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รายงานการพฒันาคุณภาพสถานศกึษาประจ าปี 
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 
ตอนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียน  ทัพทันอนุสรณ์ ที่ตั้งเลขท่ี  95  หมู่  8   ต าบลทัพทัน  อ าเภอทัพทัน  
จังหวัดอุทัยธานี   61120   โทรศัพท์  056-591155    โทรสาร 056-591284-5  e-mail - 
thapthan@gmail.com   Website -  http://school.obec.go.th/thaptham/ และ  Website   
โรงเรียนในฝ๎น  -   http://www.labschools.net/thapthan/    เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อท่ี  118  ไร่  1  งาน  9  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ จ านวน   10   ต าบล   90  
หมู่บ้าน    ได้แก่    
     1.  ต าบลทัพทัน    8   หมู่บ้าน     
   2.  ต าบลหนองหญ้าปล้อง   6   หมู่บ้าน    | 
   3.  ต าบลเขาข้ีฝอย    6   หมู่บ้าน    
                     4.  ต าบลทุ่งนาไทย    7  หมู่บ้าน      
                     5.  ต าบลโคกหม้อ   5   หมู่บ้าน      
   6.  ต าบลหนองยายดา   8   หมู่บ้าน     
   7.  ต าบลตลุกดู่            17   หมู่บ้าน        
   8.  ต าบลหนองสระ    7  หมู่บ้าน      
    9.  ต าบลหนองกระทุ่ม             15   หมู่บ้าน     
                   10.  ต าบลหนองกลางดง             11   หมู่บ้าน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 เมื่อ พ.ศ. 2501   สมัยนายวีระ  กาญจนเถียน  เป็นนายอ าเภอ  นายศิริ  ศรีสุวรรณ  เป็น
ศึกษาธิการ  ได้ติดต่อขอที่ดินจากชาวบ้านเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ ได้ที่ดินมา  10 
ไร่ แต่ทางการก็ยังมิได้จัดตั้งโรงเรียนแต่อย่างใด จนเวลาล่วงเลยมาถึง 9 ปี  ต่อมาเม่ือวันที่ 22  กุมภาพันธ์  
2510  ทางอ าเภอทัพทัน  สมัยนายพรหม  ขวัญสกุล  เป็นนายอ าเภอทัพทัน  นายวินัย  หาญสาริกัน  เป็น
ศึกษาธิการอ าเภอ  ได้ยื่นเรื่องราวขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นประจ าอ าเภอขึ้นเป็นครั้งแรก แต่
เนื่องจากยังไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ  ต้องมีท่ีดินถึง  15 ไร่  ฉะนั้นจึงยังมิได้
รับอนุมัติ  จ าเป็นต้องหาที่ดินเพ่ิม ดังนั้น นายพรหม  ขวัญสกุล และ นายวินัย  หาญสาริกัน  จึงได้ติดต่อขอ
ที่ดินเพ่ิมเติมจากเจ้าของเดิม ซึ่งได้อุทิศให้เมื่อ  ปี 2501  โดยมิได้ขัดข้องและมีผู้บริจาคเพ่ิมอีก ได้ที่ดินมา
15 ไร่ 1งาน 88 ตารางวา และนายอ าเภอได้รายงานให้กรมสามัญศึกษาทราบ กรมฯ ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดู
สถานที่ (ป๎จจุบันเป็นที่ว่าการอ าเภอทัพทัน) และให้นายอ าเภอสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน  
เพ่ือเตรียมเปิดให้ทันปีการศึกษา 2511 

