 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application
3.2.3 ครูร้อยละ 70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรี ย น ภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรี ยนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครูร้อยละ 70 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมิ นผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรีย น
3.4.1 ครูร้อยละ 70 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ น าผลมาพั ฒ นา
ผู้เรียน
3.4.2 ครูร้อยละ 70 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ เป้าหมายของการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้ อมูลสะท้ อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจั ดการเรียนรู้
ครูร้อยละ 70 และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลั บ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
การจัดการเรียนรู้
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้น ฐาน
ประกาศมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
..............................................................
ที่ประชุมคณะกรรมการสานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทัพทั น อนุ ส รณ์ ค รั้ ง ที่ 3/2562 เมื่ อ วั น ที่ 10 เดื อ น
มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้พิจารณาประกาศมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึ ก ษา 2562 ของโรงเรี ย นทั พทั น อนุ ส รณ์
แล้ว
เห็นชอบให้ดาเนินการตามประกาศมาตรฐานสถานศึกษาได้

ลงชื่อ
(นายจเร หิรัญสูตร์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
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