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รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําป 
ของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ 

ปการศึกษา 2559 
สวนท่ี 1  

ขอมูลพื้นฐาน 

1. ขอมูลท่ัวไป 
  ช่ือโรงเรียน  ทัพทันอนุสรณ  ที่ต้ังเลขที่  95  หมู  8   ตําบลทัพทัน  อําเภอทัพทัน  
จังหวัดอุทัยธานี   สังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โทรศัพท  056-591155    
โทรสาร 056-591284-5  e-mail - thapthan@gmail.com    
Website   http://school.obec.go.th/thaptham/   
Website   โรงเรียนในฝน     http://www.labschools.net/thapthan/     
เปดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 6  เน้ือที่  118  ไร  1  งาน  9  ตารางวา   
เขตพื้นที่บริการ จํานวน   10   ตําบล   90  หมูบาน    ไดแก    
      1.  ตําบลทัพทัน    8   หมูบาน     
    2.  ตําบลหนองหญาปลอง   6   หมูบาน    | 
    3.  ตําบลเขาข้ีฝอย    6   หมูบาน    
                     4.  ตําบลทุงนาไทย    7  หมูบาน      
                     5.  ตําบลโคกหมอ   5   หมูบาน      
    6.  ตําบลหนองยายดา   8   หมูบาน     
    7.  ตําบลตลุกดู            17   หมูบาน        
    8.  ตําบลหนองสระ    7  หมูบาน      
     9.  ตําบลหนองกระทุม             15   หมูบาน     
                   10.  ตําบลหนองกลางดง             11   หมูบาน 
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แผนท่ีโรงเรียน 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจาง 
เจาหนาท่ี

อ่ืนๆ 
ปการศึกษา 2559 3 41 1 7 1 
 
ผูบริหาร 
 1) ผูอํานวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล  นายวิรัช   วิริยาภรณประภาส   
โทรศัพท    085-1867035   e-mail  wirach.wiriya@gmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.     สาขา   การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนน้ีต้ังแตวันที ่11 พฤศจิกายน 2558 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  1  ป  6  เดือน  
  2)   รองผูอํานวยการโรงเรียน     2    คน 
            2.1   ช่ือ-สกุล     นายตระศักด์ิ    แสงภักดี 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด  กศ.ม.   สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท    0-81888-9542     e-mail  tasuk_2005@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุมงานวิชาการ และกลุมงานงบประมาณ 
   2.2  ช่ือ-สกุล     นายไพบูลย     วรนัยพินิจ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.   สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท    0-81036-0865     e-mail pai_boon1@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุมงานบริหารงานทั่วไป และกลุมงานบริหารบุคคล 
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ครูประจําการ 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จํานวนคร้ัง
ที่รับการ
พัฒนา/ป 

จริง ราชการ 

1. นางกฤตชญา  สุขเพ็ญ 46 22 คศ. 3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย ม.5,6 4 
2. นางสมกิจ  บุญม ี 49 23 คศ. 3 ศบ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.1 4 
3. นายอภิวัฒนชัย  จีระดิษฐ 42 6 คศ.1 กศ.บ. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.4-6 4 
4. นางสาวสุภัค  พันธพุทธ 45 6 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2 4 
5. นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ 55 22 คศ. 3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.6 4 
6. นางสาวขวัญลา  อยูพุม 46 3 คศ.1 ศศ.บ. ประวัติศาสตร สังคมศึกษา ม. 4 4 
7. นางสาวนโิรบล พัฒนพงษ 38 6 คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม. 5 4 
8. นางจันจิรา  เชิมชัยภูม ิ 46 7 คศ. 1 ศษ.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม.2 4 
9. นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี 26 1 ครูผูชวย กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม. 3 4 
10. นายสัมพันธ     สุกรณ  59 36 คศ. 4(3) กศ.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.6 4 
11. นางประกายรัตน สงฆโนนเหล็ก 54 32 คศ. 3 ค.บ. วิทยาศาสตร วิทย ม. 3 4 
12. นางโกสุมภ      มุนีเวช 58 35 คศ. 2 กศ.บ. วิทยาศาสตร วิทย ม.1 4 
13. นางประจุพร     จอนแจง 43 20 คศ. 2 ค.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.4, 5 4 
14. นางรวีวรรณ  จันทรชื่น 40 16 คศ. 3 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน เคมี ม.4,5,6 4 
15. นายชยพล   ชุรินทร  34 11 คศ. 2 วท.บ. ชีววิทยา ชีววิทยาม.5-6 4 
16. นางสาวเต็มศิริ  เคนคํา 29 - ครูผูชวย วท.บ. จุลชีววิทยา ชีวะฯ ม.4,วิทยม.2 4 
17. นางสาวธัญญารักษ  นาคยา 36 13 คศ. 2 วท.ม. เคม ี เคมมี.4,5 วิทยม.6 4 
18. นายสมชาย      ปานหลุมขาว 55 32 คศ. 3 กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ/ม.6 4 
19. นางสาวทวี      ขยันการนาว ี 43 20 คศ. 3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.1 4 
20. นางชุติมา       เฉลียว 42 19 คศ. 3 กศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.3 4 
21. นายอํานาจ       จอนแจง 41 18 คศ. 3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.4 4 
22. นางเกษมาภรณ  เฮงทับทิม 57 37 คศ. 3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.2 4 
23. นางสาวณัฎฐนันท   จุติมา 38 10 คศ. 2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.5 4 
24. นายนิเวศน        ทิมปรางค 51 29 คศ. 3 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตรม.ม.5 4 
25. นางเสาวภา       อนุเพชร 57 38 คศ. 3 กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.6 4 
26. นางดาววิภา       ยี่สาคร 58 38 คศ. 2 ศษ.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.3 4 
27. นางสํารวย  อุณหพิเชษฐวัฒนา 46 22 คศ. 3 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ม.4 4 
28. นางสาวราณี       ศรีบัวบาล 31 7 คศ. 2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ม.1 4 
29. นายนรินทร       กสิวิทย 59 37 คศ. 3 ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป การงานฯม.1,3,5 4 
30. นางศิริพร        หิรัญสูตร 58 38 คศ. 3 ศษ.บ. ภาษาไทย       การงานฯ ม.1-5 4 
31. นางสุกัญญา      โตวสัจจา 54 34 คศ. 2 ค.บ. การบริหารการศึกษา การงานฯ  ม.6 4 
32. นายรุงโรจน  เจนเจตวิทย 36 11 คศ. 3 วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรม.5,6 4 
33. นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ 40 7 คศ. 1 วทบ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรม.3,4 4 
34. นายมงคล   หูโลหะ 33 3 คศ. 1 วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรม.1,2 4 
35. นางจํารูญ   พูลกสิวิทย 59 38 คศ. 2 ค.บ. คหกรรม (ผา) สุขศึกษา ม.3-5 4 
36. นายอภิรัตน   สุจริต 45 18 คศ. 3 วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา พละศึกษาม.1,2,6 4 
37. นายสังวาลย  พงษจําปา 54 25 คศ. 3 ค.บ. พลศึกษา พละศึกษาม.1,2,4 4 
38. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ 32 3 คศ. 1 กศ.บ. ดุริยางคศาสตรไทย นาฏศิลป 4 
39. นางสาวจุฑาภรณ กองกลิ่น 37 7 คศ. 2 ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน ทัศนศิลป ม.3, ม.5 4 
40. นางสาวขนิษฐา  หร่ังแร 24 1 ครูผูชวย ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ม.1, 6 4 
41. นางสาวธฤติรัตน  ทรัพยสุริต 30 4 คศ. 1 ศศ.บ. บรรณารักษ หนาที่พลเมือง ม.3 4 

 
จํานวนครูผูสอนที่สอนตรงวิชาเอก……40…. คน      คิดเปนรอยละ ……97.56……. 

     จํานวนครูผูสอนที่สอนตรงความถนัด ……1……. คน  คิดเปนรอยละ ……2.44…….     
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พนักงานราชการ 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 

1. นางสาวอิศราภรณ  รูรอบด ี 24 - ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม. 1 งบประมาณ
จากสพฐ. 