http://cshool.obec.go.th/thaptham/
http://www.labschools.net/thapthan/%20%20%20%20เปิด
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   วันที่  22  ธันวาคม  2510  ทางอ าเภอได้จัดฉายภาพยนตร์เพ่ือเก็บเงินสร้างอาคารเรียน 
ภาพยนตร์ที่ฉายในคืนนั้นคือ เรื่อง  “มดแดง”  ซึ่งต่อมาค าว่า  “มดแดง”  จึงได้กลายมาเป็นสมญาของ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  คือคนส่วนมากจะเรียกโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ว่า “โรงเรียนมดแดง” ได้เงินมา
ประมาณ 10,000 บาท และสร้างอาคารเรียนเสร็จเมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2511  โรงเรียนเปิดรับสมัคร
นักเรียนชั้น ม.ศ.1 ได้นักเรียน 47 คน  แต่เมื่อถึงก าหนดเปิดเรียนภาคต้น กระทรวงศึกษาธิการก็ยังมิได้
อนุมัติให้ตั้งโรงเรียน นักเรียนก็แยกย้ายกันไปเรียนที่อ่ืนหมด  จนต่อมาเม่ือวันที่ 15  กรกฎาคม  2511  
ทางอ าเภอได้เรียกนักเรียนกลับมาได้นักเรียน 16  คน  และอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดทัพทันท าการ
สอน ได้ครูมา 2 คน คือ นายเอื้อม แสงแก้ว  และนายสมคิด  ไทยกิม ซึ่งเป็นครูสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  มาท าการสอนเป็นครั้งแรกจนถึงวันที ่ 29 กรกฎาคม 2511 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้ง
โรงเรียนอย่างเป็นทางการประกอบกับอาคารเรียน จึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ (ที่ว่า
การอ าเภอป๎จจุบัน) 
 วันที่ 26 สิงหาคม 2511 ทางจังหวัดอุทัยธานีได้แต่งตั้งให้ นายเสวก ใหลสกุล ครูตรีโรงเรียนอุทัย
ทวีเวทมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ในปี พ.ศ.2513  กรมสามัญศึกษามีแผนงานที่จะขยายงานด้าน
มัธยมศึกษาให้กว้างขวางขึ้นและได้ตั้งเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับที่ดินโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอไว้ว่า
ควรมีที่ดินอย่างน้อย35ไร่ ดังนั้น นายเสวก ใหลสกุล  และก านันรัตน์  อยู่สุข  จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินใน
หมู่บ้านตาลแถวจาก  นางภู - นายผ่อง  เหมือนการ และได้บริจาคท่ีดินมา  56 ไร่ 24  ตารางวา 
 ในปี พ.ศ. 2514    นายก่อ  สวัสดิพานิช   อธิบดีกรมสามัญได้มาเยี่ยมโรงเรียน  และได้มาดู
สถานที่ที่หาไว้ เห็นว่าที่เก่าไม่พอขยายแน่  จึงให้ย้ายโรงเรียนมาสร้างใหม่  คือ  อาคารผ่องนภาป๎จจุบัน   
เสร็จเมื่อ  พ.ศ. 2515  วันที่ 1  มิถุนายน 2515  ได้ย้ายโรงเรียนจากเดิมมาอยู่โรงเรียนใหม่ (ที่ป๎จจุบัน)  
   ในปี 2517 นายเสวก  ใหลสกุล ได้เล็งเห็นว่ามีการขยายตัวของโรงเรียนและมีความจ าเป็นต้องใช้
สถานที่ก่อสร้างอาคาร  แต่บริเวณโรงเรียนมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมมาก สมควรที่จะสงวนไว้คิดจะซื้อที่นาที่ติด
กับโรงเรียน โดยได้ประชุมผู้ปกครองและชาวตลาดทัพทัน ซึ่งก็ได้รับการเห็นด้วย  จึงขอรับบริจาคเงินซื้อที่
นาดังกล่าวจากชุมชนชาวอ าเภอทัพทันเป็นเงิน 65,000 บาท  ได้ที่เพ่ิมอีก 61 ไร่   ป๎จจุบันโรงเรียนมีที่ดิน  
118  ไร่   1  งาน 9  ตารางวา  โรงเรียนได้ขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ   จนในปี พ.ศ. 2523   ได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 4–5) 
 ในปี 2524  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเสวก  ใหลสกุล  ไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนพยุหะวิทยาคม  จ.นครสวรรค์  และให้นายเสถียร  กองแม่  มาด ารงต าแหน่งแทนจนถึงปี พ.ศ. 
2527   นายเสถียร  กองแม่   ได้รับแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  
จังหวัดมุกดาหาร  และได้แต่งตั้งให้ นายนิวัฒน์ รังษิมาศ  มาด ารงต าแหน่งแทน  จนในปี พ.ศ. 2533  นาย
นิวัฒน์  รังษิมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนแรกของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์      จน
ในปี พ.ศ. 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
หนองฉางวิทยาและได้แต่งตั้งให้ นายจักรกฤษ  แย้มสรวล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานสักวิทยา   มาด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
  วันที่  24 ธันวาคม 2541  กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้  นายจักรกฤษ  แย้มสรวล    ย้ายให้ไป
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ.กาญจนบุรี และได้แต่งตั้งให้ นายประเสริฐ   
เกษตรเอ่ียม  ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
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 วันที่  16  มีนาคม   2545  กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้ นายประเสริฐ  เกษตรเอ่ียม  ย้ายไป
ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี  และได้แต่งตั้งให้  ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ชาญ
กูล  ผู้อ านวยการโรงเรียน ตลุกดู่วิทยาคม จ.อุทัยธานี  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์จนเกษียณอายุราชการในวันที่  30  กันยายน  2554   
  วันที่  9  ธันวาคม  2554  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42    มีค าสั่งให้  
นางนภาลัย  สงวนวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  จ.อุทัยธานี  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จนเกษียณอายุราชการในวันที่  30  กันยายน  2558  
       วันที่  11 พฤศจิกายน 2558  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42    มีค าสั่งให้  
นายวิรัช   วิริยาภรณ์ประภาส  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา  จ.อุทัยธานี  มาด ารงต าแหน่ง
แทนจนถึงป๎จจุบัน 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงแผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ - 4 - 
 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายวิรัช   วิริยาภรณ์ประภาส   
โทรศัพท์    085-1867035   e-mail  wirach.wiriya@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.     สาขา   การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จนถึงป๎จจุบัน เป็นเวลา 6 เดือน 19  วัน 
  2)   รองผู้อ านวยการโรงเรียน     2    คน 
            2.1   ชื่อ-สกุล     นายตระศักดิ์    แสงภักดี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.   สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์    0-81888-9542     e-mail  tasuk_2005@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานงบประมาณ 
   2.2  ชื่อ-สกุล     นายไพบูลย์     วรนัยพินิจ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.   สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์    0-81036-0865     e-mail pai_boon1@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานบริหารบุคคล 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)  
  1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 638  คน  
       2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 842 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 4 75 85 160 40 

ม.2 4 69 79 148 37 

ม.3 4 74 86 160 40 

รวม 12 218 250 468  

ม.4 3 36 82 118 39.33 

ม.5 4 40 90 130 32.5 

ม.6 4 39 87 126 31.5 

รวม 11 115 259 374  

รวมทั้งหมด 23 333 509 842  
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 ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  630   คน  
  2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   825   คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 4 75 85 160 40.00 

ม.2 4 67 74 141 35.25 

ม.3 4 71 84 155 38.75 

รวม 12 213 243 456  

ม.4 3 36 82 118 39.33 

ม.5 4 40 89 129 32.25 

ม.6 4 38 84 122 30.50 

รวม 11 114 255 369  

รวมทั้งหมด 23 327 498 825  

 
 3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน                    
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  739  คน คิดเป็นร้อยละ  89.58  
  4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 726  คน คิดเป็นร้อยละ  88.00 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  30   คน   คิดเป็นร้อยละ 3.64  
  6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  99  คน   คิดเป็นร้อยละ  12.00 
  7)  จ านวนนักเรียนป๎ญญาเลิศ  240  คน   คิดเป็นร้อยละ 29.09 
  8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  430   คน   คิดเป็นร้อยละ 52.12 
  9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ป๎จจุบัน)   -   คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 10) สถิติการขาดเรียน    18    คน   คิดเป็นร้อยละ  2.18 
  11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น .......-.......... คน   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ - 6 - 
 

