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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียน  ทัพทันอนุสรณ์ ที่ตั้งเลขท่ี  95  หมู่  8   ต ำบลทัพทัน  อ ำเภอทัพทัน   
  จังหวัดอุทัยธำนี   61120    
  โทรศัพท์  056-591155    
  โทรสำร 056-591284-5 
  e-mail - thapthan@gmail.com    
  Website -  http://school.obec.go.th/thaptham/  
  Website   โรงเรียนในฝัน     http://www.labschools.net/thapthan/     
  เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 6   
  เนื้อท่ี  118  ไร่  1  งำน  9  ตำรำงวำ  เขตพ้ืนที่บริกำร จ ำนวน   10   ต ำบล   90  หมู่บ้ำน    ได้แก่    
     1.  ต ำบลทัพทัน    8   หมู่บ้ำน     
   2.  ต ำบลหนองหญ้ำปล้อง   6   หมู่บ้ำน    
   3.  ต ำบลเขำขี้ฝอย    6   หมู่บ้ำน    
                     4.  ต ำบลทุ่งนำไทย    7  หมู่บ้ำน      
                     5.  ต ำบลโคกหม้อ   5   หมู่บ้ำน      
   6.  ต ำบลหนองยำยดำ   8   หมู่บ้ำน     
   7.  ต ำบลตลุกดู่            17   หมู่บ้ำน        
   8.  ต ำบลหนองสระ    7  หมู่บ้ำน      
    9.  ต ำบลหนองกระทุ่ม             15   หมู่บ้ำน     
                   10.  ต ำบลหนองกลำงดง             11   หมู่บ้ำน 

ประวัติโรงเรียน 
  เมื่อ พ.ศ. 2501   สมัยนำยวีระ  กำญจนเถียน  เป็นนำยอ ำเภอ  นำยศิริ  ศรีสุวรรณ  เป็นศึกษำธิกำร  ได้
ติดต่อขอที่ดินจำกชำวบ้ำนเพื่อที่จะสร้ำงโรงเรียนมัธยมศึกษำประจ ำอ ำเภอ ได้ที่ดินมำ  10 ไร่ แต่ทำงกำรก็ยังมิได้
จัดตั้งโรงเรียนแต่อย่ำงใด จนเวลำล่วงเลยมำถึง 9 ปี  ต่อมำเมื่อวันที่ 22  กุมภำพันธ์  2510  ทำงอ ำเภอทัพทัน  
สมัยนำยพรหม  ขวัญสกุล  เป็นนำยอ ำเภอทัพทัน  นำยวินัย  หำญสำริกัน  เป็นศึกษำธิกำรอ ำเภอ  ได้ยื่นเรื่องรำว
ขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นประจ ำอ ำเภอขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เนื่องจำกยังไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  คือ  ต้องมีท่ีดินถึง  15 ไร่  ฉะนั้นจึงยังมิได้รับอนุมัติ  จ ำเป็นต้องหำที่ดินเพิ่ม ดังนั้น นำย
พรหม  ขวัญสกุล และ นำยวินัย  หำญสำริกัน  จึงได้ติดต่อขอที่ดินเพ่ิมเติมจำกเจ้ำของเดิม ซึ่งได้อุทิศให้เมื่อ  ปี 
2501  โดยมิได้ขัดข้องและมีผู้บริจำคเพ่ิมอีก ได้ที่ดินมำ15 ไร่ 1งำน 88 ตำรำงวำ และนำยอ ำเภอได้รำยงำนให้
กรมสำมัญศึกษำทรำบ กรมฯ ก็ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่มำดูสถำนที่ (ปัจจุบันเป็นที่ว่ำกำรอ ำเภอทัพทัน) และให้นำยอ ำเภอ
สร้ำงอำคำรเรียนชั่วครำว ขนำด 3 ห้องเรียน  เพ่ือเตรียมเปิดให้ทันปีกำรศึกษำ 2511 

http://cshool.obec.go.th/thaptham/
http://www.labschools.net/thapthan/%20%20%20%20%20%09เปิด
http://www.labschools.net/thapthan/%20%20%20%20%20%09เปิด
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   วันที่  22  ธันวำคม  2510  ทำงอ ำเภอได้จัดฉำยภำพยนตร์เพื่อเก็บเงินสร้ำงอำคำรเรียน ภำพยนตร์ที่ฉำย
ในคืนนั้นคือ เรื่อง  “มดแดง”  ซึ่งต่อมำค ำว่ำ  “มดแดง”  จึงได้กลำยมำเป็นสมญำของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  คือ
คนส่วนมำกจะเรียกโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ว่ำ “โรงเรียนมดแดง” ได้เงินมำประมำณ 10,000 บำท และสร้ำงอำคำร
เรียนเสร็จเมื่อวันที่  15 พฤษภำคม  2511  โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ศ.1 ได้นักเรียน 47 คน  แต่เมื่อถึง
ก ำหนดเปิดเรียนภำคต้น กระทรวงศึกษำธิกำรก็ยังมิได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียน นักเรียนก็แยกย้ำยกันไปเรียนที่อ่ืนหมด  
จนต่อมำเมื่อวันที่ 15  กรกฎำคม  2511  ทำงอ ำเภอได้เรียกนักเรียนกลับมำได้นักเรียน 16  คน  และอำศัยอำคำร
เรียนของโรงเรียนวัดทัพทันท ำกำรสอน ได้ครูมำ 2 คน คือ นำยเอื้อม แสงแก้ว  และนำยสมคิด  ไทยกิม ซึ่งเป็นครู
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  มำท ำกำรสอนเป็นครั้งแรกจนถึงวันที ่29 กรกฎำคม 2511 กระทรวงศึกษำธิกำร  
ได้ประกำศตั้งโรงเรียนอย่ำงเป็นทำงกำรประกอบกับอำคำรเรียน จึงย้ำยนักเรียนมำเรียนที่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
(ที่ว่ำกำรอ ำเภอปัจจุบัน) 
 วันที่ 26 สิงหำคม 2511 ทำงจังหวัดอุทัยธำนีได้แต่งตั้งให้ นำยเสวก ใหลสกุล ครูตรีโรงเรียนอุทัยทวีเวทมำ
ด ำรงต ำแหน่งครูใหญ่  ในปี พ.ศ.2513  กรมสำมัญศึกษำมีแผนงำนที่จะขยำยงำนด้ำนมัธยมศึกษำให้กว้ำงขวำง
ขึ้นและได้ตั้งเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับที่ดินโรงเรียนมัธยมศึกษำประจ ำอ ำเภอไว้ว่ำควรมีที่ดินอย่ำงน้อย35ไร่ ดังนั้น 
นำยเสวก ใหลสกุล  และก ำนันรัตน์  อยู่สุข  จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินในหมู่บ้ำนตำลแถวจำก  นำงภู - นำยผ่อง  
เหมือนกำร และได้บริจำคที่ดินมำ  56 ไร่ 24  ตำรำงวำ 
 ในปี พ.ศ. 2514    นำยก่อ  สวัสดิพำนิช   อธิบดีกรมสำมัญได้มำเยี่ยมโรงเรียน  และได้มำดูสถำนที่ที่หำไว ้
เห็นว่ำที่เก่ำไม่พอขยำยแน่  จึงให้ย้ำยโรงเรียนมำสร้ำงใหม่  คือ  อำคำรผ่องนภำปัจจุบัน   เสร็จเมื่อ  พ.ศ. 2515  
วันที่ 1  มิถุนำยน 2515  ได้ย้ำยโรงเรียนจำกเดิมมำอยู่โรงเรียนใหม่ (ที่ปัจจุบัน)  
   ในปี 2517 นำยเสวก  ใหลสกุล ได้เล็งเห็นว่ำมีกำรขยำยตัวของโรงเรียนและมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สถำนที่
ก่อสร้ำงอำคำร  แต่บริเวณโรงเรียนมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมมำก สมควรที่จะสงวนไว้คิดจะซื้อที่นำที่ติดกับโรงเรียน โดย
ได้ประชุมผู้ปกครองและชำวตลำดทัพทัน ซึ่งก็ได้รับกำรเห็นด้วย  จึงขอรับบริจำคเงินซื้อที่นำดังกล่ำวจำกชุมชน
ชำวอ ำเภอทัพทันเป็นเงิน 65,000 บำท  ได้ที่เพ่ิมอีก 61 ไร่   ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน  118  ไร่   1  งำน 9  ตำรำง
วำ  โรงเรียนได้ขยำยตัวขึ้นเรื่อย ๆ   จนในปี พ.ศ. 2523   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
(มัธยมศึกษำปีที่ 4–5) 
 ในปี 2524  กรมสำมัญศึกษำได้แต่งตั้งให้ นำยเสวก  ใหลสกุล  ไปด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ใหญ่โรงเรียน
พยุหะวิทยำคม  จ.นครสวรรค์  และให้นำยเสถียร  กองแม่  มำด ำรงต ำแหน่งแทนจนถึงปี พ.ศ. 2527   นำย
เสถียร  กองแม่   ได้รับแต่งตั้งให้ไปด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค ำชะอีวิทยำคำร  จังหวัดมุกดำหำร  และ
ได้แต่งตั้งให้ นำยนิวัฒน์ รังษิมำศ  มำด ำรงต ำแหน่งแทน  จนในปี พ.ศ. 2533  นำยนิวัฒน์  รังษิมำศ ได้รับกำร
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรคนแรกของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์      จนในปี พ.ศ. 2535  กรมสำมัญศึกษำ
ได้แต่งตั้ง  นำยนิวัฒน์  รังษิมำศ  ไปด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองฉำงวิทยำและได้แต่งตั้งให้ นำยจัก
รกฤษ  แย้มสรวล อำจำรย์ใหญ่โรงเรียนลำนสักวิทยำ   มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
  วันที่  24 ธันวำคม 2541  กรมสำมัญศึกษำได้มีค ำสั่งให้  นำยจักรกฤษ  แย้มสรวล    ย้ำยให้ไปด ำรง
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำมะกำวิทยำคม จ.กำญจนบุรี และได้แต่งตั้งให้ นำยประเสริฐ  เกษตรเอ่ียม  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธมงคลวิทยำ  มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์   
  วันที่  16  มีนำคม   2545  กรมสำมัญศึกษำได้มีค ำสั่งให้ นำยประเสริฐ  เกษตรเอ่ียม  ย้ำยไปด ำรง
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุทัยวิทยำคม จ.อุทัยธำนี  และได้แต่งตั้งให้  ว่ำที่ร้อยตรีธวัชชัย  ชำญกูล  
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ตลุกดู่วิทยำคม จ.อุทัยธำนี  มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จน
เกษียณอำยุรำชกำรในวันที่  30  กันยำยน  2554   