 

ครูอ ัตราจ ้ าง 
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ

การสอน(ป) 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 

1. นายนิคม    สุวรรณรัตน 39 7 วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬา ม.1, 3, 5 งบวิกฤต 
2. นางสาวอารีรัตน  รุกขชาต ิ 25 - คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ม. 1 งบฯเทศบาล 
3. Miss Joana Capuyan 33 5 BSE English ม.1,2,3 รายไดสถานศึกษา

เก็บจากนักเรียน 
4. Miss Janice T. Carmona 29 1 BSE English ม.4,5,6 รายไดสถานศึกษา

เก็บจากนักเรียน 
5. Miss Sharon Rose P. Dotillos 33 1 BSA Western Institute Of 

Technology 
ม.1, ม.2 รายไดสถานศึกษา

เก็บจากนักเรียน 
6. Miss Tian Yuan 22 - B, Ed. English ม.4, 5, 6 รายไดสถานศึกษา

เก็บจากนักเรียน 
7. Miss Wang Jing 24 - B, Ed. Teaching Chinese as  

a Foreign language 
ม.1, 2, 3 รายไดสถานศึกษา

เก็บจากนักเรียน 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ
การสอน(ป) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 

1. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท 33 5 ม.6 - นักเรียนเรียนรวม งบประมาณจาก 
พ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการ 

   

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา และภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลึย่ของครู 1 คน  
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

1.ภาษาไทย 7 13 
2.คณิตศาสตร 5 21 
3.วิทยาศาสตร 8 14 
4.สังคมศึกษา 7 17 
5.ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 3 16 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 3 17 
7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 12 
8.ภาษาตางประเทศ 11 17 

รวม 51 16 
หมายเหตุ จํานวน(คน) รวมครูอัตราจางไทยและครูอัตราจางชาวตางชาติ 
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3 ขอมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 1๐  มิถุนายน ของปการศึกษา 2559) 
 1) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น    539   คน 
 2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  764   คน  จําแนกตามระดับช้ันที่เปดสอน  

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.1 4 71 50 121 30 

ม.2 4 71 81 152 38 

ม.3 4 70 75 145 36 

รวม 12 212 206 418  

ม.4 3 31 74 105 35 

ม.5 3 36 85 121 40 

ม.6 4 36 84 120 30 

รวม 10 103 243 346  

รวมทั้งหมด 22 315 449 764  

  
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    อัตราสวนคร ู: นักเรียน = ……1……..: ……19…..… 
 
  3)  จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  659  คน คิดเปนรอยละ  93.48 
 4)  จํานวนนักเรียนที่มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 653  คน คิดเปนรอยละ  92.62 
 5)  จํานวนนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม  39  คน   คิดเปนรอยละ………5.10..…... 
 6)  จํานวนนักเรียนมีภาวะทพุโภชนาการ   52  คน   คิดเปนรอยละ  7.38 
 7)  จํานวนนักเรียนปญญาเลิศ   215   คน   คิดเปนรอยละ  30.50   
 8)  จํานวนนักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ  370  คน   คิดเปนรอยละ  52.48 
 9)  จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) ……….-…….คน   คิดเปนรอยละ… -…... 
 1๐) สถิติการขาดเรียน                            ………21…คน   คิดเปนรอยละ… 2.75….. 
 11) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน               ...........-....... คน   คิดเปนรอยละ…-….. 
 12) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ม.3               จํานวน.  110   คน   คิดเปนรอยละ  85.27 
   ม.6               จํานวน  107  คน  คิดเปนรอยละ  93.86 
 13) จํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วรรณคดีและนันทนาการ 658 
คน  คิดเปนรอยละ 93.33 
 14) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูปกครอง   638  คน  คิดเปนรอยละ 90.50 
 15) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  643 คน คิดเปนรอยละ 91.21 
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 16) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  652
คน  คิดเปนรอยละ 92.48 
 17) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ 643 คน  คิดเปนรอยละ 91.21 
 18) จํานวนนักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กําหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา   606  คน  คิดเปนรอยละ  85.96 
 19) จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมตามที่
กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  617  คน  คิดเปนรอยละ 87.52 
 
4.  ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คาเฉล่ียระดับโรงเรียน 45.41 26.42 35.41 47.32 29.59 
คาเฉล่ียระดับจังหวัด 45.76 28.75 34.35 48.35 29.56 
คาเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ 46.81 29.53 35.12 49.34 31.39 
คาเฉล่ียระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 
 
 

 

 

 

 

 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คาเฉล่ียระดับโรงเรียน 50.57 22.59 30.92 34.77 23.18 
คาเฉล่ียระดับจังหวัด 51.66 22.91 30.84 35.69 25.06 
คาเฉล่ียระดับสังกัด สพฐ 53.09 24.90 31.77 36.17 27.35 
คาเฉล่ียระดับประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 
 

5. ขอมูลอาคารสถานท่ี  
 อาคารเรียนจํานวน …3…..   หลัง อาคารประกอบจํานวน …..4.......หลัง สวม…7…..หลัง 

สระวายนํ้า.....-.........สระ   สนามเด็กเลน.........-......สนาม   สนามฟุตบอล………1..……..สนาม       
สนามบาสเก็ตบอล ………1………..สนาม    
 
6. ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
  1)   หองสมุดมีขนาด 320 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 23,000  เลม 

  การสืบคนหนังสือราชการและการยืม-คืน ใชระบบ หองสมุดอัตโนมัติ (School  Plus  

System)  จํานวนนักเรียนที่ใชหองสมุดในปการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 350 คน ตอ วัน 

 2)    หองปฏิบัติการ        

     หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  จํานวน    8   หอง

    หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร       จํานวน        3               หอง 

     หองปฏิบัติการทางภาษา          จํานวน   1  หอง 

     หองคณิตศาสตร   จํานวน   2  หอง 

             3)    คอมพิวเตอร   จํานวน            157         เครื่อง 

         ใชเพื่อการเรียนการสอน  จํานวน            120         เครื่อง 

       ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต จํานวน              30         เครื่อง 
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     จํานวนนักเรียนที่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 240 

คนตอวัน    คิดเปนรอยละ   25.64    ของนักเรียนทั้งหมด 

     ใชเพื่อการบริหารจัดการ               จํานวน   7                เครื่อง 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 

1.   หองสมุด 290 

2.  หองพัฒนาอัจฉริยภาพe-learning 65 

3.  ปายนิเทศหนาช้ันเรียน 50 

4.  การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 330 

5.  ลานลูกเตาหนาหองวิทย 10 

6.  มุมหนังสือหองคณิตศาสตร 12 

7.  มุมหนังสือหองฟสิกส 20 

8.  หองพยาบาล 40 

9.  สวนวรรณคดี 80 

10.  มุมหนังสือหองภาษาไทย 200 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายนอก 
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

ชื่อแหลงเรียนรู 

1.   หองสมุดประชาชนอําเภอทัพทัน 5 

2.   ตลาดสดทัพทัน 3 

3.  ตลาดนัดโค-กระบือ 5 

4.  วัด 80 
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แหลงเรียนรูภายนอก 

สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 
ชื่อแหลงเรียนรู 

5.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 5 

6.  โรงพยาบาล 10 

7.  สถานีตํารวจ 5 

8.  ศูนยเรยีนรูการเพาะกลาขาว 5 

9.  ศูนยศึกษาธรรมชาติเขาปฐวี 2 

10.  แหลงนํ้าเพื่อการเกษตรเข่ือนวังรมเกลา 3 

11.  วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีหนองแก 2 

12.  ศูนยเรียนรูผาทอโบราณ 5 

13.  วัดทาซุง 4 

14.  ศูนย  1  ตําบล  1   ผลิตภัณฑ 2 

15.  แมนํ้าสะแกกรัง 4 

16.  พิพิธภัณฑอวกาศ  จังหวัดชลบุร ี 1 

ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู  นักเรียน  ใน

ปการศึกษาที่รายงาน 

6.1)   ช่ือ-สกุล  นางมะลิวัลย     สุทธิชาติโยธิน 

ใหความรูเรื่อง การสืบคนความรูจากหนังสือในหองสมุดประชาชนอําเภอทัพทัน  

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน       5      ครั้ง/ป 

6.2)   ช่ือ-สกุล  นางปราณี    อัมภาราม 

ใหความรูเรื่อง การตลาดในตลาดสดทัพทัน    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี   

จํานวน     3   ครั้ง/ป 

6.3)   ช่ือ-สกุล  นายจํานง   วรรณภักด์ิ 

ใหความรูเรื่อง การจัดระบบการเงิน-การคาขายในตลาดนัดโค-กระบือสถิติการใหความรูในโรงเรียน

แหงน้ี  จํานวน    5    ครั้ง/ป 
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6.4)   ช่ือ-สกุล  นายสมชัย    อําภา 

ใหความรูเรื่อง กฎหมายที่ควรรู    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน     10    ครั้ง/ป

6.5)   ช่ือ-สกุล  นายชวน    ทิมาชัย 

ใหความรูเรื่อง การจักสาน    สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน    5  ครั้ง/ป 

6.6)   ช่ือ-สกุล  วาที่รอยตรีธนวิชญ   เสถียรโชค 

ใหความรูเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง     สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน    3   ครั้ง/ป 

6.7)   ช่ือ-สกุล   พระมหาสุข  วัดหนองกระด่ีใน 

ใหความรูเรื่อง ธรรมศึกษา     สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน    12   ครั้ง/ป 

6.8)   ช่ือ-สกุล   นางพัชรี   ผองโสภา   

ใหความรูเรื่อง ทองกอนวัยอันควร     สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน    10    ครั้ง/ป

6.9)   ช่ือ-สกุล  ดาบตํารวจสายันต 

ใหความรูเรื่อง กฎจราจร     สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน   10    ครั้ง/ป 

6.10)   ช่ือ-สกุล   พระอธิการบุญเลิศ   เจาอาวาสวัดหนองสระ 

ใหความรูเรื่อง  เทศนมหาชาติ กัณฑมัทร ี     สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน     1    

ครั้ง/ป 

6.11)   ช่ือ-สกุล   นายทองปอน  กุสโมทย   ใหความรูเรื่อง   อีเอ็มบอล  บําบัด 

นํ้าเสีย     สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน    5   ครั้ง/ป 

6.12)   ช่ือ-สกุล   นายทองปอน  กุสโมทย 

ใหความรูเรื่อง   การทํานํ้ายาลางจานดวยนํ้าหมักชีวภาพมะกรูด     สถิติการใหความรูใน

