
บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 
 
 โรงเรียนทพัทนัอนุสรณ์ ตัง้อยู่หมู่ที่ ๘ ต ำบลทพัทนั อ ำเภอทพัทนั จงัหวดัอุทยัธำนี สงักดัส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน เปิดสอนตัง้แต่ช ัน้ มธัยมศกึษำปีที่ ๑ ถงึ ชัน้มธัยมศกึษำปีที่ ๖ มบีุคลำกร
สำยบรหิำร ๔ คน ไดร้บักำรประเมนิคุณภำพภำยนอก รอบสำม   เมื่อวนัที ่๑๐ ถงึ๑๒  เดอืน กรกฏำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕  มกีำรจดักำรศกึษำ ๑ ระดบั คอื 
 ๑. ระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน : ประถมศกึษำ และมธัยมศกึษำ จ ำแนกเป็น 
      - มธัยมศกึษำ    มบีุคลำกรครูจ ำนวน ๕๕ คน ผูเ้รยีน   จ ำนวน ๙๒๗ คน  
            รวมทัง้สถำนศึกษำ มบีุคลำกรครูจ ำนวน ๕๕ .คน ผูเ้รยีน  จ ำนวน ๙๒๗ คน   
 
ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ แสดงในตำรำงสรปุผลได้ดงัน้ี 
ระดบักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน : มธัยมศึกษำ   

 
ล ำดบัท่ี ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี ระดบัคณุภำพ 

๑ ๑ ผูเ้รยีนมสีขุภำพกำยและสุขภำพจติทีด่ ี ดมีำก 
๒ ๒ ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่ำนยิมทีพ่งึประสงค ์ ดมีำก 
๓ ๓ ผูเ้รยีนมคีวำมใฝ่รูแ้ละเรยีนรูอ้ย่ำงตอ่เนื่อง ดมีำก 
๔ ๔ ผูเ้รยีนคดิเป็น ท ำเป็น ดมีำก 
๕ ๖ ประสทิธผิลของกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นส ำคญั 
ดมีำก 

๖ ๗ ประสทิธภิำพของกำรบรหิำรจดักำรและกำรพฒันำ
สถำนศกึษำ 

ดมีำก 

๗ ๘ พฒันำกำรของกำรประกนัคุณภำพภำยในโดย
สถำนศกึษำและตน้สงักดั 

ดมีำก 

๘ ๙ ผลกำรพฒันำใหบ้รรลุตำมปรชัญำ ปณธิำน พนัธกจิ
และวตัถุประสงคข์องกำรจดัตัง้สถำนศกึษำ 

ดมีำก 

๙ ๑๐ ผลกำรพฒันำตำมจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถำนศกึษำ 

ดมีำก 

๑๐ ๑๑ ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบำท
ของสถำนศกึษำ 

ดมีำก 

๑๑ ๑๒ ผลกำรส่งเสรมิพฒันำสถำนศกึษำเพื่อยกระดบัตวับ่งชี้
รกัษำตวับ่งชี ้และพฒันำสู่ควำมเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้ง
กบัแนวทำงกำรปฏริูปกำรศกึษำ 

ดมีำก 

 



 ๑ 

ตวับ่งช้ีท่ีมีคณุภำพต ำ่กว่ำระดบัดี ไดแ้ก่ 
ล ำดบัท่ี ตวับ่งช้ีท่ี ช่ือตวับ่งช้ี ระดบัคณุภำพ 

๑ ๕ ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้รยีน พอใช ้
 

 
จดุเด่น  
     ๑.ผูเ้รยีนมสีุขภำพกำยและสขุภำพจติทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่ำนิยมทีพ่งึประสงค ์มคีวำมใฝ่รูแ้ละ      

เรยีนรูอ้ยำ่งต่อเนื่อง และผูเ้รยีนคดิเป็น ท ำเป็น  
           ๒.ประสทิธผิลของกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั 
           ๓.ประสทิธภิำพของกำรบรหิำรจดักำรและกำรพฒันำสถำนศกึษำ 
          ๔. ผูบ้รหิำรมคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำร พฒันำสถำนศกึษำใหบ้รรลุตำมปรชัญำปณธิำนพนัธกจิ
และวตัถุประสงคข์องกำรจดัตัง้สถำนศกึษำ  มผีลกำรพฒันำตำมจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถำนศกึษำทีไ่ดม้ำตรฐำน ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบำทของสถำนศกึษำ สำมำรถ
เป็นแบบอย่ำงทีด่ ีอยำ่งมคีุณภำพ  และผลกำรส่งเสรมิพฒันำสถำนศกึษำเพือ่ยกระดบัมำตรฐำน รกัษำมำตรฐำน
และพฒันำสู่ควำมเป็นเลศิที ่สอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏริูปกำรศกึษำ พฒันำสู่มำตรฐำนสำกล 
          ๕.สถำนศกึษำ มพีฒันำกำรของระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในโดยสถำนศกึษำและตน้สงักดัอย่ำงมี
คุณภำพ 