  วันที่  9  ธันวำคม  2554  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42    มีค ำสั่งให้  
นำงนภำลัย  สงวนวงษ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งนำวิทยำ  จ.อุทัยธำนี  มำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์จนเกษียณอำยุรำชกำรในวันที่  30  กันยำยน  2558  
       วันที่  11 พฤศจิกำยน 2558  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42    มีค ำสั่งให้  
นำยวิรัช   วิริยำภรณ์ประภำส  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองขำหย่ำงวิทยำ  จ.อุทัยธำนี  มำด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์จนถึงปัจจุบัน 
 

สภาพชุมชน 

สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในอ ำเภอทัพ
ทัน ต ำบลทัพทัน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ตลำดนัดโค-กระบือ  ตลำดทัพทัน  หมู่ 8  
บ้ำนตำลแถว ต.ทัพทัน  อำชีพหลักของชุมชน คือ คือ  ท ำนำ  เนื่องจำก  พื้นที่เป็นที่รำบลุ่มเหมำะส ำหรับกำรท ำ
นำ  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำ พุทธ  ประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีหล่อ
เทียน-แห่เทียนจ ำน ำพรรษำ  วันลอยกระทง วันเข้ำพรรษำและออกพรรษำ วันสงกรำนต์ วันขึ้นปีใหม่  กำรตัก
บำตรเทโว  พิธีบวชนำค  พิธีแต่งงำน   
  ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  ประกอบอำชีพหลัก คือ  เกษตรกรรมและรับจ้ำง  ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่จบกำรศึกษำระดับ ต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  6,000  บำท/
คน/ปี   จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5  คน  
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ตราสัญลักษณ์โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 

 

 

 

ดาบ  คือ สัญลักษณ์แสดงถึงควำมกล้ำหำญวำงไว้บนแท่นอยู่ในวงกลม 
    สีชมพูแสดงถึงควำมรัก  ควำมสำมัคคีของลูกมดแดงทุกคน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ปรัชญาโรงเรียน 

                                   “ขนฺติ  หิต  สุขวหำ” 

                            ควำมอดทนน ำมำซึ่งประโยชน์สุข 

อุดมการณ์โรงเรียน  
   ชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  

  ดอกการเวก 
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สัตว์ประจ าโรงเรียน  
   มดแดง 
 
สีประจ ำโรงเรียน 
   สีฟ้ำ – เหลือง 
 

ธงประจ าโรงเรียน  

พื้นธงสีฟ้า - สีเหลือง 

สีฟ้า หมำยถึง  กำรศึกษำที่รุ่งโรจน์ก้ำวหน้ำ 

สีเหลือง หมำยถึง สีของวันจันทร์วันประกำศตั้งโรงเรียน 

กลางธง  เป็นรูปดำบเมืองอุทัยธำนีวำงบนแท่น 

สีเหลือง  คือสีของวันจันทร์  วันประกำศตั้งโรงเรียน 

ดาบ  คือสัญลักษณ์แสดงถึงควำมกล้ำหำญวำงไว้บนแท่นอยู่ในวงกลม 

                    สชีมพูแสดงถึงควำมรัก  ควำมสำมัคคีของลูกมดแดงทุกคน 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น  4  ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนบริหำร
ทั่วไป  ด้ำนบุคคล  และด้ำนงบประมำณ  แต่ละด้ำนมีรองผู้อ ำนวยกำรรับผิดชอบในกำรบริหำรเป็นอิสระต่อกัน
และเชื่อมโยงข้อมูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้ำนกำรศึกษำ  กำรพัฒนำบุคลำกร  
และสร้ำงควำมศรัทธำให้เกิดต่อชุมชน    
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ข้อมูลด้านนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2556 – 2558 

ชั้น ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 78 94 74 76 75 85 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 58 85 76 85 69 79 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 69 99 56 82 74 86 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 48 87 42 93 36 82 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 73 93 40 86 40 90 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 45 96 64 86 39 87 

รวม 371 554 352 508 333 509 
รวมทั้งหมด 925 860 842 

 

ข้อมูลด้านครูและบุคลากร 
ข้อมูลครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 – 2558 

ชั้น ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 
ปริญญำตรี 

ขึ้นไป 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

ขึ้นไป 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

ขึ้นไป 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1 - 1 - 1 - 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 2 - 2 - 2 - 
ครูผู้สอน 50 - 47 - 47 - 
ครูอัตรำจ้ำง 1 - 1 - 1 - 
ครูต่ำงประเทศ 5 - 5 - 5 - 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 5 2 7 2 6 
นักกำร/เจ้ำหน้ำที่ - 1 - 1 - 1 
พนักงำนขับรถ - 1 - 1 - 1 
ยำมรักษำควำมปลอดภัย - 1 - 1 - 1 
รวม 61 8 58 10 58 9 

อายุเฉลี่ย/ปี 48 47 46 
อายุงานเฉลี่ย/ปี 23 21 20 
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่  
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำ  (ข้อมูล ณ  วันที่  30  เมษำยน  2559) 

ล าดับที่ สถานที ่ จ านวน 
1 สถำนศึกษำมีพ้ืนที่ 118  ไร่  1  งำน  9  ตำรำงวำ   
2 อำคำรเรียน 3 
3 ห้องเรียน 42 
4 อำคำรประกอบ 5 
5 ห้องประชุม 3 
6 อำคำรพยำบำล 1 
7 สนำมบำสเกตบอล 1 
8 สนำมวอลเล่ย์บอล 1 
9 สนำมฟุตบอล 1 
10 โรงอำหำร 1 
11 ห้องน้ ำ 28 
12 บ้ำนพักครู 4 

 

การพักอาศัยในและนอกเขตบริการของนักเรียน 
 

ระดับชั้นเรียน 
อยู่ในเขต
บริการ     

อยู่นอกเขตบริการ 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 47 36 24 12 119 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 59 60 10 19 148 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 51 52 8 14 125 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 157 148 42 45 392 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 20 52 9 17 98 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 27 53 13 17 110 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 25 57 8 25 115 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 72 162 30 59 323 
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นักเรียนนับถือศาสนา 
 

ระดับชั้นเรียน 
ศาสนา 

รวม 
พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู อ่ืน ๆ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 119      119 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 148      148 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 125      125 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 392      392 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 97  1    98 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 110      110 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 115      115 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 323      323 

 
ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพ 
 

ระดับชั้นเรียน 
อาชีพ 

รวม เกษตร
กรรม 

รับ
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

ค้าขาย รับจ้างท่ัวไป อ่ืน ๆ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 43 12 13 21 30 - 119 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 61 7 7 26 45 2 148 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 43 8 6 14 49 5 125 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 147 27 26 61 124 7 392 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 33 7 8 16 26 8 98 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 67 2 4 8 29 - 110 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 53 15 4 13 26 4 115 

รวมชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

153 24 16 37 81 12 323 
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การศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน 

 ระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
ตรีขึ้นไป 

อนุ 
ปริญญา 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 6 

มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

ต่ ากว่า
มัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 14 2 30 32 41 119 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 6 5 35 31 71 148 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 8 7 47 22 41 125 

รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 28 14 112 85 153 323 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 5 2 39 22 30 98 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 6 2 34 24 44 110 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 12 7 26 21 49 115 

รวมชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

23 11 99 67 123 323 

 
รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองนักเรียน 

ระดับชั้นเรียน 
รายได้เฉลี่ย 

รวม 
100,000 บาท ขึ้นไป 50,000 – 100,000 บาท ต่ ากว่า 50,000 บาท 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 53 48 18 119 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 28 59 61 148 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 19 65 41 125 

รวมชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

100 172 120 392 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 16 59 23 98 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 19 83 8 110 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 23 54 28 115 

      รวมชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

72 198 87 323 
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สถานภาพครอบครัว 

ระดับชั้นเรียน 

 
สถานภาพครอบครัว 

รวม 
บิดามารดา
อยู่ด้วยกัน 

บิดามารดา
แยกทางกัน 

บิดาถึงแก่
กรรม 

มารดาถึงแก่
กรรม 

ถึงแก่กรรมท้ัง
บิดาและมารดา 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 81 30 6 2 - 119 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 100 39 6 2 1 148 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 98 21 5 1 - 125 

รวมชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

279 90 17 5 1 392 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 56 32 8 2 - 98 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 87 15 5 3 - 110 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 75 25 7 6 2 115 

รวมชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

218 72 20 11 2 323 

 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

                     โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  จัดสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551  โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน ดังโครงสร้ำงในตำรำงต่อไปนี้ 
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ช่วงชั้นที่ 3  (ม.1 – ม.3) 

 เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  

ระดับ 

ชั้น 
ภำษำไทย 

คณิต 

ศำสตร์ 

วิทยำ 

ศำสตร์ 

สังคม
ศึกษำ
ศำสนำ
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษำ
และ 

พล
ศึกษำ 

ศิลปะ 

กำรงำน
อำชีพและ 

เทคโนโลยี 

ภำษำ 

ต่ำง 

ประเทศ 

กิจ 

กรรม 

พัฒนำ 

ผู้เรียน 

รำยวิชำ
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 

 

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6) 

 เวลาเรียน (คิดเป็นชั่วโมงต่อปี)  

ระดับ 

ชั้น 
ภำษำไทย 

คณิต 

ศำสตร์ 

วิทยำ 

ศำสตร์ 

สังคม
ศึกษำ
ศำสนำ
และ

วัฒนธรรม 

สุข
ศึกษำ
และ 

พล
ศึกษำ 

ศิลปะ 

กำรงำน
อำชีพและ 

เทคโนโลยี 

ภำษำ 

ต่ำง 

ประเทศ 

กิจ 

กรรม 

พัฒนำ 

ผู้เรียน 

รำยวิชำ
เพิ่มเติม 

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 
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  หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ(English Program)  
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ พุทธศักรำช ๒๕๕๔ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ได้
ก ำหนดกรอบโครงสร้ำงเวลำเรียนดังนี้ 

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 

 เวลาเรียน  

ม. ๑ ม.๒ ม.๓ 

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภำษำไทย  ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

คณิตศำสตร์  ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

วิทยำศำสตร์  ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 

สุขศึกษำ และพลศึกษำ  ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

ศิลปะ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

ภำษำต่ำงประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชา / กิจกรรมที่ 

สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 

ตามความพร้อมและจุดเน้น 

 

 

ปีละไม่เกิน 

 

 

๒๐๐ ชั่วโมง 

 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี  
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  
  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์เป็นองค์กรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม น ำวิชำกำร สืบสำนควำมเป็นไทย   
บนพื้นฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ 
  1.  พัฒนำนักเรียนให้มีควำมรักชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  และรักษ์สถำบัน 
  2.  พัฒนำนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณค่ำต่อสังคม 
  3.  พัฒนำนักเรียนให้มีผลกำรทดสอบระดับชำติสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
  4.  พัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะ  ดนตรีและนำฏศิลป์ 
  5.  พัฒนำนักเรียนให้มีควำมส ำนึกในควำมเป็นไทยบนพ้ืนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    
 
ค่านิยมองค์กร  เอกลักษณ์  และอัตลักษณ์   
ค่านิยมองค์กร 
  ครูรักเด็กและเด็กรักครู  
เอกลักษณ์ 
  ภูมิทัศน์ร่มรื่น  ส่งเสริมสุขภำวะที่ดี 
อัตลักษณ์  
  ลูกมดแดงมีสัมมำคำรวะ  มีวินัย  เสียสละ  อยู่อย่ำงพอเพียง 
 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน   
  ท ำงำนเชิงระบบ  พัฒนำครบแบบกัลยำณมิตร 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำนักเรียนใหเ้ป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะ  ดนตรีและนำฏศิลป์ 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำระบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
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ระบบ FAMILY-MODEL 
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ส่วนที่ 3   
กลยุทธ์และมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
          โรงเรียนมีกำรทบทวนกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร โดยเน้นกำรส่วนร่วมของบุคลำกร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ปกครอง ทุกปี น ำผลกำรด ำเนินกำรที่ยังไม่ได้ตำมเป้ำหมำยมำก ำหนดวิธีกำร และด ำเนินกิจกรรมพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรปรับแผนกำรด ำเนินกำรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  นักเรียนมีควำมพร้อมในกำร
พัฒนำเป็นเด็กที่ใฝ่เรียนรู้  และคิดเป็น สร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้กับ
สถำนศึกษำอ่ืนมำกขึ้น สร้ำงเสริมสมรรถภำพทำงกำย โดยเพ่ิมประเภทของกีฬำที่หลำกหลำยมำกขึ้น เช่น  ว่ำยน้ ำ 
ดำบไทย  เสริมสร้ำงทักษะชีวิต และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรสู่ประชำคมอำเซียน
โดย จัดอบรมภำษำอังกฤษและภำษำจีนให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันานกัเรียนใหมี้คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

ที ่ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวบ่งชี้ 
1 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและ 

ออกก ำลังกำย สม่ ำเสมอ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ
และออกก ำลังกำย สม่ ำเสมอ 

2 ผู้เรียนมีน้ ำหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภำพ
ทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

ร้อยละของผู้เรียนมีน้ ำหนัก  ส่วนสูง  และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

3 ผู้เรียนรู้จักกำรป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่เสี่ยง
ต่อควำมรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุและ
ปัญหำทำงเพศ 

ร้อยละของผู้เรียนรู้จักกำรป้องกันตนเองจำกสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะที่
เสี่ยงต่อควำมรุนแรง  โรค  ภัย  อุบัติเหตุและ
ปัญหำทำงเพศ 

4 ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง  มีควำมมั่นใจ 
กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 

ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนเอง  มีควำม
มั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 

5 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 

6 ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่ำง ๆ รอบตัว 

ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่ำง ๆ รอบตัว 

7 ผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน  ฟัง ดู  พูด เขียน 
และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน  ฟัง ดู  พูด 
เขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม 

8 ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 

ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 

9 ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอ
ผลงำน 

ร้อยละของผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และ
น ำเสนอผลงำน 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

  ที่ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
10 ผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน  ฟัง  และ

ดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำม
ควำมคิดของตนเอง 

ร้อยละของผู้เรียนสรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน  
ฟัง  และดู และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำม 
ควำมคิดของตนเอง 

11 ผู้เรียนน ำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำ
หรือวิธีกำรของตนเอง 

ร้อยละของผู้เรียนน ำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหำด้วย
ภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง 

12 ผู้เรียนก ำหนดเป้ำหมำย  คำดกำรณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ 

ร้อยละของผู้เรียนก ำหนดเป้ำหมำย  คำดกำรณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ 

13 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

14 ผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญอยู่ใน
ระดับผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญอยู่ในระดับผ่ำนเกณฑ์ 

15 
 

ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิด
วิเครำะห์ และเขียนอยู่ในระดับผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิด
วิเครำะห์ และเขียนอยู่ในระดับผ่ำนเกณฑ์ 

16 
 

ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติเฉลี่ยมี
พัฒนำกำรที่ดีข้ึนกว่ำเดิม 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติเฉลี่ย
มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 

17 
 

ผู้เรียนมีกำรวำงแผนกำรท ำงำนและ
ด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 

ร้อยละของผู้เรียนมีกำรวำงแผนกำรท ำงำนและ
ด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 

18 
 

ผู้เรียนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งม่ันพัฒนำ
งำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง 

ร้อยละของผู้เรียนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งมั่น
พัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของตนเอง 

19 
 

ผู้เรียนมีกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละของผู้เรียนที่ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

20 
ผู้เรียนมีควำมรู้สึกท่ีดีต่ออำชีพสุจริตและหำ
ควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ 

ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต
และหำควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1 
 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร 

ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร 

2 
 

ผู้เรียนเอื้ออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

ร้อยละของผู้เรียนเอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

3 
 

ผู้เรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่ำง 

ร้อยละของผู้เรียนยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกต่ำง 

4 
 

ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะ  ดนตรีและนำฏศิลป์ 

ที ่ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1 
 
 

ผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ด้ำนศิลปะ  ดนตรี/นำฏศิลป์  กีฬำ / 
นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 

ร้อยละของผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ  ดนตรี/นำฏศิลป์  กีฬำ / 
นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 

2 
 

ผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่ม  และสร้ำงสรรค์ผลงำน
ด้วยควำมภำคภูมิใจ 

ร้อยละของผู้เรียนมีควำมคิดริเริ่ม  และสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ 

3 
 
 
 

ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือ
ยกระดับมำตรฐำน  รักษำมำตรฐำนและ
พัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับ
มำตรฐำน  รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็น
เลิศ  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

กลยุทธ์ที่  4   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ  
ที ่ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1 ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้ง