 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.3            จ านวน.......122..........คน  คิดเป็นร้อยละ 78.71 
   ม.6            จ านวน........116.........คน  คิดเป็นร้อยละ 95.08 
 13) อัตราส่วนครู : นักเรียน = …1…..: …36.… (แยกตามระดับ) 
 14) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 772 คน  
คิดเป็นร้อยละ 93.58 
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   771  คน  คิดเป็นร้อยละ 93.45
 16) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  740  คน  คิดเป็นร้อยละ 89.70
 17) จ านวนนักเรียนที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 723 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 87.64 
 18) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ  755 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.52 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา  825  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 20) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา   825  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
ครูประจ าการ 

ท่ี ชือ่-สกุล อาย ุ ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ านวน
คร้ังท่ี
รับการ
พัฒนา/

ปี 

จริง ราชการ 

1 นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 45 21 คศ. 3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย ม.6 3 
2 นางสาวทิพากร  สทิธิวรีธรรม 59 36 คศ. 3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.3 3 
3 นางสมกิจ  บุญม ี 48 22 คศ. 3 ศบ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทยม.1,ม.4 3 
4 นายอภิวัฒน์ชัย  จรีะดิษฐ ์ 41 5 คศ.1 กศ.บ. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.4 3 
5 นางสาวสุภัค  พนัธ์พทุธ 44 5 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 3 
6 นางพัชรนิทร์    ศิริเขตรกรณ ์ 60 37 คศ. 2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.1 3 
7 นางฉววีรรณ     เป่ียมเนตร 60 40 คศ. 3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.3 3 
8 นางสุธัญญา  วรนัยพนิิจ 54 21 คศ. 3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.6 3 
9 นางสาวขวัญล่า  อยู่พุ่ม 45 2 คศ.1 ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์ ประวัติศาสตร์ ม.5,6 

สังคม ม.4 
3 

10 นางสาวนโิรบล พฒันพงษ์ 37 5 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.2,ม.3,ม.5 3 
11 นางจันจิรา  เชมิชัยภูม ิ 45 6 คศ.1 ศษ.บ สังคมศึกษา สังคม ม.3,ม.4,ม.6 3 
12 นางสาวณิชาภทัร  สุวรรณศร ี 25 1 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.3,6 3 
13 นายสัมพันธ ์    สกุรณ ์  58 35 คศ. 4(3) กศ.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ ม.6 3 

14 นางมาลัย      แถมพยัคฆ ์ 60 37 คศ. 3 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ ฟิสิกส์ ม.4 
วิทย์ ม.5 ม.6 

3 

15 นางประกายรัตน์ สงฆโ์นนเหลก็ 53 31 คศ. 3 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทย์ ม.3 3 
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ครูประจ าการ 
ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ ต าแหน่ง/

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา 

/  ชั้น 
จ านวน
คร้ังท่ี
รับการ
พัฒนา/

ปี 

จริง ราชการ 

16 นางโกสุมภ์      มนุีเวช 57 34 คศ. 2 กศ.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทย์ ม.1 3 

17 นางประจุพร     จอ้นแจง 42 19 คศ. 2 ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ ม.5 3 

18 นางรววีรรณ  จันทร์ชืน่ 39 15 คศ. 3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมี ม.4,ม.6 5 

19 นายชยพล   ชุรนิทร  33 10 คศ. 2 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา  ม.4 ม.5, ม.6 3 

20 นางสาวธญัญารักษ์  นาคยา 35 12 คศ.2 วท.ม. เคม ี เคมี  ม.5 3 

21 นายสมชาย      ปานหลุมขา้ว 54 31 คศ. 3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/ม.6 5 

22 นางสาวทวี      ขยันการนาว ี 43 20 คศ. 3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.1 3 

23 นางชุติมา       เฉลียว 41 18 คศ. 3 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.3 5 

24 นายอ านาจ       จอ้นแจง 40 17 คศ. 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.4 4 

25 นางเกษมาภรณ์  เฮงทับทมิ 56 36 คศ. 3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.2 6 

26 นางสาวณัฎฐนนัท ์  จุตมิา 32 9 คศ. 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.5 3 

27 นายพงษ์นรนิ อนุค า 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.6 3 

28 นายนิเวศน์        ทิมปรางค์ 50 28 คศ. 3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ม.ม.5 3 

29 นางเสาวภา       อนุเพชร 56 37 คศ. 3 กศ.ม. การสอนคณติศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.6 3 

30 นางดาววิภา       ยี่สาคร 57 37 คศ. 2 ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.3 3 

31 นางส ารวย  อุณหพิเชษฐวฒันา 45 21 คศ. 3 ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.4 3 

32 นายณรงค์         ฤทธิฤาชัย 38 14 คศ. 3 กศ.ม. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.2 3 

33 นางสาวราณี       ศรีบัวบาล 30 6 คศ. 1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1 3 

34 นายนรนิทร์       กสิวทิย์ 58 36 คศ. 3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงาน ฯ ม.1,ม.3 ม.5 3 

35 นางรุ่งนภา        กสิวทิย์ 59 36 คศ. 3 ค.บ. ภาษาไทย การงาน ฯ ม.1,ม.3 ม.5 3 
36 นางศิริพร        หิรญัสูตร ์ 57 37 คศ. 3 ศษ.บ. ภาษาไทย การงาน ฯ ม.1- ม.5 3 