โรงเรียนแหงน้ี  จํานวน     7   ครั้ง/ป 

6.13)   ช่ือ-สกุล   นางสมปอย    ทะนะกุล  ใหความรูเรื่อง   สมุนไพรแกริดสีดวงทวาร ,  

เพชรสังฆาต   แกริดสีดวงทวาร สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน   10  ครั้ง/ป6.14)   

6.14)   ช่ือ-สกุล    Ms.Lee-Ann  Hill   ใหความรูเรื่อง สาธิตการทําแซนดวิช(ภาษาอังกฤษ)    

สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน    2   ครั้ง/ป 

6.15)   ช่ือ-สกุล    Ms.Rowena     Fortunato 

ใหความรูเรื่อง วิทยากรคายภาษาอังกฤษ  สถิติการใหความรูในโรงเรียนแหงน้ี  จํานวน   2  ครั้ง/ป 

 

 

 

 

 



ห น  า  | - 11 - 

 
7. ขอมูลงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จาย) 

 

งบประมาณ (รับ-จาย) งบดําเนินการ/เงินเดือน-คาจาง คิดเปนรอยละ    11.79    ของรายรับ

    งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเปนรอยละ    20.94   ของรายรับ 

 
8. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  1)   ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมชนบท  มีประชากรประมาณ  38,600  
คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก  ตลาดนัดโค-กระบือ  ตลาดทัพทัน  หมู 8 บานตาลแถว 
ต.ทัพทัน  อาชีพหลักของชุมชน  คือ  ทํานา  เน่ืองจาก  พื้นที่เปนที่ราบลุมเหมาะสําหรับการทํานา   
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือ ประเพณี
หลอเทียน-แหเทียนจํานําพรรษา  วันลอยกระทง วันเขาพรรษาและออกพรรษา วันสงกรานต วันข้ึนป
ใหม  การตักบาตรเทโว  พิธีบวชนาค  พิธีแตงงาน   

รายรับ จํานวน/บาท รายจาย จํานวน/บาท 

เงินนอกงบประมาณ 2,552,950 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,240,530.50 

เงินอื่นๆ(คาสาธารณูปโภค) 

คาจางครูสอนคอมพิวเตอร 

คาจางครูสอนภาษาอังกฤษ 

คาจางครูสอนภาษาจีน 

เงินบริจาคทุน 

รายไดสถานศึกษา 

เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน 

เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ป 

188,600 

283,500 

410,300 

283,500 

16,500 

191,150 

208,500 

1,789,185 

งบอื่นๆ(ระบุ)คาสาธารณูปโภค 

คาจางครูสอนคอมพิวเตอร 

คาจางครูสอนภาษาอังกฤษ 

คาจางครูสอนภาษาจีน 

การบริจาคทุน 

จายคาอาหารกลางวัน-คาพาหนะ 

จายคาหนังสือ 

จายคากิจกรรม 

จายคาอุปกรณ 

171,824.54 

132,960 

406,900 

158,892.75 

4,000 

208,500 

3,395 

642,240.25 

171,588 

รวมรายรับ 5,924,185 รวมรายจ่าย 1,900,292.54 
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  2)   ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับ ตํ่ากวาปริญญาตรี  อาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรม

และรับจาง  สวนใหญนับถือศาสนา  พุทธ    ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป   

6,000   บาท/คน/ป   จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว     5    คน 

  3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน  

   1.ครูมีความรู ความสามารถ เสียสละในการทํางาน มีจิตวิญญาณความเปนครสููง 

    2.ฝายบริหารมีความเปนกันเองกับคณะครู  มีการบริหารงานอยางเปน

ประชาธิปไตย ทุกคนมีการแสดงความคิดเห็นมีการทํางานที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

    3.โรงเรียนมีหองสมุดที่มีความพรอม ทันสมัย บรรณารักษมีความรู  มีบรรยากาศดี 

มีหนังสือหลากหลาย มีมุมคนควา เปนแหลงศึกษาหาความรูของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

   4.หองศูนยภาษาไทยไดรับเงินสนับสนุนในการพัฒนา ทําใหมีสื่อ วัสดุ อุปกรณที่

ทันสมัย  

    5.หองเรียน หองปฏิบัติการ มีสื่อวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ เหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน 

    6.หนวยงานและองคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  

จุดดอย/ขอจํากัดของสถานศึกษา 

      1.ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เชน ภาษาไทย คอมพิวเตอร ศิลปะ 

      2.ขาดงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่ หองนํ้าหองสวมนักเรียนไมเพียงพอ    

                3.โรงเรียนขาดโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน นักเรียนมีพื้นฐานความรูและสภาพ

ครอบครัวที่แตกตางกัน ขาดความพรอมจํานวนมาก ครอบครัวไมเอื้อตอการสงเสริมการศึกษา ทําให

พัฒนาดวยความยากลําบาก  

          4.โอกาสของผูปกครองนักเรียนในการใหความรวมมือหรือเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนมีนอย เพราะสวนใหญตองใชเวลาในการประกอบอาชีพ หาเงินเลี้ยงชีพ  

           5.ผูปกครองนักเรียนบางครอบครัวขาดการอบรมดูแลบุตรหลาน จึงทําใหนักเรียนมี

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งดานการเรียนและความประพฤติ  เชน หนีเรียน เกเร กาวราว ไมมี

ระเบียบวินัยและไมมีจุดมุงหมายในการเรียน 

    6.สื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนมีนอย  ไมสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูและการแขงขันทางดานการเรียน 

            7.การไดรับความชวยเหลือ สนับสนุนดานทุนทรัพย ทุนการศึกษาจากชุมชนใน

ทองถ่ินและบุคคลภายนอกยังมีนอย เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไมดีนัก 

 

 

 

 



ห น  า  | - 13 - 

 
9. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
                     โรงเรียนทัพทันอนุสรณ  จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551  โดยโรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังโครงสรางในตารางตอไปน้ี 

ชวงชั้นท่ี 3  (ม.1 – ม.3) 

 เวลาเรียน (คิดเปนช่ัวโมงตอป)  

ระดับ 

ช้ัน 
ภาษา 

ไทย 

คณิต 

ศาสตร 

วิทยา 

ศาสตร 

สังคม

ศึกษา

ศาสนา

และ

วัฒนธรร

ม 

สุข

ศึกษา

และ 

พล

ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน

อาชีพและ 

เทคโนโล

ยี 

ภาษา 

ตาง 

ประเทศ 

กิจ 

กรรม 

พัฒนา 

ผูเรียน 

ราย 

วิชา

เพิ่ม 

เติม 

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 

 

ชวงชั้นท่ี 4 (ม.4 – ม.6) 

 เวลาเรียน (คิดเปนช่ัวโมงตอป)  

ระดับ 

ช้ัน ภาษา 

ไทย 

คณิต 

ศาสตร 

วิทยา 

ศาสตร 

สังคมศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

สุข

ศึกษา

และ 

พล

ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน

อาชีพและ 

เทคโนโลยี 

ภาษา 

ตาง 

ประเทศ 

กิจ 

กรรม 

พัฒนา 

ผูเรียน 

รายวิช

า

เพิ่มเติ

ม 

รวม 

ม.4 240 240 240 320 120 120 120 240 360 1600 3600 

ม.5 240 240 240 320 120 120 120 240 360 1600 3600 

ม.6 240 240 240 320 120 120 120 240 360 1600 3600 

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

 



ห น  า  | - 14 - 

 
  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ

(English Program)  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ พุทธศักราช 2554 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนดังน้ี 

 

กลุมสาระการเรียนรู/ 

กิจกรรม 

 เวลาเรียน  

ม. 1 ม.2 ม.3 

   

กลุมสาระการเรียนรู    

ภาษาไทย  12๐ (3 นก.) 12๐ (3 นก.) 12๐ (3 นก.) 

คณิตศาสตร  12๐ (3 นก.) 12๐ (3 นก.) 12๐ (3 นก.) 

วิทยาศาสตร  12๐ (3 นก.) 12๐ (3 นก.) 12๐ (3 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

16๐ (4 นก.) 16๐ (4 นก.) 16๐ (4 นก.) 

สุขศึกษา และพลศึกษา  4๐ (1 นก.) 4๐ (1 นก.) 4๐ (1 นก.) 