ด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร สมรรถนะ  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ร้อยละของครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพ
ผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำร 
สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2 ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  และ
ใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

ร้อยละของครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
และใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

3 ครูมีกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

ร้อยละของครูมีกำรออกแบบและกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
และพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 

4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับ
กำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำ
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสม
ผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่น
มำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

5 ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเม้นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 

ร้อยละของครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเม้น
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 

6 ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนรู้และคุณภำพ
ชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 

ร้อยละของครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไข
ปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนรู้และคุณภำพ
ชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 

7 ครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลใน
กำรปรับกำรสอน 

ร้อยละของครูมีกำรศึกษำ วิจัยและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลใน
กำรปรับกำรสอน 

8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และ
เป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ 

ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่
ดี และเป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ 

9 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับ
มอบหมำยเต็มเวลำ  เต็มควำมสำมำรถ 

ร้อยละของครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่
ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ  เต็มควำมสำมำรถ 
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กลยุทธ์ที่  5  พฒันาระบบริหารการจดัการศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพ  

ที ่ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์  ภำวะผู้น ำ  และ

ควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน 
ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์  ภำวะผู้น ำ  และควำมคิด
ริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

2 ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัย
เป็นฐำนคิดทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 

ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิด
ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำรอยู่ในระดับดี 

3 ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
กำร 

ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรอยู่ใน
ระดับดี 

4 ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ให้พร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ 

ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้
พร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจอยู่ในระดับดี 

5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ
ผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 

6 ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ  ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร
และเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ 

ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ  ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและ
เอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็ม
เวลำอยู่ในระดับดี 

7 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมท่ีระเบียบก ำหนด 

ร้อยละของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด 

8 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแล
และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

ร้อยละของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับ
ติดตำม ดูแลและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 

9 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ 

ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

10 หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นอยู่ในระดับดี 

11 จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตำมควำมถนัด  ควำมสำมำรถและ
ควำมสนใจ 

ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำเรียนรำยวิชำเพ่ิมเติมที่
หลำกหลำย   และเลือกเรียนตำมควำมถนัด  
ควำมสำมำรถ    ควำมสนใจ 

12 จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 

จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และ
ควำมสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 

13 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง 

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเองอยู่
ในระดับดี 
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ที ่ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
14 นิเทศภำยใน  ก ำกับ  ติดตำมตรวจสอบ และ

น ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

นิเทศภำยใน  ก ำกับ  ติดตำมตรวจสอบ และน ำ
ผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมออยู่
ในระดับดี 

15 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนอยู่ในระดับดี 

16 ผู้เรียนได้รับให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และ
แก้ไขปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนรู้และคุณภำพ
ชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 

ร้อยละของผู้เรียนได้รับให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ 
และแก้ไขปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนรู้และคุณภำพ
ชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 

17 จัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียน
มั่นคง สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี  และ
จัดสภำพแวดล้อมร่มรื่น  มีแหล่งเรียนรู้
ส ำหรับผู้เรียน 

จัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง 
สะอำดและปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี  และจัด
สภำพแวดล้อมร่มรื่น  มีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน
อยู่ในระดับดี 

18 จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี 

19 มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
อยู่ในระดับดี 

20 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอยู่ในระดับดี 

21 จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศใน
กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
อยู่ในระดับดี 

22 ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอยู่ใน
ระดับดี 

23 น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก
ไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับดี 

24 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน 

จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในอยู่ในระดับดี 
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ที ่ เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
25 ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้

ภำยในสถำนศึกษำ และใช้ประโยชน์จำก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำ  เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของผู้เรียน  บุคลำกรของสถำนศึกษำและ
ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำ  เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ 

26 สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ  ระหว่ำง
สถำนศึกษำกับครอบครัว  ชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง  

ร้อยละของบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำที่มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง  

27 ด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียนให้บรรลุตำมเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

ร้อยละของผู้เรียนที่บรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 

28 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ  ปณิธำน  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ 

ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ  ปณิธำน  พันธ
กิจ  และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำอยู่
ในระดับดีเยี่ยม 

29 จัดโครงกำรกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบำยจุดเน้นตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบำทของสถำนศึกษำอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ ์

รำยละเอียดกำรปฏิบัติตำมแผน/โครงกำร 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

1. พัฒนำกำรสอน
ทักษะในกำร
ท ำงำนอำชีพ 

- ร้อยละ 90 นักเรียนที่
เรียนวิชำกำรงำนอำชีพมี
กำรท ำงำนและวำง
แผนกำรท ำงำและ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้จน
ส ำเร็จอยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนที่ 1 90 91 92 กลุ่มสำระฯ
กำรงำนฯ 

- ร้อยละ  90 นักเรียนมี
ควำมมุ่งม่ันในกำร
ท ำงำนและพัฒนำงำน 
ภูมิใจในผลงำนขอตนเอง
อยู่ในระดับดี 

90 91 92 

- ร้อยละ 90 นักเรียน
ระดับชั้น ม. 3   เข้ำร่วม
ขัดกิจกรรมนิทรรศกำร 
“ตลำดนัดอำชีพ”
ร่วมกับกลุ่มงำนวิชำกำร
ของโรงเรียนในงำนเป็น
โลกวิชำกำรอยู่ในระดับดี 

90 91 92 

- นักเรียนร้อยละ 90  มี
เจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
มีพ้ืนฐำนและแนวทำงใน
กำรประกอบอำชีพอยู่ใน
ระดับดี 

90 91 92 

- ร้อยละ 90 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับดี  

90 91 92 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

2. ส่งเสริม
ควำมสำมำรถทำง
วิทยำศำสตร์ 

-ร้อยละ  80  ของผู้เรียน
สำมำรถก ำหนด
เป้ำหมำย  คำดกำรณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบอยู่ใน
ระดับดี      

มำตรฐำนที่ 1 80 83 86 กลุ่มสำระฯ
วิทยำศำสตร์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ  80  ของผู้เรียน
มีควำมคิดริเริ่ม  และ
สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมิใจอยู่ใน
ระดับดี 

80 83 86 

3. พัฒนำทักษะ
กำรสื่อสำรโดยใช้
ภำษำต่ำงประเทศ
สู่กำรเรียนรู้และ
พัฒนำตนเอง 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
มีนิสัยรักกำรอ่ำน และ
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำง 
ๆ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

มำตรฐำนที่ 1 80 83 86 กลุ่มสำระฯ
ภำษำต่ำง 
ประเทศฯ 

 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งค ำถำม
เพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้
เพ่ิมเติม อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

80 83 86 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียน 
สำมำรถสรุปควำมคิด
จำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และ
ดู และสื่อสำรโดยกำรพูด 
หรือเขียนควำมคิดของ
ตนเองอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

80 83 86 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

4. โครงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
เผยแพร่ผลงำน 

-ร้อยละของผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
และน ำเสนอผลงำน 

มำตรฐำนที่ 1 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร   
-ครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์   

 

-ร้อยละของผู้เรียนมี
ควำมพึงพอใจในกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
และน ำเสนอผลงำน 

80 85 90 

5. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 

-ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน  มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มสำระฯ เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 4 

มำตรฐำนที่ 1 50 50 50 -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร     

 

-ร้อยละของนักเรียนชั้น 
ม.3  และ ม .6   มีผล
กำรทดสอบระดับชำติ
เป็นไปตำมเกณฑ์ 

50 50 50 

6. ส่งเสริมนิสัยรัก
กำรอ่ำน 

-ร้อยละ 85 ของนักเรียน
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้อยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนที่ 1 85 86 87 -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร     

 -ร้อยละ 85 ของนักเรียน
ใช้บริกำรสืบค้นข้อมูล
จำกอินเตอร์เน็ตอยู่ใน
ระดับดี 

85 86 87 

-ร้อยละ 85 ของนักเรียน
มีนิสัยรักกำรอ่ำนและ
แสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองอยู่ในระดับดี 

85 86 87 

-ร้อยละ 85 ของนักเรียน
มีควำมพึงพอใจกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
อยู่ในระดับดี 

85 86 87 

-ร้อยละ 85 ของนักเรียน
มีควำมพึงพอใจในกำร

85 86 87 
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ให้บริกำรห้องสมุดอยู่ใน
ระดับดี 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

7. งำนอนำมัย
โรงเรียน 

-ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
สุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตอยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนที่ 1 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

 
-ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
กำรออกก ำลังกำยอย่ำง
สม่ ำเสมออยู่ในระดับดี 

80 85 90 

-ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
สมรรถภำพ ,น้ ำหนัก 
ส่วนสูงตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอยู่ในระดับดี 

80 85 90 

-ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่
ได้รับอุบัติเหตุ ได้รับดูแล
รักษำและได้รับกำร
คุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
อยู่ในระดับดี 

90 91 92 

-ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
ป่วยได้รับกำรบริกำรที่ดี
จำก ห้องพยำบำล มียำ
และอุปกรณ์เพ่ือใช้ปฐม
พยำบำลอย่ำงเพียงพอ
อยู่ในระดับดี 

80 85 90 

-ร้อยละ80 ของผู้เรียน
ได้รับโภชนำกำร อำหำร
ที่มีประโยชน์และถูก
สุขลักษณะจำกสถำนที่
ขำยอำหำรในโรงเรียน
อยู่ในระดับดี 