37 นางวราภรณ์      กล้าวกิย์กร  59 37 คศ. 3 ค.บ. เกษตรศาสตร ์ การงาน ฯ ม.1- ม.5 3 

38 นางสุกญัญา      โต๋วสัจจา 53 33 คศ. 2 ค.บ. การบริหารการศึกษา - 3 

39 นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวทิย์ 35 10 คศ. 3 วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์  
ม.5- ม.6 

3 

40 นางสาวเบญ็ญาภา  ศรีเรืองพนัธ ์
 

39 6 คศ. 1 คอม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์
 ม.3- ม.4 
 

3 
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ท่ี ชื่อ-สกุล อาย ุ ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา 
/  ชั้น 

จ านวน
คร้ังท่ี
รับการ
พัฒนา/

ปี 

จริง ราชการ 

41 นายมงคล   หู้โลหะ 32 2 คศ. 1 วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์
 ม.1- ม.2 

3 

42 นางจ ารญู   พลูกสวิิทย์ 58 37 คศ. 2 ค.บ. คหกรรม (ผ้า) สุขศึกษา  
ม.3, ม.4, ม.5 

3 

43 นายอภิรัตน์   สุจรติ 44 17 คศ. 3 วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา สุขศึกษา พละศกึษา 
ม.1,ม.2,ม.6 

3 

44 นายสังวาล  พงษ์จ าปา 53 24 คศ. 3 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา พละศกึษา 
ม.1,ม.2,ม.4 

3 

45 นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ ์ 30 2 คศ. 1 กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ไทย นาฏศิลป์ 3 

46 นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น 36 6 คศ. 2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ทัศนศิลป์  
ม.3,ม.5 

3 

47 นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สรุิต 30 4 คศ. 1 ศศ.บ. บรรณารกัษ์ หน้าที่พลเมือง ม.3 3 

 
จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงวิชาเอก……43…. คน 
คิดเป็นร้อยละ ……92……. 

     จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงความถนัด ……4……. คน 
คิดเป็นร้อยละ ……8…….     

 
 พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

1 นายนิคม    สุวรรณรัตน ์ 37 7 วท.บ. วิทยาศาสตรก์ารกีฬา ม.1,3,5 งบประมาณ 
2 Miss Joana Capuyan 30 5 BSE English ม.1,2,3 รายได้สถานศึกษาเก็บ

จากนักเรียน 
3 Miss Ye Liyi 21 1  Teaching Chinese 

as a Second 
language 

ม.1,2,3 รายได้สถานศึกษาเก็บ
จากนักเรียน 

4 Miss Janice T. Carmona 27 1 BSE English ม.4,5,6 รายได้สถานศึกษาเก็บ
จากนักเรียน 

5 Miss Zhao Liping 23 1  Chinese 
Languages &  
Literature 

ม.4,5,6 รายได้สถานศึกษาเก็บ
จากนักเรียน 

6 Miss Sharon Rose P. Dotillos 30 1 BSA Western Institute 
Of Technology 

ม.1,ม.2 รายได้สถานศึกษาเก็บ
จากนักเรียน 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน   3  หลัง อาคารประกอบจ านวน  2   หลัง   ส้วม   7   หลัง 

สระว่ายน้ า – สระ   สนามเด็กเล่น –  สนาม  สนามฟุตบอล  1  สนาม สนามบาสเก็ตบอล 1  สนาม   
สนามฟุตซอล  1  สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล   2  สนาม 
 

 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ   40.30  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ     48.59  ของรายรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 3,371,235 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 659,762.09 
เงินนอกงบประมาณ 2,552,950 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,240,530.45 

เงินอ่ืนๆ(ค่าสาธารณูปโภค) 

ค่าจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ 

ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 

ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน 

เงินบริจาคทุน 

รายได้สถานศึกษา 

เงินอุดหนุนป๎จจัยพ้ืนฐาน 

เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี 

188,600 

283,500 

410,300 

283,500 

16,500 

191,150 

208,500 

1,789,185 

งบอ่ืนๆ(ระบุ)ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์ 

ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 

ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน 

การบริจาคทุน 

จ่ายค่าอาหารกลางวัน-ค่าพาหนะ 

จ่ายค่าหนังสือ กิจกรรม อุปกรณ์ 

171,824.54 

132,960 

406,900 

158,892.75 

4,000 

208,500 

817,215.25 

รวมรายรับ 5,924,185 รวมรายจ่าย 3,800,585.08 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นสังคมชนบท  มีประชากรประมาณ 37,764  คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลาดนัดโค-กระบือ  ตลาดทัพทัน  หมู่ 8 บ้านตาลแถว ต.ทัพทัน  
อาชีพหลักของชุมชน คือ คือ  ท านา  เนื่องจาก  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับการท านา  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีหล่อเทียน-แห่เทียน
จ าน าพรรษา  วันลอยกระทง วันเข้าพรรษาและออกพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่  การตักบาตรเทโว  
พิธีบวชนาค  พิธีแต่งงาน   
 2)   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี  อาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรมและ
รับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   6,000   
บาท/คน/ปี   จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว     5    คน  
  3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้  เช่น  ตลาดนัดโค-กระบือ   แปลงกล้าหนึ่งเดียว  สวนกิ
ตินันท์  โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเทศบาลต าบลทัพทัน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เรื่อง งบประมาณ  การให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ  เช่น  
การจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา   การจัดกิจกรรมกีฬา    การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย   

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
                     โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังโครงสร้างในตารางต่อไปนี้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  