ศิลปะ 4๐ (1 นก.) 4๐ (1 นก.) 4๐ (1 นก.) 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

4๐ (1 นก.) 4๐ (1 นก.) 4๐ (1 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 12๐ (3 นก.) 12๐ (3 นก.) 12๐ (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 8๐๐ 8๐๐ 8๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 12๐ 12๐ 12๐ 

รายวิชา / กิจกรรมท่ี 

สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 

ตามความพรอมและ
จุดเนน 

 

 

ปละไมเกิน 

 

 

2๐๐ ช่ัวโมง 

 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมเกิน 1,2๐๐ ชั่วโมง/ป  



ห น  า  | - 15 - 

 
1๐. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
 1๐.1 ผลงานดีเดน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา ผานการประเมิน BEIDQM 

โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู
มาตรฐานสากล 
โรงเรียนแบบอยางเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเหรียญ
ทอง 
โรงเรียนธนาคารดีเดน 
โรงเรียนสงเสริมกิจกรรมคุมครอง
อุบัติภัยดีเดน 
โรงเรียนรางวัลพระราชทานคงสภาพ 

 

นักเรียน 
นางสาวอรวรรณ  รักกสิกรณ 

Hong Kong Grand Prize(รางวัลยอด
เย่ียมสูงสุด)การประกวดวาดภาพศิลปะ
เด็กนานาชาติ  เขตปกครองพิเศษ
ฮองกง  ประจําป 2559   

เขตปกครองพิเศษฮองกง   

 

นายณัฐพงศ  วรรณเจริญ 
 

Certificate of Merits  การประกวด

วาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ  เขต

ปกครองพิเศษฮองกงประจําป 2559 

เขตปกครองพิเศษฮองกง   

นายศักด์ิดา  ยางลิ่ม   
 

Certificate of Merits  การประกวด
วาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ  เขต
ปกครองพิเศษฮองกง  ประจําป 2559 
2nd  Class Honours  การประกวด
ศิลปะเด็กนานาชาติ      ประจําป 
2559 

เขตปกครองพิเศษฮองกง   

ด.ญ. ยุวภา  โชติรัส ระดับเหรียญทองชนะเลิศ  การ
แขงขันวาดภาพระบายส ี งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
ครั้งที่ 66  ปการศึกษา 2559 จังหวัด
ลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน        

 

ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาด
ภาพ TOYOTA DREAM CAR ART 
Inspiration Art Camp 2017    พรอม
ทุนการศึกษา 3,000 บาท 

TOYOTA 
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 ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
 1st  Class Honours  การประกวด

ศิลปะเด็กนานาชาติ   ประจําป 2559 
เขตปกครองพิเศษฮองกง 

ด.ญ. ปูชิตา  พงศสุจริต   ระดับเหรียญทองชนะเลิศ  การ

แขงขันวาดภาพศิลปสรางสรรค     

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ครั้งที่ 66) 

จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน        

 

รับโลเด็กและเยาวชนผูนําช่ือเสียงมาสู

ประเทศชาติดานศิลปะ  

เน่ืองในวันเด็กแหงชาติ

ประจําป 2560   

ชนะเลิศและไดเดินทางไปทัศนศึกษา

ที่ประเทศญี่ปุน จากการประกวดวาด

ภาพโปสเตอรพรอมคําขวัญ โครงการ

อีซูซุสัมพันธ 2559  ในหัวขอ “สุขภาพ

ดี เริ่มที่กีฬา” ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   

โครงการอีซูซุสัมพันธ 

2559      

ด.ญ.สุพศิน รังสฤษฎวีระโชติ ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขันการแขงขันภาพประติด งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ครั้งที6่6) 

จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน        

 

ด.ญ.คนนางค จิตรแจม ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 

การแขงขันการแขงขันภาพประติดงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ครั้งที่66) 

จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ด.ญ.ปานทิพย จําปาทอง ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 

การแขงขันการแขงขันลายเสนงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ครั้งที6่6) 

จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ด.ญ.หน่ึงฤทัย ขุนพิลึก ระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแขงขัน

วาดภาพไทยเอกรงคงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน(ครั้งที่ 66) จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 
ด.ญ. ปณฑารีย  พันธุเขียน   ระดับเหรียญทองชนะเลิศ  การแขงขัน

วาดภาพไทยประเพณีงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ครั้งที่ 66) 
จังหวัดลําปาง 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ด.ญ. สุธิมา  ศรีรอด    3nd  Class Honours การประกวด

ศิลปะเด็กนานาชาติ ประจําป 2559 

เขตปกครองพิเศษฮองกง 2016 

เขตปกครองพิเศษฮองกง 

นางสาวภารดี เน่ืองสิทธ์ิ และ 
นางสาวกรรณิการ จิตรวิชัย 

เขารวมการตอบปญหาภาษาอังกฤษ 

PTTEP English Quiz 2016 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก 
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 1๐.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ท่ี ชื่อ 
งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
1 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

นักเรียนรอยละ 80   มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต
ละกลุมสาระฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 4 
นักเรียนช้ันม.3  และ ม .6   มี
ผลการทดสอบระดับชาติเปนไป
ตามเกณฑ 

จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  และ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร อยาง
เขมขน 
 

นักเรียนไดผลการ
เรียนในระดับ 3 
รอยละ 30.50 
นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ
รอยละ 40.52 
 

2 โครงการสงเสริม
และพัฒนา
กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน                      
เพื่อพัฒนาความเปน
เลิศดานศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป 

รอยละ 80 ของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ ที่เรียน
รายวิชาศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ไดแสดงออกทางดาน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป เต็ม
ความสามารถและศักยภาพของ
ตนเอง 
รอยละ 80 ของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ  มีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป   
 

พัฒนานักเรียนผูมี
ความสามารถพิเศษ
ดานทัศนศิลปสูความ
เปนเลิศ 
สงเสริมและพัฒนา
ทักษะความสามารถ
ดานดนตรีไทย-
นาฏศิลป 
สงเสริมและพัฒนา
ดนตรีสากล 

นักเรียนโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ ที่
เรียนรายวิชาศิลปะ 
ดนตรี และ
นาฏศิลป ได
แสดงออกทางดาน
ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป เต็ม
ความสามารถและ
ศักยภาพของ
ตนเองรอยละ 
93.33 
 

3 โครงการสรางฝนสู
ลูกมดแดง 

รอยละ 80 ของนักเรียนสามารถ
สรางทางเลือก และมีโอกาสได
ศึกษาตอเพิ่มมากข้ึน 

กิจกรรมสรางฝนสู
ลูกมดแดง 
กิจกรรมสงพี่  สง
นอง 
กิจกรรมปรับปรุง
พัฒนาหองแนะแนว 

นักเรียนสามารถ
สรางทางเลือก และ
มีโอกาสไดศึกษาตอ
เพิ่มมากข้ึนรอยละ
91.03 

4 โครงการสงเสริม
นิสัยรักการอาน 

รอยละ 85ของนักเรียนมีนิสัยรัก
การอานและแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยูในระดับดี 
 

กิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน 

นักเรียนมีนิสัยรักการ
อานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยู
ในระดับดีรอยละ 
91.21 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
5 โครงการพัฒนา

ทักษะการสื่อสารโดย
ใชภาษาตางประเทศ
สูการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง 

รอยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะ
ในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และ
ต้ังคําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม อยูในระดับดีข้ึนไป 
รอยละ 80 ของนักเรียน
สามารถสรปุความคิดจากเรื่องที่
อาน ฟง และดู และสื่อสารโดย
การพูด หรือเขียนความคิดของ
ตนเองอยูในระดับดีข้ึนไป 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร 

นักเรียนมีทักษะใน
การอาน ฟง ดู พูด 
เขียน และต้ัง
คําถามเพื่อคนควา
หาความรูเพิ่มเติม 
อยูในระดับดีข้ึนไป 
รอยละ 90.64 
นักเรียนสามารถ
สรุปความคิดจาก
เรื่องที่อาน ฟง และ
ดู และสื่อสารโดย
การพูด หรือเขียน
ความคิดของตนเอง
อยูในระดับดีข้ึนไป
รอยละ 86.38 

6 สงเสริม
ความสามารถในการ
ตัดสินใจในการ
แกปญหาทางการ
เรียนคณิตศาสตร 

รอยละ 80 ของนักเรียน
ความสามารถใน การคิดอยางเปน
ระบบ คิดสรางสรรค  ตัดสินใจ 
แกปญหา ไดอยางมีสติสมเหตุผล
ทางการเรียนคณิตศาสตรเฉลี่ย
คณิตศาสตรเปนไปตามเกณฑ           
รอยละ 80 ของนักเรียน
ความสามารถใน การอาน คิด  
วิเคราะห  และเขียนในระดับผาน
เกณฑข้ันตํ่าข้ึนไป 

กระบวนการเรียน
การสอนกระบวนการ
คิดวิเคราะห ดวย 
coaching และ 
mentoring 
พัฒนาแบบฝก
ทักษะรายวิชา
คณิตศาสตร   

นักเรียน
ความสามารถใน 
การอาน คิด  
วิเคราะห  และ
เขียนรอยละ 85.53 

7 โครงการสงเสริม
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร 

รอยละ 80 ของนักเรียนเรียนรู
รวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
ในระดับดี  
รอยละ 80 ของนักเรียนกําหนด
เปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบใน
ระดับดี 
รอยละ 80 ผูมีสวนเกี่ยวของมี
ความพึงพอใจอยูในระดับดี 

กิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร 

กิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร 

กิจกรรมหองเรียน

คุณภาพ 

 

นักเรียนเรียนรู
รวมกันเปนกลุม 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน
ในระดับดีรอยละ 
91.35 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ 

(จํานวน/รอยละ) 
    นักเรียนกําหนด

เปาหมาย 
คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบใน
ระดับดีรอยละ 
85.53 

8 โครงการพัฒนา
ทักษะทางการกีฬา 

รอยละ80 ของผูเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ รักออกกําลัง
กายอยางสม่ําเสมอและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน 
รอยละ 80 ของผูเรียนมีทักษะชี
วิติในการปองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดและหลีกเลี่ยงจากสภาวะ
ความเสี่ยงตอความรุนแรง 
รอยละ 80 ของผูเรียนมีความ
มั่นใจ กลาแสดงออก และความมี
นํ้าใจเปนนักกีฬารูรักสามัคคีใน
หมูคณะ  
รอยละ 80 ของผูเรียน
สรางสรรค ผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดานกีฬา สูความเปน
เลิศ 