80 85 90 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

8. สวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียน 

-ร้อยละ  80  ของ
นักเรียนโรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ พอใจ และ
ตระหนักในกำรอนุรักษ์
พันธุ์พืชอยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนที่ 1 80 83 85 กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร     

-ร้อยละ  80  ของครู 
และบุคลำกรโรงเรียนทัพ
ทันอนุสรณ์ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ พอใจ และ 
ตระหนักในกำรอนุรักษ์
พันธุ์พืชอยู่ในระดับดี 

80 83 85 

9. พัฒนำทักษะ
ทำงกำรกีฬำ 

-ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
สุขนิสัยในกำรดูแล
สุขภำพ รักออกก ำลัง
กำยอย่ำงสม่ ำเสมอและ
มีสมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 80 83 85 กลุ่มสำระฯสุข
ศึกษำและพล

ศึกษำ 
 

-ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ทักษะชีวิติในกำรป้องกัน
ตนเองจำกสิ่งเสพติดและ
หลีกเลี่ยงจำกสภำวะ
ควำมเสี่ยงต่อควำม
รุนแรง 

80 83 85 

-ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออก และควำมมี
น้ ำใจเป็นนักกีฬำรู้รัก
สำมัคคีในหมู่คณะ  

80 83 85 

-ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
สร้ำงสรรค์ ผลงำนจำก
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
กีฬำ สู่ควำมเป็นเลิศ 

80 83 85 
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กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

โรงเรียนสีขำว - ร้อยละของนักเรียน
ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
จำภำวะที่เสี่ยงต่อควำม
รุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ
ปละปัญหำทำงเพศ 

มำตรฐำนที่ 1 80 83 86 กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป     

-ร้อยละของนักเรียน 
เห็นคุณค่ำตนเอง มี
ควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

80 83 86 

-ร้อยละของนักเรียน 
สร้ำงผลงำนจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ 
ดนตรี นันทนำกำร 
นำฏศิลป์  
กีฬำตำมจิตนำกำร 

80 83 86 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

1. พัฒนำทักษะ
ผู้เรียน 

-ร้อยละของนักเรียนมี
ควำมรับผิดชอบใน
หน้ำที่ที่ตนเอง
รบัผิดชอบและยอมรับใน
หน้ำที่ของผู้อ่ืน 

มำตรฐำนที่ 1  80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร     
-งำนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

-ร้อยละของนักเรียน
สำมำรถปฏิบัติตนและ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ถูกต้อง  
อยู่ร่วมกับหมู่คณะได้
อย่ำงมีควำมสุข 

80 85 90 

-ร้อยละของนักเรียนได้
ท ำกิจกรรมต่ำงๆที่
ก ำหนดได้อย่ำง
เหมำะสม 

80 85 90 

2. ส่งเสริม
ประชำธิปไตยใน
โรงเรียน 

-ร้อยละ 90 
คณะกรรมกำรนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
ได้รับควำมรู้และเกิด
ควำมเชื่อมั่นในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่
คณะกรรมกำรนักเรียน 

มำตรฐำนที่ 1 90 91 92 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป     

 

-ร้อยละ 90 
คณะกรรมกำรนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
สำมำรถแสดงออกและ
ด ำเนินกิจกรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

90 91 92 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

3. ขับเคลื่อน
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-ร้อยละของครูและ
นักเรียนเกิดควำม
ตระหนักและด ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มำตรฐำนที่ 1 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป     
 

4. พัฒนำ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

-ร้ อยละของผู้ เ รี ย นมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมหลักสู ตร   อยู่ ใน
ระดับดี   

มำตรฐำนที่ 1 80 85 90 -กลุ่มสำระฯ
สังคมศึกษำฯ 

 

-ร้อยละของผู้เรียนมีควำม 
เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและ 
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี 
พระคุณอยู่ในระดับดี   

80 85 90 

-ร้ อยละของนั ก เ รี ยน
ยอมรั บควำมคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่ำง  

80 85 90 

-ร้อยละของนักเรียนมี
ควำมประพฤติดี 

80 85 90 

-ร้อยละของนักเรียนมี
ควำมพึงพอใจ อยู่ ใน
ระดับดี 

80 85 90 

5. เรียนรู้ตำมรอย
พระยุคลบำท อุป
นำยิกำ
ผู้อ ำนวยกำร
สภำกำชำดไทยใน
ด้ำนกำรปฐม
พยำบำลและดูแล
ผู้สูงอำยุ 

-ร้อยละของนักเรียนมี
จิตส ำนึกต่อส่วนรวม 

มำตรฐำนที่ 1 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป     
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

6. โรงเรียน
ธนำคำรทัพทัน
อนุสรณ์ 

-ร้อยละของนักเรียนและ
ครูมีคุณลักษณะนิสัย
ด้ำนกำรประหยัดและ
ออมเงิน 

มำตรฐำนที่ 1 85 90 92 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป     
 

-รอ้ยละของครูและ
นักเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียน
ธนำคำรมีเงินออม 

85 90 92 

-ร้อยละของครูและ
นักเรียนเข้ำใจแนว
ทำงกำรบริหำร
ทรัพยำกร 

85 90 92 

7. โรงเรียนวิถี
พุทธ
  

-ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
ปฏิบัติกิจกรรมตำมหลัก
พุทธศำสนำและ
ด ำรงชีวิตแบบไทย ๆ ได้ 

มำตรฐำนที่ 1 85 90 92 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป     
 

 8. โครงกำร
สนับสนุนกำรจัด
อบรมหลักสูตร 
“พ้ืนฐำนยุว
กำชำด” 

-ร้อยละของนักเรียนเกิด
ทักษะในกำรจัดกิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ของสภำกำชำดไทย ข้อ
ที่ 5 ระบบกำรบริหำร
จัดกำรแบบบูรณำกำร
เชิงรุก ผลผลิตที่ 11 
ระบบกำรจัดกำร
อำสำสมัครแบบบูรณำ
กำร 
 

มำตรฐำนที่ 1 85 90 92 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป     
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะ  ดนตรีและนำฏศิลป์ 
 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ สนองมำตรฐำน
ของสถำนศึกษำ 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

ส่งเสริมและพัฒนำ
กระบวนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือพัฒนำ
ควำมเป็นเลิศด้ำน
ศิลปะ ดนตรี และ
นำฏศิลป์ 

-ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
ที่เรียนรำยวิชำศิลปะ 
ดนตรี และนำฏศิลป์ ได้
แสดงออกทำงด้ำนศิลปะ 
ดนตรี และนำฏศิลป์ 
เต็มควำมสำมำรถและ
ศักยภำพของตนเอง 

มำตรฐำนที่ 1 80 85 90 -กลุ่มสำระฯ
ศิลปะ 

 

-ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
มีควำมพึงพอใจในกำร
จัดกิจกรรมด้ำนศิลปะ 
ดนตรี และนำฏศิลป์   

80 85 90 

 

กลยุทธ์ที่  4   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

1. พัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
(อบรมและศึกษำดู
งำน) 

-ร้อยละของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำได้รับควำมรู้ 
และพัฒนำตนเองใน
วิชำชีพ อยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนที่ 3 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรบุคคล     
 

-ร้อยละของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ  ได้รับกำร
พัฒนำให้มีคุณภำพและ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้
ตำมสมรรถนะและ
มำตรฐำนที่ก ำหนด 

80 85 90 

-ร้อยละของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำรำยงำนผลกำร

80 85 90 
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อบรมสัมมนำศึกษำดูงำน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  4   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

2. พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน 

-ร้อยละของครูมีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำย
คุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ
กระบวนกำร สมรรถนะ  
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

มำตรฐำนที่ 3 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร    
 

-ร้อยละของครูมีกำร
วิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล  และใช้ข้อมูล
ในกำรวำงแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของผู้เรียน 

80 85 90 

-ร้อยละของครูมีกำร
ออกแบบและกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
และพัฒนำกำรทำง
สติปัญญำ 

80 85 90 

-ร้อยละของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
ผนวกกับกำรน ำบริบท
และภูมิปัญญำของ
ท้องถิ่นมำบูรณำกำรใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

80 85 90 

-ร้อยละของครูมีกำรวัด
และประเมินผลที่มุ่งเม้น
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน  ด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย 

80 85 90 
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กลยุทธ์ที่  4   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

2. พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน 

-ร้อยละของครูให้
ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ 
และแก้ไขปัญหำให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนรู้
และคุณภำพชีวิตด้วย
ควำมเสมอภำค 

มำตรฐำนที่ 3 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร    
 

-ร้อยละของครูมี
กำรศึกษำ วิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ  
และใช้ผลในกำรปรับกำร
สอน 

80 85 90 

-ร้อยละของครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดี และเป็นสมำชิกท่ีดี
ของสถำนศึกษำ 

80 85 90 

-ร้อยละของครูจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมวิชำที่
ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ  
เต็มควำมสำมำรถ 

80 85 90 
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กลยุทธ์ที่  4   พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

2. พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอน 

-ร้อยละของครูให้
ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ 
และแก้ไขปัญหำให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนรู้
และคุณภำพชีวิตด้วย
ควำมเสมอภำค 