ระดับ 

ชั้น 
ภาษาไทย 

คณิต 

ศาสตร์ 

วิทยา 

ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และ 

พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 

ต่าง 

ประเทศ 

กิจ 

กรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

รวม 

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

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

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

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

 เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  

ระดับ 

ชั้น 
ภาษาไทย 

คณิต 

ศาสตร์ 

วิทยา 

ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษา
และ 

พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 

ต่าง 

ประเทศ 

กิจ 

กรรม 

พัฒนา 

ผู้เรียน 

รายวิชา
เพิ่มเติม 

รวม 

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

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

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

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

  

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1)   ห้องสมุดมีขนาด  320   ตารางเมตร   จ านวนหนังสือในห้องสมุด  23,400 เล่ม 

(9,100 รายการ) 
 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน   ใช้ระบบ  ห้องสมุดอัตโนมัติ (School  Plus  System) 
จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย  420  คนต่อวัน   คิดเป็นร้อยละ   50.91  ของ
นักเรียนทั้งหมด   
   2)    ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จ านวน        8  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน        3               ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน   1  ห้อง 
  ห้องคณิตศาสตร์   จ านวน   1  ห้อง 

  3)   คอมพิวเตอร์   จ านวน         121 เครือ่ง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน              71 เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต            40 เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย     
360  คนต่อวัน   คิดเป็นร้อยละ  40.36  ของนักเรียนทั้งหมด 
   ใช้เพือ่การบริหารจัดการ                         10        เครื่อง 
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  4)    แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.   ห้องสมุด 170 

2.  ห้องพัฒนาอัจฉริยภาพe-learning 60 

3.  ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน 50 

4.  การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 200 

5.  ลานลูกเต๋าหน้าห้องวิทย์ 20 

6.  มุมหนังสือห้องคณิตศาสตร์ 10 

7.  มุมหนังสือห้องฟิสิกส์ 20 

  

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

8.  ห้องพยาบาล 30 

9.  สวนวรรณคดี 40 

10.  มุมหนังสือห้องภาษาไทย 200 

11.  สวนพฤกษศาสตร์ 54 

12.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 160 
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  5)    แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทัพทัน 5 

2.   ตลาดสดทัพทัน 3 

3.  ตลาดนัดโค-กระบือ 5 

4.  วัด 15 

5.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 5 

6.  โรงพยาบาล 10 

7.  สถานีต ารวจ 5 

8.  ศูนย์เรียนรู้การเพาะกล้าข้าว 5 

9.  วัดท่าซุง 4 

10.  แม่น้ าสะแกกรัง 4 

11.  แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สุโขทัย 1 

12.  แหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี 1 

13. อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ 

1 

14. ไร่องุ่นสุพัตรา  1 

15. สวนนงนุช 1 

16. วัดโนนกุ่ม(วัดหลวงพ่อโต) 1 
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6)   ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  
นักเรียน  ในปีการศึกษาที่รายงาน 
     6.1)   ชื่อ-สกุล  นายสมชัย    อ าภา 
ให้ความรู้เรื่อง กฎหมายที่ควรรู้    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน     10    ครั้ง/ปี 
 6.2)   ชื่อ-สกุล  ว่าที่ร้อยตรีธนวิชญ์   เสถียรโชค 
ให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน    3   ครั้ง/ป ี
 6.3)   ชื่อ-สกุล   พระมหาสุข  วัดหนองกระดี่ใน 
ให้ความรู้เรื่อง ธรรมศึกษา     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน    12   ครั้ง/ปี 
    6.4)   ชื่อ-สกุล   นางพัชรี   ผ่องโสภา   
ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน    10    ครั้ง/ปี 
     6.5)   ชื่อ-สกุล  ดาบต ารวจสายันต์ 
ให้ความรู้เรื่อง กฎจราจร     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน   10    ครั้ง/ปี 
    6.6)   ชื่อ-สกุล   พระอธิการบุญเลิศ   เจ้าอาวาสวัดหนองสระ 
ให้ความรู้เรื่อง  เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทรี     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน     1    
ครั้ง/ปี 
    6.7)   ชื่อ-สกุล   นายทองปอน  กุสโมทย์   ให้ความรู้เรื่อง   อีเอ็มบอล   
บ าบัดน้ าเสีย สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน    5   ครั้ง/ปี 
     6.8)   ชื่อ-สกุล   นายทองปอน  กุสโมทย์ ให้ความรู้เรื่อง   การท าน้ ายาล้างจานด้วยน้ า
หมักชีวภาพมะกรูดสถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน   7  ครั้ง/ปี     
  6.9)   ชื่อ-สกุล   ผู้ใหญ่ละเมียด   ทองคลี่  ให้ความรู้เรื่อง  การท านาโยน  การท าหน่อไม้  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน    1   ครั้ง/ปี 
     6.10)  ชื่อ-สกุล  Mr.Robert   Trelogan  ,   Ms.Janet   Trelogan 
ให้ความรู้เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันคริสมาสต์     สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  
จ านวน  1 ครั้ง/ปี 
 6.11)   ชื่อ-สกุล    Ms.Lee-Ann  Hill   ให้ความรู้เรื่อง สาธิตการท าแซนด์วิช
(ภาษาอังกฤษ)    สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
 6.12)   ชื่อ-สกุล    Ms.Rowena     Fortunato  ให้ความรู้เรื่อง  กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน  2  ครั้ง/ปี                           
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้รับเกียรติบัตรรางวัล
ชมเชยระดับจังหวัด  การประกวด ”โรงเรียน
ธนาคารดีเด่น “  ประจ าปี  2558   กลุ่ม
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม
การประกวดผลงานวีดิทัศน์เรื่องสั้น “โรงเรียน
ธนาคาร  สานฝ๎นนักการเงินวัยเยาว์ “ ปีที่5
หัวข้อ “เคล็ดลับ UP เงินออม ระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า” 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