 

กิจกรรมกีฬา
ภายใน(กีฬาสี) 
กิจกรรมกีฬาสู
ความเปนเลศิ 
กิจกรรมหองเรียน
คุณภาพ 

ผูเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ 
รักออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอรอย
ละ 93.48 
ผูเรียนมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ
มาตรฐานรอยละ 
92.62 
ผูเรียนมีความ
มั่นใจ กลา
แสดงออก และ
ความมีนํ้าใจเปน
นักกีฬารูรักสามัคคี
ในหมูคณะรอยละ 
94.33  
ผูเรียนสรางสรรค 
ผลงานจากการเขา
รวมกิจกรรมดาน
กีฬา สูความเปน
เลิศ 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

9 โครงการพัฒนาการ
สอนทักษะในการ
ทํางานอาชีพ 

รอยละ   95  นักเรียนที่เรียน
วิชาการงานอาชีพมีการทํางาน
และวางแผนการทํางาและ
ทํางานรวมกบัผูอื่นไดจนสําเร็จ
อยูในระดับดี 
รอยละ  90 นักเรียนมีความ
มุงมั่นในการทํางานและพัฒนา
งาน ภูมิใจในผลงานขอตนเอง
อยูในระดับดี 
รอยละ 95 นักเรียนระดับช้ัน 
ม. 3 เขารวมขัดกิจกรรม
นิทรรศการ “ตลาดนัดอาชีพ”
รวมกับกลุมงานวิชาการของ
โรงเรียนในงานเปนโลกวิชาการ
อยูในระดับดี 
รอยละ 100 ของนักเรียน มี
เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มี
พื้นฐานและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
รอยละ 90 ของผูเกี่ยวของมี
ความพึงพอใจอยูในระดับดี  

กิจกรรมพัฒนา

หองเรียนคุณภาพกลุม

สาระฯ    กิจกรรม

พัฒนาสื่อและ

นวัตกรรม /ซื้อวัสดุ

อุปกรณการเรียนการ

สอน/กลุมสาระฯ 

กิจกรรมนิเทศภายใน 

กิจกรรมพัฒนาความ

เปนเลิศทางวิชาการ

พัฒนานักเรียนสูอาชีพ  

กิจกรรมตลาดนัด

อาชีพ 

กิจกรรมยก

ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

นักเรียนที่เรียน
วิชาการงานอาชีพมี
การทํางานและวาง
แผนการทํางาและ
ทํางานรวมกบัผูอื่นได
จนสําเร็จอยูในระดับดี
รอยละ 90.64 
นักเรียนมีความมุงมั่น
ในการทํางานและ
พัฒนางาน ภูมิใจใน
ผลงานขอตนเองอยูใน
ระดับดี 
รอยละ 94.04 
นักเรียน มีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริต มี
พื้นฐานและแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
รอยละ 90.50 

10 โครงการพัฒนา
ทักษะผูเรียน 

นักเรียนมีความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบและ
ยอมรับในหนาที่ของผูอื่น 
นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
และชวยเหลือผูอื่นไดถูกตอง  
อยูรวมกับหมูคณะไดอยางมี
ความสุข 
นักเรียนไดทํากิจกรรมตางๆที่
กําหนดไดอยางเหมาะสม 

กิจกรรมการเรียน

การสอนลูกเสือและยุว

กาชาดช้ัน ม. 1 – ม. 3  

กิจกรรมวันสําคัญ

ทางลูกเสือ   

การจัดกิจกรรมเขา

คายพัฒนาทักษะเรียน

ลูกเสือยุวกาชาด ช้ัน 

ม. 1 – ม. 3 

จัดกิจกรรมชุมนุม 

ช้ัน ม.1-ม.6 

นักเรียนมีความ
รับผิดชอบในหนาที่ที่
ตนเองรับผิดชอบและ
ยอมรับในหนาที่ของ
ผูอื่น 
นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนและ
ชวยเหลือผูอื่นได
ถูกตอง  อยูรวมกับหมู
คณะไดอยางมีความสุข 
นักเรียนไดทํา
กิจกรรมตางๆที่กําหนด
ไดอยางเหมาะสม 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

11 โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

รอยละ 90 ของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณเห็น
คุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ                
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
การปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
นักเรียน 
รอยละ 90 นักเรียนโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณสามารถ
แสดงออกและดําเนิน กิจกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมรณรงค
เลือกต้ังคณะกรรมการ
นักเรียน 
กิจกรรมอบรม
บทบาทหนาที่
คณะกรรมการนักเรียน 
กิจกรรมทัศนศึกษา
ของคณะกรรมการ
นักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 
กิจกรรมพัฒนา
เผยแพรประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมสงเสริมการ
มีสวนรวมของ
คณะกรรมการนักเรียน
กับโรงเรียนและชุมชน 

นักเรียนโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณเห็นคุณคา
ในตนเอง มีความมั่นใจ                
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสมการปฏิบัติ
หนาที่คณะกรรมการ
นักเรียน 
 

12 โครงการสงเสริม
สวัสดิภาพนักเรียน 

รอยละ 90 ของผูเรียน มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู
ในระดับดี 
รอยละ80ของผูเรียนมีความรู
เรื่องอุบัติเหตุ อุบัติภัย  มีทักษะ
ในการปองกันตนเองให
ปลอดภัยจาก  อุบัติเหตุ 
อุบัติภัย อยูในระดับดี 
รอยละ 98 ของผูเรียนที่ไดรับ
อุบัติเหตุ ไดรับสวัสดิการไดรับ
การคุมครองอยูในระดับดี 
 

ประชุมคัดเลือก
ตัวแทนบริษัท
ประกันภัย 
ติดตอกับบริษัทเพื่อ
ทําสัญญา เพื่อนัด
หมายและกําหนดวัน
คุมครอง 
ประชุมผูปกครองใน
วันมอบตัวเพื่อช้ีแจง
การทําประกันภัย 
ประสานงานกับ
นักเรียนโดยช้ีแจง
ผลงานของปที่ผานมา 
เพื่อใหรับทราบวิธีการ
เบิกจายเงิน และ
ลักษณะอุบัติเหตุที่
เกิดข้ึนและสิ่งที่
นักเรียนควรทําเมื่อเกิด 

ผูเรียน มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตอยูใน
ระดับดี 
ผูเรียนมีความรูเรื่อง
อุบัติเหตุ อุบัติภัย  มี
ทักษะในการปองกัน
ตนเองใหปลอดภัยจาก  
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อยู
ในระดับดี 
ผูเรียนที่ไดรับ
อุบัติเหตุ ไดรับ
สวัสดิการไดรับการ
คุมครองอยูในระดับดี 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

   อุบัติเหตุ 
ดําเนินงานเบิกจาย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ-โดย
การติดตอประสานงาน
กับบริษัทเพื่อเบิก-จาย
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน-
เย่ียมไขนักเรียนที่นอน
โรงพยาบาล 

 

13 โครงการสงเสริม
ความรักความ
สามัคคี 

รอยละ  80 ของนักเรียน มี
ความรูความเขาใจในการอยู
รวมกัน 
รอยละ  80 ของนักเรียน
สามารถใชชีวิตอยูรวมกันไดเปน
อยางดี 
รอยละ 80  ของนักเรียนรูจัก
การเสียสละ การเอื้อเฟอเผื่อแผ 

จัดกิจกรรมรับขวัญ
นอง 
ใหความรูความเขาใจ
ในการดูแลกัน 
รุนพี่พานองทําความ
สะอาดโรงเรียน 
นําเสนอการสราง
สายสัมพันธฉันทพี่นอง 

นักเรียน มีความรู
ความเขาใจในการอยู
รวมกัน 
นักเรียนสามารถใช
ชีวิตอยูรวมกันไดเปน
อยางดี 
นักเรียนรูจักการ
เสียสละ การ
เอื้อเฟอเผื่อแผ 

14 โครงการสงเสริม
สุขภาพนักเรียน 

รอยละ  80 ของนักเรียน มี
ความรูความเขาใจในการดูแล
สุขภาพอนามัยและออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ 
รอยละ  80 ของนักเรียน
สามารถเลือกบริโภคอาหาร
อยางปลอดภัย 
รอยละ  80 ของนักเรียน รูจัก
และตัดสินใจในการที่จะ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ  
รอยละ  100 ของนักเรียน
ไดรับการดูแลรักษาพยาบาล
เบื้องตน 

จัดกิจกรรมออกกําลัง
กายและการดูแลเรื่อง
การควบคุมอาหาร
สําหรับผูที่มีนํ้าหนัก
เกิน 
จัดกิจกรรมออกกําลัง
กายและดูแลเรื่องการ
กินดีมีสุขสําหรับผูที่มี
นํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ 
จัดกิจกรรมเกม กีฬา
ยามวางเปนระยะ ๆ 

นักเรียน มีความรู
ความเขาใจในการดูแล
สุขภาพอนามัยและ
ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 
นักเรียนสามารถ
เลือกบริโภคอาหาร
อยางปลอดภัย 
นักเรียน รูจักและ
ตัดสินใจในการที่จะ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงตาง ๆ  
นักเรียนไดรับการ
ดูแลรักษาพยาบาล
เบื้องตน 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