มำตรฐำนที่ 3 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร    
 

-ร้อยละของครูมี
กำรศึกษำ วิจัยและ
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ  
และใช้ผลในกำรปรับกำร
สอน 

80 85 90 

-ร้อยละของครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดี และเป็นสมำชิกท่ีดี
ของสถำนศึกษำ 

80 85 90 

-ร้อยละของครูจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมวิชำที่
ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ  
เต็มควำมสำมำรถ 

80 85 90 

-ร้อยละของครูให้
ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ 
และแก้ไขปัญหำให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนรู้
และคุณภำพชีวิตด้วย
ควำมเสมอภำค 

80 85 90 
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กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำระบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

1. พัฒนำกลุ่ม
บริหำรงบประมำณ 

-ร้อยละของบุคลำกรใน
โรงเรียนและบุคลำกร
ภำยนอกที่เข้ำมำติต่อ
รำชกำร ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

มำตรฐำนที่ 2 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำร
งบประมำณ 
 

-กำรจัดท ำงบประมำณ
ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ดี ดี ดี 

2. สร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจบุคลำกร 

-ร้อยละของบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ  ได้รับขวัญ
และก ำลังใจในกำร
ท ำงำน 

มำตรฐำนที่ 3 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรบุคคล 
 

3. พัฒนำองค์กร
และจัดระบบ
บริหำร  

- โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
มีข้อมูลบุคลำกร และ
ข้อมูลกำรปฏิบัติงำนเป็น
ปัจจุบัน 

มำตรฐำนที่ 2 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรบุคคล 
 

- ร้อยละของบุคลำกร
บริหำรงำนบุคคล ปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 

มำตรฐำนที่ 2 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 
 
 
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำระบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

4. พัฒนำงำนกลุ่ม
บริหำรทั่วไป 

-ร้อยละของนักเรียน 
ได้รับพัฒนำตำม
โครงกำรให้นักเรียน
บรรลุเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์   ปรัชญำ  
และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ   

มำตรฐำนที่ 1 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

-ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
เป็นผู้แต่งกำยถูกต้อง
ตำมระเบียบของ
โรงเรียน 

80 85 90 

-ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
เป็นผู้มีสัมมำคำรวะ 

80 85 90 

-ร้อยละของนักเรียนมี
ควำมรักสถำบัน 

80 85 90 

-ร้อยละของนักเรียนมีจิต
อำสำเสียสละเพ่ือพัฒนำ
โรงเรียน 

80 85 90 

-ร้อยละของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ 

80 85 90 

 

 

 

 

 



37 
 
 

 

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำระบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

5. พัฒนำงำน
อำคำรสถำนที่และ
สิ่งแวดล้อม 

-อำคำรเรียน ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร อำคำร
เรียนมั่นคง ปลอดภัยใน
ระดับดี  

มำตรฐำนที่ 2 ดี ดี 
 

ดี -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

-สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภำพที่
ใช้กำรได้ดี  
 

ดี 
 

ดี ดี 

-สภำพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งกำรเรียนรู้
ส ำหรับผู้เรียนในระดับดี 
 

ดี 
 

ดี ดี 

-มีภูมิทัศน์ท่ีดี  น่ำ
พักผ่อนและอำศัยใน
ระดับดี 
 

ดี 
 

ดี ดี 

-ร้อยละของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีควำม 
พึงพอใจในระดับดี 

80 85 90 

6. พัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนสู่
มำตรฐำน 

ร้อยละของโรงเรียนใน
ฝันได้รับพัฒนำคุณภำพ
วิชำกำรและผลงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

มำตรฐำนที่ 2 80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

ร้อยละของกำรยกระดับ
วิชำกำรของโรงเรียนใน
ฝัน 

80 85 90 

ผู้บริหำรโรงเรียนในฝัน 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรวิชำกำรใน
ระดับดีข้ึนไป 

ดี 
 

ดี ดี 
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กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำระบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

7. พัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

-สถำนศึกษำมีกำร
ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำอยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนที่ 4 ดี ดี ดี -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

-สถำนศึกษำจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำอยู่ใน
ระดับดี 

ดี ดี ดี 

-สถำนศึกษำด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของอยู่ใน
ระดับดี    

ดี ดี ดี 

-สถำนศึกษำจัดระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำอยู่
ในระดับดี  

ดี ดี ดี 

-สถำนศึกษำมีกำร
ติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำอยู่ใน
ระดับดี 

ดี ดี ดี 

-สถำนศึกษำมีกำรจัดให้
มีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำอยู่ในระดับดี 

ดี ดี ดี 
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-สถำนศึกษำมีกำร
รำยงำนประจ ำปีมี
คุณภำพอยู่ในระดับดี 

ดี ดี ดี 

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำระบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

7. พัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

-สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่องอยู่ในระดับดี 

มำตรฐำนที่ 4 ดี ดี ดี -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

-ร้อยละของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ
ต่อกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำอยู่ใน
ระดับดี 

80 85 90 

8. พัฒนำสุขภำพ 
บุคลำกร 

-ร้อยละของบุคลำกรใน
โรงเรียนได้รับกำรตรวจ
สุขภำพ 

มำตรฐำนที่ 2 
 

80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
 
 -ร้อยละของบุคลำกรใน

โรงเรียนได้รับกำรแก้ไข
ปัญหำด้ำนสุขภำพและ
น ำไปสู่กำรมีสุขภำพดี 

80 85 90 

9. ส่งเสริมระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-ร้อยละของครูที่ปรึกษำ
มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคลและใช้
ข้อมูลในกำรเยี่ยมบ้ำน
เพ่ือวำงแผนในกำร
ช่วยเหลือนักเรียนใน
ระดับดี 

มำตรฐำนที่ 2 
 

80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
 

-ร้อยละ ของผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ร่วมกับครูในระดับดี 

80 85 90 

10. สร้ำงองค์กร
เครือข่ำยผู้ปกครอง 

-ร้อยละของเครือข่ำย
ผู้ปกครองระดับ
ห้องเรียนและโรงเรียน
ครบทุกชั้นเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 
 

80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำระบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

10. สร้ำงองค์กร
เครือข่ำยผู้ปกครอง 

-ร้อยละของเครือข่ำย
ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม
ในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและโรงเรียน
อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี
กำรศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 2 
 

80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
 

-ร้อยละของเครือข่ำย
ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม
ในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและโรงเรียน
อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี
กำรศึกษำ 

80 85 90 

-ร้อยละของนักเรียน  
ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่
ช่วยเหลือจำกเครือข่ำย
ผู้ปกครองเป็นอย่ำงดี 

80 85 90 

11.พัฒนำหลักสูตร
และกระบวนกำร
เรียนรู้ 

-หลักสูตรสถำนศึกษำมี
เป้ำหมำยสอดคล้องกับ
ควำมต้องของผู้เรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น 

มำตรฐำนที่ 2 
 

ดี ดี ดี -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร 
 

-สถำนศึกษำได้ปรับปรุง
หลักสูตรทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ตำมควำม
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
วิชำกำรต่ำง ๆ ทั้ง
ทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี 

ดี ดี ดี 

-สถำนศึกษำมีกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย 

ดี ดี ดี 
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กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำระบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

11.พัฒนำหลักสูตร
และกระบวนกำร
เรียนรู้ 

-สถำนศึกษำมีกำรวัดผล 
ประเมินผลตำมสภำพ
จริงกับเป้ำหมำย
กำรศึกษำและควำม
ต้องกำรของผู้เรียน
ท้องถิ่น  ครบทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ทุก
ระดับชั้นของกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 

มำตรฐำนที่ 2 
 

ดี ดี ดี -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร 
 

12. พัฒนำและใช้
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
และภำยนอก
สถำนศึกษำ 

-ร้อยละของนักเรียนทุก
คนได้เรียนจำกแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 2 
 

80 85 90 -กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร 
 -ร้อยละของนักเรียน ได้

เรียนรู้จำกภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน 

80 85 90 

-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ตำมแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ดี ดี ดี 

13. สมัพันธ์กับ
ชุมชน 

-สถำนศึกษำบริกำร
ควำมรู้ต่ำงๆให้กับชุมชน 

มำตรฐำนที่ 2 
 

ดี ดี ดี -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 
 -สถำนศึกษำมีกำร

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  

ดี ดี ดี 

-บุคลำกรของ
สถำนศึกษำมี
ควำมสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนและหน่วยงำน
รำชกำร  

ดี ดี ดี 
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กลยุทธ์ที่  5  พัฒนำระบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
 
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน

ของ
สถานศึกษา 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 

13. สมัพันธ์กับ
ชุมชน 

-สถำนศึกษำกับทำง
รำชกำร ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถำบันต่ำงๆมีกำร
ประสำนควำม     
ร่วมมือกันพัฒนำงำน
ต่ำงๆ  

มำตรฐำนที่ 2 
 

ดี ดี ดี -กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป 

-สถำนศึกษำบริกำรและ
ร่วมมือกำรท ำกิจกรรม
และพัฒนำชุมชน  

ดี ดี ดี 

-ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมมือกัน
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 