คร ู เลื่อนวิทยะฐานะช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 

นักเรียน นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่เด็กและ
เยาวชน ผู้น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้าน
ศิลปะและดนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2559 

นายกรัฐมนตรี ในวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2559 

นักเรียนได้รับเกียรติบัตรพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ในการประกวดศิลปกรรมน าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต  
ครั้งที่ ๒๗  ประจ าปี ๒๕๕๘ 

ได้รับเกียรติบัตรพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  ในการประกวด
ศิลปกรรมน าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต  ครั้งที่ ๒๗  
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครัง้ที่ 65 

นักเรียนได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การแข่งขัน 
การอ่านเอาเรื่อง PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นักเรียนไดร้ับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การ
แข่งขันเขียนตามค าบอก จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การ
แข่งขันวาดภาพระบายสี    ระดับชั้น ม.1-3   
ระดับภาคเหนือ  ปี 2558 

ระดับภาคเหนือ  ปี 2558 

นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   
การแข่งขันวาดภาพศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้น  
ม.1-3   ระดับภาคเหนือ  ปี 2558  

ระดับภาคเหนือ  ปี 2558 

นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันการตอบป๎ญหา
ภาษาอังกฤษ รายการ PTTEP English Quiz 
2015 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558   
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพิษณุโลก ผลการแข่งขันได้เข้ารอบ 16 
ทีมสุดท้าย  

ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การ
แข่งขันละครสั้นภาษาจีนระดับภาคกลาง เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสงวนหญิง 
จ. สุพรรณบุรี  

ระดับภาคกลาง  
ณ โรงเรียนสงวนหญิง จ. สุพรรณบุรี 

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP 
Open House เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7 

งานมหกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ 
EP/MEP Open House เขต
ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 5 
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
งานมหกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ EP/MEP 
Open House เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7 

งานมหกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ 
EP/MEP Open House เขต
ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศล าดับที่ 8 
เหรียญเงินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ งานมหกรรมวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP/MEP Open House เขต
ภาคเหนือ ครั้งที่ 7  

งานมหกรรมวิชาการภาษาอังกฤษ 
EP/MEP Open House เขต
ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา
ฟุตบอล รุ่นอายุ 14 ปีและรองชนะเลิศอันดับ 2 
กีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 12 
ประจ าปี 2559 Thailand prime minister 
CUP 2016 

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน ครั้งที่ 12 ประจ าปี 
2559 Thailand prime minister 
CUP 2016 

นักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดอุทัยธานี ไปแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 37  รอบ
คัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 6  
ณ จังหวัดตาก ดังนี้ กีฬาเทเบิลเทนนิส  ทีม
หญิง และกีฬาเปตอง  หญิงคู่ 

เขตการแข่งขันกีฬา เขตท่ี 6  
ณ จังหวัดตาก 
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการโรงเรียนสีขาว 1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมี 
สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
2.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีทักษะชีวิต
ในการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และป๎ญหา
ทางเพศ 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. นักเรียนมี 
สุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอร้อยละ 
97.68 
2.  นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
96.83 
3. นักเรียนมีทักษะชีวิต
ในการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และป๎ญหาทาง
เพศร้อยละ  95.98 

2. กิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อย.น้อย) 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมี 
เลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. นักเรียนมีเลือก
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ร้อยละ  
93.50 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3. โครงการป้องกัน
อุบัติภัย 

1. นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตในการป้องกัน
ตนเองจากภัย 
อุบัติเหตุ 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

 1. นักเรียนมีทักษะชีวิต
ในการป้องกันตนเอง
จากภัย อุบัติเหตุร้อยละ  
95.12 

4. โครงการ TO  BE  
NUMBER ONE   

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
2. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
3. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. นักเรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมร้อยละ  
97.44 
2. นักเรียนมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 
ร้อยละ 98.66  
3. นักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตาม
จินตนาการร้อยละ 
98.66 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

5. 
โครงการพัฒนานักเรียนสู่
มืออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน 
วางแผนการท างาน
และด าเนินการจน
ส าเร็จ 
2. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนท างานอย่าง
มีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
3.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความรู้สึกที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนวางแผนการ 
ท างานและด าเนินการจน 
ส าเร็จร้อยละ 96.22 
2. นักเรียนท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน 
 และภูมิใจในผลงานของ 
ตนเองร้อยละ 95.37 
3.  นักเรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นไดร้้อยละ 98.41 
4. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี 
ต่ออาชีพสุจริตและหาความ 
รู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง 
สนใจร้อยละ 97.56 

 

6. 
โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ในระดับดี 
2. ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ในระดับดี 
3.  ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ในระดับดี 
 4.  ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ในระดับดี 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ในระดับปรับปรุง 
2. ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม 
3.  ผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม 
 4.  ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑใ์นระดับ 
ดีมาก 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

7. โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

1. นักเรียนมีการ
สร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและ
บุคลากรของ
สถานศึกษารวมทั้ง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับ
ดี 
2.  นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 
ระหว่าง สถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่
เกี่ยวข้องในระดับดี 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. นักเรียนมีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้
ที่เก่ียวข้องในระดับ 
ดีมาก 

 

2.  นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่าง 
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้องใน
ระดับดมีาก 

8.   โครงการห้องสมุด 
มีชีวิต 

1.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว 
 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
รอบตัวร้อยละ 93.05 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  2.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟ๎ง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
3.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

 2.  นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน ฟ๎ง ดู พูด เขียน 
และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพ่ิมเติมร้อยละ  
95.73 
3. นักเรียนเรียนรู้รว่มกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
ร้อยละ  96.83 

9.   โครงการส่งเสริม
พัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. นักเรียนสร้างผลงาน
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศลิป์ร้อยละ  94.39 

10. กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

1.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟ๎ง 
และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของ
ตนเอง 
2.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ป๎ญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟ๎ง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง 
ร้อยละ  95.24 
2.  นักเรียนน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ป๎ญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของ
ตนเองร้อยละ 94.63 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  3.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ป๎ญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
4.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

3.  นักเรียนก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ ์
ตัดสินใจแก้ป๎ญหาโดยมี
เหตุผลประกอบร้อยละ 
89.63 
4.  นักเรียนมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจร้อยละ 93.29 

11. กิจกรรมการใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 

1.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงาน 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานร้อยละ  
95.61 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝ๎งคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

1.  ร้อยละ  90  ของ
นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2.  ร้อยละ  90  ของ
นักเรียนเป็นลูกที่ดีของ
พ่อและแม่มีความเอ้ือ
อาทรผู้อื่นและกตัญํู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรร้อยละ 
97.56 
2.  นักเรียนเป็นลูกที่ดี
ของพ่อและแม่มีความ
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญํูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณร้อยละ 97.32 



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ - 24 - 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2.   โครงการปลูก
จิตส านึกในด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

1.  ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมร้อย
ละ 97.68 

3.   โครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  นักเรียนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในระดับ
ดี 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในระดับดี
เยี่ยม 

4.   โครงการ
ประชาธิปไตย 

1.  ร้อยละ  90  ของ
นักเรียนยอมรับ
ความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 
ร้อยละ  96.46 

5.   โครงการหล่อเทียน- 
แห่เทียนจ าน าพรรษา 

1.  นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมหล่อเทียน-แห่
เทียนในระดับดี 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมหล่อเทียน-แห่
เทียนในระดับ 
ดีเยี่ยม 
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กลยุทธ์ที่ 3  ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ที ่ ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการส่งเสริม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.  จัดระบบดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ 
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คนในระดับดี 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  จัดระบบดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ 
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คนในระดับดีเยี่ยม 

2.   กิจกรรมแนะแนว 1.  ร้อยละ  90 ของครู
ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไข
ป๎ญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไข
ป๎ญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและ
คุณภาพ ชีวิตด้วยความ
เสมอภาคร้อยละ 100 

3.   โครงการสวัสดิภาพ 
สวัสดิการนักเรียน 

1.  นักเรียนได้รับสวัสดิ
ภาพและสวัสดิการทุก
คนในระดับดี 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  นักเรียนได้รับสวัสดิ
ภาพและสวัสดิการทุก
คนใน 
ระดับดีเยี่ยม 

 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรสู่
ประชาคมอาเซียน 

1.  ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนใน
ระดับดี 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 
 
 

1.  ครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนในระดับ 
ดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

2. โครงการพัฒนาระบบ
การวัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละ 90 ของครูมี
การวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลายร้อยละ 100 

3. โครงการพัฒนาครู
โดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง 

1.  ร้อยละ 90 ของครู
มีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ   
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2.  ร้อยละ 90 ของครู
มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้
ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 3.  ร้อยละ 90 ของครู
ออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทาง
สติป๎ญญา 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ   
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ 100 
 
2.  ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนร้อยละ 100 
 
 3.  ครูออกแบบและ
การจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติป๎ญญา
ร้อยละ 100 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

4. โครงการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน กิจกรรม
การจัดการเรียนการ
สอน 

1. ร้อยละ 90 ของครูมี
การศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผล
ในการปรับการสอน              

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. ครูมีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลใน
การปรับการสอนร้อยละ 
100              

5. โครงการส่งเสริม การ
ใช้สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ร้อยละ 90 ของครู
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการ
น าบริบทและภูมิ
ป๎ญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบท
และภูมิป๎ญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับดี 
2.  จัดท าและ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับดี 
 
 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1. ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับดี
เยี่ยม 
2.  จัดท าและด าเนินการ
ตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับดี
เยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  3.  จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาในระดับดี 
4.  ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับดี 
5.  น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในระดับดี    
6.  จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายในในระดับดี 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

3.  จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาใน
ระดับดเียี่ยม 
4.  ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับดี
เยี่ยม 
5.  น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องในระดับ 
ดีเยี่ยม 
6.  จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายในในระดับ 
ดีเยี่ยม 

3.   โครงการชุมชน
สัมพันธ์ 

1.  ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดักิจกรรม
ประเพณีไทยในระดับดี 

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมประเพณี
ไทยในระดับ 
ดีเยี่ยม 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

4.   โครงการควบคุม
ภายในและบริหาร
ความเสี่ยง 

1.  มีระบบการควบคมุ
ภายในและบริหารความ
เสี่ยงในระดับด ี

1.ประชุม 
2.วางแผน 
3.เสนอโครงการ 
4.ด าเนินงาน 
5.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
6.ประเมินผล 

1.  มีระบบการควบคมุ
ภายในและบริหารความ
เสี่ยงในระดับดมีาก 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2557) 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปีการศึกษา 2557) *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....
ตามผลประเมิน 

มาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี

สุนทรียภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง   รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ    คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ป๎ญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

 
ดีมาก 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท 

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีมาก 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

แนวทาง   การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษา   ให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

 

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
      โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 10-12  เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตาม 
ตัวบ่งชี้ได้ดังต่อไปนี้ 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน:    
มัธยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.17 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.57 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.56 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.67 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัสน์ 
พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง การปฏิรูป
การศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.26 ดี 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย  84.26 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ....................................................................... 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น  

       1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  

               2.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
              4.   ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา
ปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี อย่างมีคุณภาพ  และผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล     
            5.  สถานศึกษา มีพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัดอย่างมีคุณภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
    1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น    
              2.  คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งท่ีปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการ
ตามระเบียบ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