 
จดุท่ีควรพฒันำ  
    ๑.กำรยกระดบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนใหสู้งขึน้ 
  ๒.คณะกรรมกำรสถำนศกึษำแต่งตัง้ทีป่รกึษำและ/หรอืคณะอนุกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมระเบยีบ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพฒันำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้ำนผลกำรจดักำรศึกษำ 
           ๑.) ผูเ้รยีนที่มผีลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนต ่ำกว่ำเกณฑ์ควรได้รบักำรส่งเสรมิและพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะ   กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย คณติศำสตร ์วทิยำศำสตร ์ภำษำต่ำงประเทศ และ สงัคมศกึษำศำสนำ
และวฒันธรรม กำรสอนซ่อมเสรมิด้วยวธิกีำรต่ำงๆ ที่หลำกหลำยจะช่วยพฒันำผูเ้รียนให้เกดิควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
น ำไปสู่กำรยกระดบัผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนใหสู้งขึน้  

 
 
 
 



 ๒ 

๒. ด้ำนกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
          ๑.) คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พื้นฐำน ควรด ำเนินกำรแต่งตัง้ที่ปรกึษำโดยพจิำรณำบุคคลที่

เป็นที่ยอมรบัของชุมชน มคีุณวุฒแิละวยัวุฒทิี่เหมำะสม โดยมจี ำนวนตำมสมควร  และควรด ำเนินกำรแต่งตัง้
คณะอนุกรรมกำรโดยพจิำรณำจำกบุคคลหลำกหลำยควำมสำมำรถ และจำกเพศทุกวยั ซึ่งอยู่ในเขตบรกิำรของ
สถำนศกึษำ เพื่อด ำเนินกำรตำมระเบยีบ 

๓. ด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
                       -         
๔. ด้ำนกำรประกนัคณุภำพภำยใน 
                      - 

นวตักรรมหรือตวัอย่ำงกำรปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ของสถำนศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
    ๑. กำรสรำ้งสื่อกำรเรยีนกำรสอนวชิำคณติศำสตรโ์ดยใชโ้ปรแกรม GSP  โดยน ำไปจดักจิกรรมกำรเรยีนกำร
สอนในเรือ่ง กำรแปลงเรขำคณติ  พชีคณติ  กำรค ำนวณในเรื่อง ภำคตดักรวย   บทปีทำโกรสั    และน ำไปสรำ้ง
ผลงำนทำงศลิปะ  จำกกำรจดักจิกรรมโดยใชโ้ปรแกรม GSP  ท ำใหน้กัเรยีนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในเนื้อหำมำก
ยิง่ขึน้ และนกัเรยีนสำมำรถน ำโปรแกรม GSP  ไปใชใ้นเกดิประโยชน์ในดำ้นกำรชิน้งำนทำงศลิปะ 
    ๒. ศนูยพ์ฒันำกำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษ (ERIC) โรงเรยีนทพัทนัอนุสรณ์ ไดร้บัมอบหมำยจำก  สถำบนั
ภำษำองักฤษ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ใหด้ ำเนินกำรจดัอบรมขยำยผล กำรพฒันำทกัษะ
กำรจดักำรเรยีนกำรสอนภำษำองักฤษ เรือ่ง Young Learner Assessment  ใหแ้ก่ครภูำษำองักฤษสงักดั
ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 42 ในจงัหวดัอุทยัธำนี จ ำนวน 50 คน เมื่อวนัที ่24-25 มถิุนำยน 
2554 เนื้อหำกำรอบรมเกีย่วกบักำรวดัและประเมนิผลอยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยเน้นเรื่องเทคนคิกำรประเมนิผล
โดยใชโ้ครงงำน (Project work)  กำรประเมนิโดยเพือ่น (Peer assessment) และกำรประเมนิตนเอง  
(Self assessment) และเทคนิคกำรใหผ้ลยอ้นกลบัของครู (Giving feedback) 
    ๓. กำรจดักจิกรรมกำรทดลอง  เสมอืนกำรทดลองจรงิโดยใชโ้ปรแกรม  Crocodile  Chemistry  โดยน ำมำจดั
กจิกรรมกำรเรยีนกำรสอนในเรือ่ง  พนัธะเคม ี สมบตัขิองธำตุและสำรประกอบ  ปรมิำณสำรสมัพนัธ ์ อตัรำกำร
เกดิปฏกิริยิำเคม ี สมดุลเคม ี กรดและเบส    เคมไีฟฟ้ำ   จำกกำรจดักจิกรรมกำรสอนโดยใชโ้ปรแกรม 
Crocodile  Chemistry   ท ำใหน้กัเรยีนมทีกัษะกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตรม์ำกยิง่ข ึน้  โดยเฉพำะในเรือ่ง กำร
ออกแบบกำรทดลอง  นกัเรยีนสำมำรถตัง้สมมตฐิำน และตรวจสอบตรวจสมมตฐิำนไดห้ลำยครัง้  จนแน่ใจวำ่
สมมตฐิำนทีต่ ัง้ไวส้ำมำรถน ำมำออกแบบกำรทดลองจรงิได ้  เมื่อท ำกำรทดลองจรงิในหอ้งปฏบิตักิำรนกัเรยีนจะ
ท ำกำรทดลองไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง   
    ๔. ภำษำไทย  สรำ้งสือ่กำรเรยีนกำรสอน  ชดุกจิกรรมกำรเรยีนรู ้ โดยสรำ้งสือ่ประสม  เชน่  E-book   
Powerpiont   เกม  เพลง  โดยกำรจดักจิกรรมใหน้กัเรยีนสบืคน้  ท ำกจิกรรมกลุม่ ฝึกทกัษะและสรุปควำมรูโ้ดย
ใชเ้กม  เพลง   และใช ้Powerpoint  ในกำรสรปุเนื้อหำในแต่ละเรื่อง  นกัเรยีนทีเ่รยีนไม่ทนัเพือ่นหรอืตอ้งกำร
ทบทวนควำมรูเ้พิม่เตมิ  สำมำรถไปศกึษำจำก  E-book  ได ้  จำกกำรใชช้ดุกจิกรรมกำรเรยีนรูน้กัเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนรูสู้งขึน้  พจิำรณำไดจ้ำกคะแนนสอบ O-NET  ของนกัเรยีนในปีกำรศกึษำ ๒๕๕๔  มี
คะแนนสูงกวำ่นกัเรยีนในปีกำรศกึษำ  ๒๕๕๓ 