ดี ดี ดี 
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สว่นที่ 5 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 

 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพโดยอำศัยแนวควำมคิดท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ มีกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรโดยใช้กำรมีส่วนร่วมคิด  ร่วมท ำและกำร
แสดงควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็นระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ครบวงจร และเป็นกลไกส ำคัญที่
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
 
5.1  โครงสร้างของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ได้ก ำหนดโครงสร้ำงระบบกำรประกันคุณภำพ  ดังแผนภำพ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขบัเคลือ่นคณุภาพการศกึษาของ 
โรงเรยีนทพัทนัอนสุรณ ์

ทบทวนวิเคราะห ์SWOT 
(กมุภาพนัธ)์ 

 

รวบรวมขอ้มลูจากนกัเรยีน 
ผูป้กครอง ชมุชน 
(กมุภาพนัธ)์ 

รวบรวมขอ้มลูจากผูส้ง่มอบ 
พนัธมิตร ผูใ้หค้วามรว่มมอื 

(กมุภาพนัธ)์ 
 

ก าหนดแผนกลยทุธ ์ 3   ปี 
(2559-2561) และแผนปฏิบตัิ

การประจ าปี(เมษายน) 

ทบทวน 
ความตอ้งการภายใน 

(เมษายน) 

ก าหนดกลยทุธ ์
ของโรงเรยีน 
(เมษายน) 

วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ 
คา่นิยม 
สมรรถนะหลกั 
 

สอบถาม 
ประชมุระดมความคิด 

แนวโนม้นกัเรยีนเขา้เรยีน 
ขอ้มลูดา้นสภาพแวดลอ้ม 
คูค่วามรว่มมอืดา้นการศกึษา 

วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 
ความเสีย่ง 

การถา่ยทอดกลยทุธ ์
ตวัชีว้ดั 
กรอบเวลา 
ความรบัผิดชอบ 

วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ 
ความสามารถของบคุลากร 
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แสดงการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

กำรจัดท ำแผนกลุยทธ์ของโรงเรียน ตำมภำพ ในแต่ละขั้นตอนมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  ทบทวนวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  (SWOT  Analysis) โดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและ
คณะท ำงำนฯ ประชุมร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยต่ำงๆ  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือวิเครำะห์ 
ปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำสและอุปสรรค  4  ด้ำน  และปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน  6  ด้ำน  ประมวล
ข้อมูลทั้งสองด้ำนเข้ำด้วยกัน สรุปเป็นตำรำงแบบเมตริก (SWOT  Matrix) น ำไปสู่กำรประเมินสภำพของโรงเรียน
ทัพทันอนุสรณ์ ที่มีอุปสรรคมำกกว่ำโอกำส  มีจุดแข็งมำกกว่ำจุดอ่อน  อยู่ในสถำนกำรณ์ “ชะลอ  ปรับปรุง” 
น ำมำก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่ำนิยม และสมรรถนะหลัก  
  ขั้นตอนที่ 2  รวบรวมข้อมูลจำกนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  เก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจใน
ด้ำนหลักสูตร  ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  ด้ำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
  ขั้นตอนที่ 3  รวบรวมข้อมูลจำกผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ควำมร่วมมือ  โดยศึกษำจำกข้อมูลประชำกร 
วัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรและนอกเขตพ้ืนที่บริกำร  ข้อมูลด้ำนสภำพแวดล้อม  ข้อมูลคู่ควำมร่วมมือด้ำน
กำรศึกษำ  
  ขั้นตอนที่ 4  ก ำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน    คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนประชุมจัดท ำกรอบแผนกล
ยุทธ์  ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  เพ่ือรองรับกลยุทธ์จ ำนวน  5  กลยุทธ์  ก ำหนดเป้ำหมำย  และประเมิน
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยในปีกำรศึกษำ  2559-2561  โรงเรียนได้เลือกวิธีปฏิบัติในแต่ละพันธกิจของโรงเรียน 
ก ำหนดเป็นกลยุทธ์  5  กลยุทธ์  คือ  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนศิลปะ  ดนตรีและนำฏศิลป์ กลยุทธ์ที่ 4  
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบริ
หำรกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ   

  ขั้นตอนที่ 5  ทบทวนควำมต้องกำรภำยใน 

  ขั้นตอนที่ 6  ก ำหนดแผนกลยุทธ์  3   ปี (2559-2561) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์มีกำรพัฒนำระบบบริหำรให้เกิดควำมยั่งยืนโดยกำรสร้ำงนวัตกรรม  
FAMILY-Model  และระบบวงจรเดมิ่ง(PDCA)  มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภำพเทียบเคียง
โรงเรียนมำตรฐำนสำกลดังแผนภำพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหข์อ้มลู/ศกัยภาพ/ความเสีย่งทัง้  4  กลุม่บรหิารงาน 

พฒันาการบรหิารจดัการอยา่งมคีณุภาพโดยใชว้งจรเดรมมิ่ง (PDCA) 

น านวตักรรม FAMILY  

สรุปผลการด าเนินการ 

แกปั้ญหาไดผ้ล แกปั้ญหาไมไ่ด ้
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แสดงกำรพัฒนำระบบบริหำรให้เกิดควำมยั่งยืน  
 

5.2  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
  2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำ  3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร    
   4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร   
   5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ   
   6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
   1)  มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม   
   2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย   
   3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย   
   4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 
 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
   1. กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน    
   2. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ    
    1) กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน ทุก
กลุ่มเป้ำหมำย และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม    
    2) กำรวำงแผนและด ำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
    3) กำรวำงแผนและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ    
    4) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้             
อย่ำงมีคุณภำพ 

  3. กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ                    
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน   
   4. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   
   1. กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม   
   2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   
   3. กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ  

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   
   กำรใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
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ข้อมูลด้านนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2556 – 2558 

ชั้น ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 
ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 78 94 74 76 75 85 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 58 85 76 85 69 79 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 69 99 56 82 74 86 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 48 87 42 93 36 82 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 73 93 40 86 40 90 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 45 96 64 86 39 87 

รวม 371 554 352 508 333 509 
รวมทั้งหมด 925 860 842 

 

ข้อมูลด้านครูและบุคลากร 
ข้อมูลครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 – 2558 

ชั้น ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 
ปริญญำตรี 

ขึ้นไป 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

ขึ้นไป 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี 

ขึ้นไป 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1 - 1 - 1 - 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 2 - 2 - 2 - 
ครูผู้สอน 50 - 47 - 47 - 
ครูอัตรำจ้ำง 1 - 1 - 1 - 
ครูต่ำงประเทศ 5 - 5 - 5 - 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 5 2 7 2 6 
นักกำร/เจ้ำหน้ำที่ - 1 - 1 - 1 
พนักงำนขับรถ - 1 - 1 - 1 
ยำมรักษำควำมปลอดภัย - 1 - 1 - 1 
รวม 61 8 58 10 58 9 

อายุเฉลี่ย/ปี   46 
อายุงานเฉลี่ย/ปี   20 
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ข้อมูลด้านทรัพยากร 

ข้อมูลทรัพยำกรของสถำนศึกษำ  (ข้อมูล ณ  วันที่  30  เมษำยน  2559) 

ล าดับที่ สถานที ่ จ านวน 
1 สถำนศึกษำมีพ้ืนที่ 118  ไร่  1  งำน  9  ตำรำงวำ   
2 อำคำรเรียน 3 
3 ห้องเรียน  
4 อำคำรประกอบ 5 
5 ห้องประชุม 3 
6 อำคำรพยำบำล 1 
7 สนำมบำสเกตบอล 1 
8 สนำมวอลเล่ย์บอล 1 
9 สนำมฟุตบอล 1 
10 โรงอำหำร 1 
11 ห้องน้ ำ  
12 บ้ำนพักครู  

 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์  (ข้อมูล ณ วันที่ 30  เมษายน 2559) 
 จ ำนวนคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ทั้งหมดในปีกำรศึกษำ 2558  แยกตำมฝ่ำย  ดังนี้ 

กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระ จ านวนคอมพิวเตอร์ 
(เครื่อง) 

จ านวนปริ๊นเตอร์ 
(เครื่อง) 

บริหำรงำนวิชำกำร  3 
บริหำรงำนทั่วไป  2 
บริหำรงำนบุคคล  2 
บริหำรงำนงบประมำณ  2 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  6 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ   

รวม   
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แผนงบประมาณการระยะ  3  ปี  (ปีการศึกษา 2559 – 2561) 

การคาดคะเนจ านวนนักเรียน 

ระดับชั้น 3  ปีท่ีล่วงแล้ว 3  ปีข้างหน้า 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

มัธยมศึกษาตอนต้น 440 450 460 460 460 460 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 450 420 380 400 410 420 

รวม 890 870 840 860 870 880 
 
การคาดคะเนงบประมาณรายได้ 

รายการรายได้ 3  ปีท่ีล่วงแล้ว 3  ปีข้างหน้า 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ค่าเล่าเรียนและ 
ค่าบ ารุงการศึกษา 

      

เงินอุดหนุนรายหัว       
เงินบริจาค       

รวม       
การคาดคะเนงบประมาณรายจ่าย 

รายการรายจ่าย 3  ปีท่ีล่วงแล้ว 3  ปีข้างหน้า 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การสอน 