16 โครงการพัฒนา

หลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู 

1. สถานศึกษาจัดสรางเครื่องมือ
แบบสอบถามความตองการของ
ผูเรียน  ชุมชน และ  
ผูปกครอง เปนแบบมาตรฐาน 
2. หลักสูตรสถานศึกษามี
เปาหมายสอดคลองกับความ
ตองของผูเรียน ชุมชน และ
ทองถ่ิน  
3. สถานศึกษาไดปรับปรุง
หลักสูตรทุกกลุมสาระการ
เรียนรูตามความเปลี่ยนแปลง
ทางดานวิชาการตาง ๆ ทั้ง
ทางดานสังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี  
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย 
5. สถานศึกษามีการวัดผล 
ประเมินผลตามสภาพจริงกับ
เปาหมายการศึกษาและความ
ตองการของผูเรียนทองถ่ินครบ
ทุกกลุมสาระการเรียนรูทุก
ระดับช้ันของการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1. จัดทําแบบสอบถาม
นักเรียนและผูปกครอง 
2. นําแบบสอบถามมา
วิเคราะห วางแผนการ
พัฒนาหลักสูตร 
3. ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร 

1. สถานศึกษาจัดสราง
เครื่องมือแบบสอบถาม
ความตองการของ
ผูเรียน  ชุมชน และ  
ผูปกครอง เปนแบบ
มาตรฐาน 
2. หลักสูตร
สถานศึกษามีเปาหมาย
สอดคลองกับความตอง
ของผูเรียน ชุมชน และ
ทองถ่ิน  
3. สถานศึกษาได
ปรับปรุงหลักสูตรทุก
กลุมสาระการเรียนรู
ตามความเปลี่ยนแปลง
ทางดานวิชาการตาง ๆ 
ทั้งทางดานสังคม 
เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี  
4. สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสงเสริม
คุณภาพผูเรียนอยาง
หลากหลาย 
5. สถานศึกษามีการ
วัดผล ประเมินผลตาม
สภาพจริงกับเปาหมาย
การศึกษาและความ
ตองการของผูเรียน
ทองถ่ินครบทุกกลุม
สาระการเรียนรูทุก
ระดับช้ันของการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

17 โครงการสงเสริม

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและ

คานิยมที่พึง

ประสงค 

3.1  ผู เรียนคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตร  รอยละ 
85  มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี 
3.2  ผูเรียนมีความเอื้ออาทรผูอื่นและ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  รอยละ  85
3.3  ผูเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง  
รอยละ 85 
3.4   ผูเรียนมีความประพฤติดี 
3.5  ผูที่เกี่ยวของ มีความพึงพอใจ รอย
ละ 90  มีคะแนนเฉลีย่อยูในระดับดี
 

ดําเนินการจัดกิจกรรม
สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 
 

ผูเรียนคุณลักษณะที่
พึงประสงคตาม
หลักสูตร  รอยละ
91.21  มีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับดี 
 ผูเรียนมีความเอื้อ
อาทรผูอื่นและกตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ  
รอยละ  90.50 
ผูเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง  
รอยละ 90.64 
 ผูเรียนมีความพึงพอใจ ยอ
ในระดับดี 

18 โครงการพัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

เผยแพรผลงาน 

- ครุภัณฑที่ไดรับ สามารถนํามา 
พัฒนาผูเรียนในระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปที่ 1 – 6 ใหมีความรู และทักษะดาน
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึนรอยละ 80 
 

- เปดโลกวิชาการ 
(คอมพิวเตอร) 
- คลีนิกคอมพิวเตอร 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
- พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนดานเทคโนโลยี 
 

ผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
1 – 6 ใหมีความรู และทักษะดาน
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึนรอยละ 
92.20 

19 โครงการปรับปรุง

และพัฒนางานโสต

ทัศนศึกษา 

รอยละ 90 ของครูและนักเรียน
ในโรงเรียนไดใชหองโสตทัศน
ศึกษา    
 

กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนางานโสตทัศน
ศึกษา 

ครูและนักเรียนใน
โรงเรียนไดใชหองโสต
ทัศนศึกษา    
 

20 โครงการพัฒนา

กลุมบริหาร

งบประมาณ 

ใหการบริการบุคลากรใน
โรงเรียนและบุคลากรภายนอก
ที่เขามาติตอราชการ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
การจัดทํางบประมาณเปน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

กิจกรรมจัดทําระบบ
งบประมาณและพัสดุ 

โรงเรียนมีการจัดระบบ
การบริหารงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

21 โครงการพัฒนา

บุคลากรทาง

การศึกษา(อบรม

และศึกษาดูงาน) 

3.1บุคลากรทางการศึกษา  
รอยละ  80  ไดรับความรู และ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพ และ
เทคโนโลยีตามความสามารถ
ของตนเองอยูในระดับดี 
3.2บุคลากรทางการศึกษา  
รอยละ  80  ไดรับการพัฒนา
ใหมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามสมรรถนะและ
มาตรฐานที่กําหนด 
3.3 บุคลากรทางการศึกษา  
รอยละ  80  จัดทํารายงานผล
การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  

- สงบุคลากรเขาอบรม
ตามวาระ 
- ศึกษาดูงานตาม
โครงการและโครงการ
อื่นๆ 

3.1บุคลากรทางการ
ศึกษา  รอยละ  100 
ไดรับความรู และ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพ 
และเทคโนโลยีตาม
ความสามารถของ
ตนเองอยูในระดับดี 
3.2บุคลากรทางการ
ศึกษา  รอยละ  100 
ไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดตาม
สมรรถนะและ
มาตรฐานที่กําหนด 
3.3 บุคลากรทางการ
ศึกษา  รอยละ  100 
จัดทํารายงานผลการ
อบรมสัมมนา ศึกษาดู
งาน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

22 โครงการพัฒนา

งานอาคารสถานที่

และสิ่งแวดลอม 

1. อาคารเรียนหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง ปลอดภัยในระดับดี 
2. สิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพที่ใชการได
ดี  
3. สภาพแวดลอมรมรื่น และมี
แหลงการเรียนรูสําหรับผูเรียน
ในระดับดี 
4. มีภูมิทัศนที่ดี  นาพักผอน
และอาศัยในระดับดี 
5. รอยละ  95   ของผูมีสวน
เกี่ยวของมีความพึงพอใจใน
ระดับดี 
 

กิจกรรมพัฒนางาน
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 

1. อาคารเรียน
หองเรียน 
หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง ปลอดภัย
ในระดับดี 
2. สิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียง อยูใน
สภาพที่ใชการไดดี  
3. สภาพแวดลอมรม
รื่น และมีแหลงการ
เรียนรูสําหรับผูเรียนใน
ระดับดี 
4. มีภูมิทัศนที่ดี  นา
พักผอนและอาศัยใน
ระดับดี 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

23 โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยูในระดับดี  
สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยูในระดับดี 
สถานศึกษาดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของอยูในระดับดี   
สถานศึกษาจัดระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาอยูในระดับ
ดี  
สถานศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู
ในระดับดี 
สถานศึกษามีการจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยูในระดับดี 
สถานศึกษามีการรายงาน
ประจําปมีคุณภาพอยูในระดับดี 
สถานศึกษามกีารพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง
อยูในระดับดี  
รอยละ 80 ผูมีสวนเกี่ยวของมี
ความพึงพอใจตอการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู
ในระดับดี 
 

กิจกรรมวิเคราะห 
SWOT 
กิจกรรมจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและแผนปฏิบัติ
การประจําป 
กิจกรรมจัดทําคูมือ
การประกันคุณภาพ
กิจกรรมจัดทําขอมูล
สารสนเทศ 
กิจกรรมติดตาม
ตรวจสอบการประเมิน
โครงการ 

ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู
ในระดับดีมาก 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

24 โครงการสงเสริม

ประสิทธิภาพผูบริหาร

สถานศึกษา 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน 
ภาวะผูนําและความคิด
ริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียนอยูในระดับดี 
ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมี สวนรวม
และใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการจัดการ
อยูในระดับดี 
ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การในระดับดี 
ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหพรอมรับการกระจาย
อํานาจอยูในระดับดี 
นักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลการจดั
การศึกษาในระดับดี 
ผูบริหารใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลาในระดับดี 
 

พัฒนาครูสูการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ศึกษาศึกษาการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 
  
 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน 
ภาวะผูนําและ
ความคิดริเริ่มที่เนน
การพัฒนาผูเรียนอยู
ในระดับดีเย่ียม 
ผูบริหารใชหลักการ
บริหารแบบมี สวน
รวมและใชขอมูลผล
การประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐาน
คิดทั้งดานวิชาการ
และการจัดการอยูใน
ระดับดีเย่ียม 
ผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการใน
ระดับดีเย่ียม 
ผูบริหารสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับ
การกระจายอํานาจอยู
ในระดับดีเย่ียม 
นักเรียน ผูปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผล
การจัดการศึกษาใน
ระดับดีเย่ียม 
ผูบริหารให
คําแนะนํา คําปรึกษา
ทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็ม
เวลาในระดับดีเย่ียม 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

25 โครงการสงเสริมระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

รอยละ 100  ของครูที่
ปรึกษามีการวิเคราะห
ผูเรียนเปนรายบุคคลและ
ใชขอมูลในการเย่ียมบาน
เพื่อวางแผนในการ
ชวยเหลือนักเรียนใน
ระดับดี 
รอยละ 100  ของ
ผูปกครองมีสวนรวมใน
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียนรวมกับครูใน
ระดับดี 