           1.) ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การสอนซ่อมเสริมด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลายจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

           1.) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรด าเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาโดยพิจารณา
บุคคลที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมาะสม โดยมีจ านวนตามสมควร  และควร
ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโดยพิจารณาจากบุคคลหลากหลายความสามารถ และจากเพศทุกวัย 
ซึ่งอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ 
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                       -         
         4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

                      - 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  
     1. การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  โดยน าไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในเรื่อง การแปลงเรขาคณิต  พีชคณิต  การค านวณในเรื่อง ภาคตัดกรวย   บทปีทาโกรัส    
และน าไปสร้างผลงานทางศิลปะ  จากการจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม GSP  ท าให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน และนักเรียนสามารถน าโปรแกรม GSP  ไปใช้ในเกิดประโยชน์ในด้านการชิ้นงาน
ทางศิลปะ 
     2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับมอบหมายจาก  
สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด าเนินการจัดอบรมขยายผล การ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Young Learner Assessment  ให้แก่ครู
ภาษาอังกฤษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 50 คน 
เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2554 เนื้อหาการอบรมเก่ียวกับการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นเรื่องเทคนิคการประเมินผลโดยใช้โครงงาน (Project work)  การประเมินโดยเพื่อน (Peer 
assessment) และการประเมินตนเอง (Self assessment) และเทคนิคการให้ผลย้อนกลับของครู (Giving 
feedback) 
     3. การจัดกิจกรรมการทดลอง  เสมือนการทดลองจริงโดยใช้โปรแกรม  Crocodile  Chemistry  
โดยน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง  พันธะเคมี  สมบัติของธาตุและสารประกอบ  ปริมาณสาร
สัมพันธ์  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรดและเบส    เคมีไฟฟ้า   จากการจัดกิจกรรมการสอน
โดยใช้โปรแกรม Crocodile  Chemistry   ท าให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะในเรื่อง การออกแบบการทดลอง  นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐาน และตรวจสอบตรวจสมมติฐาน
ได้หลายครั้ง  จนแน่ใจว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้สามารถน ามาออกแบบการทดลองจริงได้   เมื่อท าการทดลอง
จริงในห้องปฏิบัติการนักเรียนจะท าการทดลองได้อย่างถูกต้อง   
     4. ภาษาไทย  สร้างสื่อการเรียนการสอน  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยสร้างสื่อประสม  เช่น  E-
book   Powerpiont   เกม  เพลง  โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสืบค้น  ท ากิจกรรมกลุ่ม ฝึกทักษะและ
สรุปความรู้โดยใช้เกม  เพลง   และใช้ Powerpoint  ในการสรุปเนื้อหาในแต่ละเรื่อง  นักเรียนที่เรียนไม่
ทันเพ่ือนหรือต้องการทบทวนความรู้เพิ่มเติม  สามารถไปศึกษาจาก  E-book  ได้   จากการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น  พิจารณาได้จากคะแนนสอบ O-NET  ของนักเรียนใน
ปีการศึกษา 2554  มีคะแนนสูงกว่านักเรียนในปีการศึกษา  2553 
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14.   สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 
 1.  ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย ดนตรีสากล 
  2.  ขาดงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
    3.  โรงเรียนขาดโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้และสภาพครอบครัว 
ที่แตกต่างกัน ขาดความพร้อมจ านวนมาก ครอบครัวไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมการศึกษา ท าให้พัฒนาด้วยความ
ยากล าบาก  
 4  โอกาสของผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความร่วมมือหรือเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนมีน้อย เพราะส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพ หาเงินเลี้ยงชีพ  
  5  ผู้ปกครองนักเรียนบางครอบครัวขาดการอบรมดูแลบุตรหลาน จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ท้ังด้านการเรียนและความประพฤติ  เช่น หนีเรียน เกเร ก้าวร้าว ไม่มีระเบียบวินัย และไม่มี
จุดมุ่งหมายในการเรียน 
 6  สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีน้อย  ไม่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการ
แข่งขันทางด้านการเรียน 
   7.  การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาจากชุมชนในท้องถิ่นและ
บุคคลภายนอกยังมีน้อย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีนัก 

จุดเด่น 
              1.  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีบรรยากาศและภูมิทัศน์ที่ดี ร่มรื่น สวยงาม ท าให้ครูและ
นักเรียนมีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน   
       2.  บรรยากาศภายในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด สวยงาม มีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
หลากหลาย 
          3.  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม   
   4.  เทคโนโลยีที่มีในโรงเรียนและในห้องเรียนมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูและนักเรียนมีแหล่งใน 
การสืบค้นข้อมูล การท างาน และจัดท าสื่อในการจัดการเรียนรู้   
     5.  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการโรงเรียนในฝ๎น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โครงการผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน และเป็นศูนย์ ERIC  ศูนย์เครือข่าย
มัธยมศึกษา  ท าให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 6.  ครูมีความความรู้ ความสามารถ สอนตรงตามคุณวุฒิในวิชาและระดับชั้นที่สอน   
      7.  โดยรวมมีจ านวนครูเพียงพอ เพราะทางโรงเรียนจ้างบุคลากรเพ่ิมเติม 
    8.  ผู้บริหารและครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  

 จุดที่ควรพัฒนา 
           1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น  



รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 หน้าที่ - 36 - 
 

  2.  การจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่หลากหลายและเพียงพอ    
         3.  ส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน
การสอนรวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
  4.  ก าหนดยุทธวิธีในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น โดยมี
วิธีการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม   
    5.  ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโดยพิจารณาจากบุคคลหลากหลายความสามารถ และจาก
เพศทุกวัย ซึ่งอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ และให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษามากยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