 ๓ 

ตำรำงสรปุผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตวับ่งช้ี 
ระดบักำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน : มธัยมศึกษำ 

กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
(มธัยมศึกษำ) 

น ้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดบั 
คณุภำพ 

กลุ่มตวับง่ช้ีพื้นฐำน    
ตวับ่งชีท้ี ่๑ ผูเ้รยีนมสีขุภำพกำยและสุขภำพจติทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๔๙ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ ผูเ้รยีนมคุีณธรรม จรยิธรรมและค่ำนิยมที่พงึประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๗ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๓ ผูเ้รยีนมคีวำมใฝ่รู ้และเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๕๗ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๔ ผูเ้รยีนคดิเป็น ท ำเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๕ ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรยีนของผูเ้รยีน ๒๐.๐๐ ๘.๕๖ พอใช ้
ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลของกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิำพของกำรบรหิำรจดักำรและกำรพฒันำสถำนศกึษำ ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๘ พฒันำกำรของกำรประกนัคุณภำพภำยในโดยสถำนศกึษำและต้นสงักดั ๕.๐๐ ๔.๖๗ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์    
ตวับ่งชีท้ี ่๙ ผลกำรพฒันำใหบ้รรลุตำมปรชัญำ ปณิธำน/วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และ 
                วตัถุประสงคข์องกำรจดัตัง้สถำนศกึษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐ ผลกำรพฒันำตำมจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ  
                  สถำนศกึษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม    

ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพเิศษเพื่อส่งเสรมิบทบำทของสถำนศกึษำ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๑๒ ผลกำรส่งเสรมิพฒันำสถำนศกึษำเพื่อยกระดบัมำตรฐำน                   
                   รกัษำมำตรฐำน และพฒันำสู่ควำมเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบั               
                   แนวทำงกำรปฏริปูกำรศกึษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๒๖ ดี 

กำรรบัรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดบัประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ 

 ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี  ตัง้แต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป               ใช่   ไม่ใช่ 

 มีตวับ่งช้ีท่ีได้ระดบัดีข้ึนไปอย่ำงน้อย ๑๐ ตวับ่งช้ี จำก ๑๒ ตวับ่งช้ี         ใช่   ไม่ใช่ 

 ไม่มีตวับ่งช้ีใดท่ีมีระดบัคณุภำพต้องปรบัปรงุหรือต้องปรบัปรงุเร่งด่วน     ใช่   ไม่ใช่ 

สรปุผลกำรจดักำรศึกษำระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 

 สมควรรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำ      ไมส่มควรรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 