กิจกรรมเตรียม
ความพรอมนักเรียน 
กิจกรรมประชุม
ผูปกครองนักเรียน 
กิจกรรมเย่ียมบาน
นักเรียน 
คัดกรองนักเรียน 
ติดตาม ประเมินผล 

ครูที่ปรึกษามีการ
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคลและใช
ขอมูลในการเย่ียม
บานเพื่อวางแผนใน
การชวยเหลือนักเรียน
ในระดับดีเย่ียม 
ผูปกครองมีสวนรวม
ในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนรวมกับครูใน
ระดับดีเย่ียม 

26 โครงการสรางองคกร

เครือขายผูปกครอง 

รอยละ 100  โรงเรียน
ทัพทันอนุสรณมีเครือขาย
ผูปกครองระดับหองเรียน  
และโรงเรียนครบทุกหอง
ทุกช้ันเรียน 
เครือขายผูปกครองรอย
ละ  85  รวมกิจกรรมใน
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและโรงเรียน
อยางตอเน่ืองตลอดป
การศึกษา 
นักเรียนรอยละ  90  
ไดรับการดูแลเอาใจใส
ชวยเหลือจาเครือขาย
ผูปกครองเปนอยางดี 
 

ประชุมผูปกครอง
และเลือกต้ังเครือขาย
ผูปกครองระดับ
หองเรียน 
ประชุมผูปกครอง
ระดับช้ันเรียนและ
เลือกต้ัง
คณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง
ระดับโรงเรียน 
กํากับและติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
ข้ันตอน 

 โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณมีเครือขาย
ผูปกครองระดับ
หองเรียน  และ
โรงเรียนครบทุกหอง
ทุกช้ันเรียน 
เครือขายผูปกครอง 
รวมกิจกรรมในการ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียนและโรงเรียน
อยางตอเน่ืองตลอดป
การศึกษา 
นักเรียนไดรับการ
ดูแลเอาใจใส
ชวยเหลือจาเครือขาย
ผูปกครองเปนอยางดี 
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ท่ี ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย วิธีดําเนินการ 

(ยอๆ) 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
(จํานวน/รอยละ) 

27 โครงการโรงเรียนธนาคาร

ทัพทันอนุสรณ 

รอยละ 80 ของ
นักเรียนและครูมี
คุณลักษณะนิสัยดานการ
ประหยัดและออมเงิน 

จัดกิจกรรมโรงเรียน
ธนาคาร 

นักเรียนและครูมี
คุณลักษณะนิสัยดาน
การประหยัดและออม
เงิน 

28 โครงการโรงเรียนกับชุมชน ชุมชนไดศึกษาหา
ความรูและรับบริการ
ความรูตางๆจาก
สถานศึกษา          
สถานศึกษามีการเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนอยางดี 
บุคลากรของ
สถานศึกษามี
ความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน  หนวยงานราชการ 
และสถาบันตางๆ 
สถานศึกษากับทาง
ราชการ ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและ
สถาบันตางๆ มีการ
ประสานความ     
รวมมือกันพัฒนางาน
ตางๆเปนอยางดี
สถานศึกษาบริการและ
รวมมือการทํากิจกรรม
และพัฒนาชุมชน 
ชุมชนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินรวมมือกัน
พัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไดเปนอยางดี 

กิจกรรมแหเทียน
จํานําพรรษา 
กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติรวมกับ
เทศบาลทัพทัน 
กิจกรรมงาน
ประจําป ณ วัดทัพทัน
วัฒนาราม 
กิจกรรมวัยใสใสใจ
คนชรา 

ชุมชนไดศึกษาหา
ความรูและรับบริการ
ความรูตางๆจาก
สถานศึกษา          
สถานศึกษามีการ
เช่ือมโยงแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับภูมิปญญา
ทองถ่ินเปนอยางดี 
บุคลากรของ
สถานศึกษามี
ความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน  หนวยงาน
ราชการ และสถาบัน
ตางๆ 
สถานศึกษากับทาง
ราชการ ชุมชน 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและสถาบัน
ตางๆ มีการประสาน
ความ     รวมมือกัน
พัฒนางานตางๆเปน
อยางดีสถานศึกษา
บริการและรวมมือ
การทํากิจกรรมและ
พัฒนาชุมชน 
ชุมชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
รวมมือกันพัฒนาการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาไดเปน
อยางดี 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2558) 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ 3  
ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ทั้งหมด 

รอยละ/
ระดับที่

ได 
คาน้ําหนัก 

คา
คะแนน

ที่ได 
 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน    30.00 25.76 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 

   5.00 4.56 5 ดีเยี่ยม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
กําลังกาย สมํ่าเสมอ 

724 825 87.76 0.50 0.44 4 ดีมาก 

1.2 มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน 

732 825 88.73 0.50 0.44 4 ดีมาก 

1.3 ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เส่ียงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

759 825 92.00 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม 

742 825 89.94 1.00 0.90 5 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน   759 825 92.00 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม 

1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

772 825 93.58 1.00 0.94 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมที่พึงประสงค 

   5.00 4.47 4 ดีมาก 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 740 825 89.70 2.00 1.79 5 ดีเยี่ยม 

2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญกูตเวทีตอผูมี
พระคุณ 

771 825 93.45 1.00 0.93 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 712 825 86.30 1.00 0.86 4 ดีมาก 

2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 

723 825 87.64 1.00 0.88 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ 3  
ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ทั้งหมด 

รอยละ/
ระดับที่

ได 
คาน้ําหนัก 

คา
คะแนน

ที่ได 
 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   5.00 4.46 4 ดีมาก 

3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และส่ือ
ตางๆ รอบตัว      

732 825 88.73 2.00 1.77 4 ดีมาก 

3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และ
ตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

735 825 89.09 1.00 0.89 5 ดีเยี่ยม 

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน  

726 825 88.00 1.00 0.88 4 ดีมาก 

3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน 755 825 91.52 1.00 0.92 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล           

   5.00 4.28 4 ดีมาก 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และ
ดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

697 825 84.48 2.00 1.69 4 ดีมาก 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 711 825 86.18 1.00 0.86 4 ดีมาก 

4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 714 825 86.55 1.00 0.87 4 ดีมาก 

4.4 ความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

708 825 85.82 1.00 0.86 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร    5.00 3.53 3 ดี 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแตละกลุม
สาระ เปนไปตามเกณฑ     48.33 1.00 0.48 1 

ปรับ 
ปรุง 

5.2  ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยู
ในระดับผานเกณฑ 

  93.70 1.00 0.94 5 ดีเยี่ยม 

5.3  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน เปนไปตามเกณฑ   84.12 2.00 1.68 4 ดีมาก 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตาม
เกณฑ 

  43.18 1.00 0.43 1 
ปรับ 
ปรุง 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

จํานวน
นักเรียน/
ครูที่อยูใน
ระดับ 3  
ข้ึนไป 

จํานวน
นักเรียน/
จํานวนครู
ทั้งหมด 

รอยละ/
ระดับที่

ได 
คาน้ําหนัก 

คา
คะแนน

ที่ได 
 

เทียบ
ระดับ

คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต 

   5.00 4.46 4 ดีมาก 

6.1  วางแผนการทํางานและดําเนินการจน
สําเร็จ 

749 825 90.79 2.00 1.82 5 ดีเยี่ยม 

6.2  ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน 
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

771 825 93.45 1.00 0.93 5 ดีเยี่ยม 

6.3  ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 674 825 81.70 1.00 0.82 4 ดีมาก 

6.4  มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหา
ความรูเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

747 825 90.55 1.00 0.91 5 ดีเยี่ยม 

ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา    50.00 50.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียน
ทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

47 47 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

47 47 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา 

47 47 100 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู 

47 47 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย 

47 47 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไข
ปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

47 47 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 
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7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการ
ปรับการสอน 

47 47 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 47 47 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 47 47 100 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

   10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และ
ความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน   5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 
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9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ
ติดตาม  ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

9.3  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาสถานศึกษา   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

   10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่น   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ 
และความสนใจ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดลงมือปฏบิัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง 

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ 
และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สมํ่าเสมอ 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

11.1  หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
ม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความ
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน 

  5 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 
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11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน   5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.3  จัดหองสมุดที่ใหบริการส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

  5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

   5.00 4.30 4 ดีมาก 

12.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

  5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

  4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  4 0.50 0.40 4 ดีมาก 

12.5  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 

  5 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

12.6  จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

  4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

ดานที่ 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 

   10.00 8.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง 
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู                         

   10.00 8.00 4 ดีมาก 
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13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรู ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรูของผูเรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูที่
เก่ียวของ 

  4 5.00 4.00 4 ดีมาก 

13.2  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่
เก่ียวของ 

  4 5.00 4.00 4 ดีมาก 

ดานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของ
สถานศึกษา 

   5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและ
จุดเนนทีก่ําหนดข้ึน 

   5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา 

  5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

14.2  ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา 

  5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ดานที่ 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม    5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน 

   5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

  5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และพัฒนาดีขึ้นกวาที่ผานมา   5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

คาเฉล่ียรวม    100.00 94.00 5 ดีเยี่ยม 
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สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนท่ีได   94.00 

ระดับคุณภาพ                          
          ระดับ 1    ระดับ 2    ระดับ 3     ระดับ 4 ระดับ 5   
               (ปรับปรุง) (พอใช)     (ดี)      (ดีมาก) (ดีเยี่ยม)  

12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผานมา 
      โรงเรียนทัพทันอนุสรณ ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 10 - 12 
เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมสรุปตาม 
ตัวบงช้ีไดดังตอไปน้ี 

                 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุมตัวบงช้ีระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน:   มัธยมศึกษา 

 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบงช้ีที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.49 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 9.17 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง 10.00 9.57 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 20.00 8.56 พอใช 

ตัวบงช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด 5.00 4.67 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    
ตัวบงช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัสน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงช้ีที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงช้ีที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.26 ดี 
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โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ดี   โดยมีคาเฉลี่ย  84.26 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ          รับรอง           ไมรับรอง 

กรณีที่ไมไดรับการรับรอง  เน่ืองจาก ....................................................................... 
 

13. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
  จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด 
จุดเดน 

1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง 
ประสงค มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง และผูเรียนคิดเปน ทําเปน  
               2.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

               3.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา 

 จุดท่ีควรพัฒนา  

    1.  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน    

              2.  การจัดทําปฏิทินในการแผนปฏิบัติการประจําปอยางละเอียด 

ขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา   

   ดานผลการจัดการศึกษา            

     ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองโดยเฉพาะ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ และ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การสอนซอมเสริมดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลายจะชวยพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดความรูความเขาใจ นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน  

 จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเดน  

       1.  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค มีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง และผูเรียนคิดเปน ทําเปน  

               2.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

               3.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

              4.   ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตาม

ปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา  มีผลการพัฒนาตามจุดเนนและ

จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาที่ไดมาตรฐาน ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ

เพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา สามารถเปนแบบอยางที่ดี อยางมีคุณภาพ  และผลการสงเสริม

พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่ สอดคลองกับ

แนวทางปฏิรูปการศึกษา พัฒนาสูมาตรฐานสากล     

            5.  สถานศึกษา มีพัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสังกัดอยางมีคุณภาพ 
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 จุดท่ีควรพัฒนา  

    1.  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน    

              2.  คณะกรรมการสถานศึกษาแตงต้ังที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ

ดําเนินการตามระเบียบ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553  

1. ดานผลการจัดการศึกษา 

           1.) ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑควรไดรับการสงเสริมและพัฒนา

อยางตอเน่ืองโดยเฉพาะ   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ 

และ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การสอนซอมเสริมดวยวิธีการตางๆ ที่หลากหลายจะชวยพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจ นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน  

2. ดานการบริหารจัดการศึกษา 

           1.) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรดําเนินการแตงต้ังที่ปรึกษาโดย

พิจารณาบุคคลที่เปนที่ยอมรับของชุมชน มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่ เหมาะสม โดยมีจํานวนตามสมควร  

และควรดําเนินการแตงต้ังคณะอนุกรรมการโดยพิจารณาจากบุคคลหลากหลายความสามารถ และ

จากเพศทุกวัย ซึ่งอยูในเขตบริการของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการตามระเบียบ 

3. ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

                       -         

         4. ดานการประกันคุณภาพภายใน 

                      - 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอสังคม  
     1. การสรางสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP  โดยนําไปจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในเรือ่ง การแปลงเรขาคณิต  พีชคณิต  การคํานวณในเรื่อง ภาคตัดกรวย   

บทปทาโกรัส    และนําไปสรางผลงานทางศิลปะ  จากการจัดกิจกรรมโดยใชโปรแกรม GSP  ทําให

นักเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหามากย่ิงข้ึน และนักเรียนสามารถนําโปรแกรม GSP  ไปใชในเกิด

ประโยชนในดานการช้ินงานทางศิลปะ 

     2. ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนทัพทันอนุสรณ ไดรับ

มอบหมายจาก  สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหดําเนินการจัด

อบรมขยายผล การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Young Learner 
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Assessment  ใหแกครูภาษาอังกฤษสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ใน

จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 50 คน เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2554 เน้ือหาการอบรมเกี่ยวกับการวัด

และประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนเรื่องเทคนิคการประเมินผลโดยใชโครงงาน (Project 

work)  การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment) และการประเมินตนเอง (Self assessment) 

และเทคนิคการใหผลยอนกลับของครู (Giving feedback) 

     3. การจัดกิจกรรมการทดลอง  เสมือนการทดลองจริงโดยใชโปรแกรม  Crocodile  

Chemistry  โดยนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง  พันธะเคมี  สมบัติของธาตุและ

สารประกอบ  ปริมาณสารสัมพันธ  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  กรดและเบส    เคมีไฟฟา   

จากการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชโปรแกรม Crocodile  Chemistry   ทําใหนักเรียนมีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรมากย่ิงข้ึน  โดยเฉพาะในเรื่อง การออกแบบการทดลอง  นักเรียน

สามารถต้ังสมมติฐาน และตรวจสอบตรวจสมมติฐานไดหลายครั้ง  จนแนใจวาสมมติฐานที่ต้ังไว

สามารถนํามาออกแบบการทดลองจริงได   เมื่อทําการทดลองจริงในหองปฏิบัติการนักเรียนจะทําการ

ทดลองไดอยางถูกตอง   

     4. ภาษาไทย  สรางสื่อการเรียนการสอน  ชุดกจิกรรมการเรียนรู  โดยสรางสื่อประสม  เชน  

E-book   Powerpiont   เกม  เพลง  โดยการจัดกิจกรรมใหนักเรียนสืบคน  ทํากิจกรรมกลุม ฝก

ทักษะและสรุปความรูโดยใชเกม  เพลง   และใช Powerpoint  ในการสรุปเน้ือหาในแตละเรื่อง  

นักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนหรือตองการทบทวนความรูเพิ่มเติม  สามารถไปศึกษาจาก  E-book  ได   

จากการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงข้ึน  พิจารณาไดจากคะแนน

สอบ O-NET  ของนักเรียนในปการศึกษา 2554  มีคะแนนสูงกวานักเรียนในปการศึกษา  2553 

14. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปญหา 

 1.  ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา เชน วิทยาศาสตร  การงานอาชีพฯ 

  2.  ขาดงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่   

    3.  โรงเรียนขาดโอกาสในการคัดเลือกนักเรียน นักเรียนมีพื้นฐานความรูและสภาพครอบครัว 

ที่แตกตางกัน ขาดความพรอมจํานวนมาก ครอบครัวไมเอื้อตอการสงเสริมการศึกษา ทําใหพัฒนาดวย

ความยากลําบาก  

 4  โอกาสของผูปกครองนักเรียนในการใหความรวมมือหรือเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

ของโรงเรียนมีนอย เพราะสวนใหญตองใชเวลาในการประกอบอาชีพ หาเงินเลี้ยงชีพ  

  5  ผูปกครองนักเรียนบางครอบครัวขาดการอบรมดูแลบุตรหลาน จึงทําใหนักเรียนมี

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคทั้งดานการเรียนและความประพฤติ  เชน หนีเรียน เกเร กาวราว ไมมี

ระเบียบวินัย และไมมีจุดมุงหมายในการเรียน 

 6  สื่อและแหลงเรียนรูในชุมชนมีนอย  ไมสงเสริมและกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและ

การแขงขันทางดานการเรียน 
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   7.  การไดรับความชวยเหลือ สนับสนุนดานทุนทรัพย ทุนการศึกษาจากชุมชนในทองถ่ินและ

บุคคลภายนอกยังมีนอย เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไมดีนัก 

  จุดเดน 

           1.  สภาพแวดลอมของโรงเรียนมีบรรยากาศและภูมิทัศนที่ดี รมรื่น สวยงาม ทําใหครูและ

นักเรียนมีจิตใจแจมใสเบิกบาน   

       2.  บรรยากาศภายในหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู สะอาด สวยงาม มีสื่อ อุปกรณการเรียน

การสอนหลากหลาย 

          3.  หองเรียน หองปฏิบัติการมีจํานวนเพียงพอ เหมาะสม   

   4.  เทคโนโลยีทีม่ีในโรงเรียนและในหองเรียนมีประสิทธิภาพ ทําใหครูและนักเรียนมีแหลงใน 

การสืบคนขอมูล การทํางาน และจัดทําสื่อในการจัดการเรียนรู   

     5.  โรงเรียนเขารวมโครงการตาง ๆ เชน โครงการโรงเรียนในฝน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

โครงการผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน และเปนศูนย ERIC  ศูนย

เครือขายมัธยมศึกษา  ทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 6.  ครูมีความความรู ความสามารถ สอนตรงตามคุณวุฒิในวิชาและระดับช้ันที่สอน   

      7.  โดยรวมมีจํานวนครูเพียงพอ เพราะทางโรงเรียนจางบุคลากรเพิ่มเติม 

    8.  ผูบริหารและครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีวิทยฐานะสูงข้ึน  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

           1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหมีความสมบูรณ มีความยืดหยุน สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  

  2.  การจัดหาแหลงเรียนรูใหกับนักเรียนที่หลากหลายและเพยีงพอ    

         3.  สงเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักเรียน โดยผานกระบวนการเรียนรู กิจกรรม

การเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมและสนับสนุนการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

  4.  กําหนดยุทธวิธีในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ันใหสูงข้ึน โดยมี

วิธีการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม   