      

ค่าใช้จ่ายทั่วไปใน
การบริหาร 

      

ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค 

      

รวม       
 

 

 

 

 



51 
 
 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

1.1  มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย 
สม่ ำเสมอ 

724 
 

825 
 87.76 0.5 0.44 

1.2  มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

732 
 

825 
 88.73 0.5 0.44 

1.3  ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะท่ีเสี่ยงต่อควำมรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 

759 
 
 

825 
 
 92.00 1 0.92 

1.4  เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสม 

742 
 

825 
 89.94 1 0.90 

1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรต์ิผู้อื่น 759 825 92.00 1 0.92 
1.6  สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ 
ดนตรี/นำฏศิลป ์กีฬำ/นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 

772 
 

825 
93.58 1 0.94 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 1 90.67 5 4.56 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   

ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 740 
 

825 
 

89.70 
 

2 
 

1.79 
 

2.2  เอ้ืออำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 

771 
 

825 
 

93.45 
 

1 
 

0.93 
 

2.3  ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 712 825 86.30 1 0.86 
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2.4  ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

723 
 

825 
 

87.64 
 

1 
 

0.88 
 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 2 89.27 5 4.47 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง 
            อย่างต่อเนื่อง    

ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

3.1  มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆ
รอบตัว 

732 
 
 

825 
 
 

88.73 
 
 

2 
 
 

1.77 
 
 

3.2  มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
ค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำควำมรู้เพ่ิมเติม 

735 
 

825 
 

89.09 
 

1 
 

0.89 
 

3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นเพื่อกำรเรียนรู้ระหว่ำงกัน 

726 
 

825 
 

88.00 
 

1 
 

0.88 
 

3.4  ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอ
ผลงำน 

755 
 

825 
 

91.88 
 

1 
 

0.92 
 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 89.42 5 4.46 
 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล  

ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

4.1  สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และดู และ
สื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของ
ตนเอง 

697 
 
 

825 
 
 

84.48 
 
 

2 
 
 

1.69 
 
 

4.2  น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือ
วิธีกำรของตนเอง 

711 
 

825 
 

86.18 
 

1 
 

0.86 
 

4.3  ก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ 

714 
 

825 
 

86.55 
 

1 
 

0.87 
 

4.4  มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมิใจ 

708 
 

825 
 

85.82 
 

1 
 

0.86 
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ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 4 85.76 5 4.28 
 

 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ 

5.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป พอใช้ 1 0.48 
5.2  ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับ
ผ่ำนเกณฑ์ ดีเยี่ยม 1 0.94 
5.3  ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และ
เขียนอยู่ในระดับผ่ำนเกณฑ์ ดีเยี่ยม 2 1.68 
5.4  ผลกำรทดสอบระดับชำติเฉลี่ยมีพัฒนำกำรที่ดี
ขึ้นกว่ำเดิม พอใช้ 1 0.43 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 5 ดี 5 3.53 
 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
         และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

ตัวบ่งชี้ จ านวน
นักเรียน
ที่อยู่ใน
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

6.1  วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 749 825 90.79 2 1.82 
6.2  ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งม่ันพัฒนำงำน และ
ภูมิใจในผลงำนของตนเอง 

771 
 

825 
 

93.45 
 

1 
 

0.93 
 

6.3  ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 674 825 81.70 1 0.82 
6.4  มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้
เกี่ยวกับอำชีพที่ตนเองสนใจ 

747 
 

825 
 

90.55 
 

1 
 

0.91 
 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 6 89.12 5 4.46 
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ด้ำนที่ 2  มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ 7  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ จ านวน
ครูที่อยู่
ในระดับ 
3 ขึ้นไป 

จ านวน
ครู

ทั้งหมด 

ร้อยละที่
ได้ 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

7.1  ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้ง
ด้ำนควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรสมรรถนะ 
 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 47 47 100 1 1.00 
7.2  ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
พัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 47 47 100 1 1.00 
7.3  ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและ
พัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 47 47 100 2 2.00 
7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับ
กำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำ
กำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 47 47 100 1 1.00 
7.5  ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 47 47 100 1 1.00 
7.6  ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำ
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วย
ควำมเสมอภำค 47 47 100 1 1.00 
7.7  ครูมีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับ
กำรสอน 47 47 100 1 1.00 
7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และ
เป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ 47 47 100 1 1.00 
7.9  ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับ
มอบหมำยเต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ  47 47 100 1 1.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 7 100 10 10.00 
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มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้
8.1  ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิด
ริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน  ดีเยี่ยม 1 1.0 
8.2  ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทั้ง
ด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร ดีเยี่ยม 2 2.0 
8.3  ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติกำร ดีเยี่ยม 2 2.0 
8.4  ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ให้พร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ ดีเยี่ยม 2 2.0 
8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ดีเยี่ยม 1 1.0 
8.6  ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร
และเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็ม
เวลำ ดีเยี่ยม 2 2.0 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 8 ดีเยี่ยม 10 10.0 
 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้
9.1  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมท่ีระเบียบก ำหนด  ดีเยี่ยม 2 2.0 
9.2  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแล 
และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ดีเยี่ยม 1 1.0 
9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ ดีเยี่ยม 2 2.0 
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ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 9 ดีเยี่ยม 5 5.0 
 

 

 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ                 
                   ผู้เรียนอย่างรอบด้าน   

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้
10.1  หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น ดีเยี่ยม 2 2.0 
10.2  จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถและควำม
สนใจ ดีเยี่ยม 2 2.0 
10.3  จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน ดีเยี่ยม 1 1.0 
10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วย
ตนเอง ดีเยี่ยม 1 1.0 
10.5  นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และ
น ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ ดีเยี่ยม 2 2.0 
10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน  ดีเยี่ยม 2 2.0 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 10 ดีเยี่ยม 10 10.00 
 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                   เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้
11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง 
สะอำดและปลอดภัยมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน ดีเยี่ยม 4 4.0 
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11.2  จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
และควำมปลอดภัยของผู้เรียน ดีเยี่ยม 3 3.0 
11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม 3 3.0 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 11 ดีเยี่ยม 10 10.00 
 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
           กฎกระทรวง    
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้
12.1  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดีมำก 1 0.80 
12.2  จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำ 
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดีเยี่ยม 1 1.00 
12.3  จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ดีมำก 1 0.80 
12.4  ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ดีมำก 0.5 0.40 
12.5  น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ดีเยี่ยม 0.5 0.50 
12.6  จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน ดีมำก 1 0.80 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 12 ดีมำก 5 4.30 
 

ด้ำนที่ 3  มำตรฐำนด้ำนกำสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้
13.1  มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถำนศึกษำและใช้ ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                ดีมำก 5 4.00 
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13.2  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง ดีมำก 5 4.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 13 ดีมำก 10 8.00 
 

 

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่            
                    ก าหนดขึ้น    
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้
14.1  จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ  ดีเยี่ยม 3 3.00 
14.2  ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ  ดีเยี่ยม 2 2.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 14 ดีเยี่ยม 5 5.00 
 
ด้านที่  5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น    
 

ตัวบ่งชี้ ระดับที่ได้ น้ าหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได ้
15.1  จัดโครงกำร กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบำย จุดเน้น ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ดีเยี่ยม 3 3.00 
15.2  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย ดีเยี่ยม 2 2.00 

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 15 ดีเยี่ยม 5 5.00 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา2556-2558 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาตอนต้น  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3)  ปีการศึกษา 2556-2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ภำษำไทย 51.39 50.17 47.08 
คณิตศำสตร์ 5.52 16.67 17.53 
วิทยำศำสตร์ 31.05 40.88 42.21 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 44.94 36.87 49.68 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 76.74 72.84 41.88 
ศิลปะ 65.56 62.60 67.21 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 52.04 59.38 59.10 
ภำษำต่ำงประเทศ 46.43 43.87 44.16 

 
 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  ปีการศึกษา 2556-2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ภำษำไทย 62.68 77.32 60.11 
คณิตศำสตร์ 38.68 27.23 39.12 
วิทยำศำสตร์ 48.25 31.93 34.91 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 49.76 54.39 34.30 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 89.63 95.16 92.02 
ศิลปะ 75.18 73.78 84.38 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี - 42.53 78.22 
ภำษำต่ำงประเทศ 59.28 40.09 38.31 
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ตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มัธยมศึกษาตอนต้น  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3)  ปีการศึกษา 2556-2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ภำษำไทย 44.25 35.20 42.06 
คณิตศำสตร์ 25.45 29.65 30.48 
วิทยำศำสตร์ 37.95 38.62 37.57 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 39.37 46.79 45.64 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 58.30 59.32 - 
ศิลปะ 43.65 43.14 - 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 44.46 45.42 - 
ภำษำต่ำงประเทศ 30.35 27.46 27.78 

 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)  ปีการศึกษา 2556-2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ภำษำไทย 49.26 50.76 49.47 
คณิตศำสตร์ 20.48 21.74 22.94 
วิทยำศำสตร์ 30.48 32.54 32.78 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 33.02 36.53 40.52 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 62.03 62.03 - 
ศิลปะ 29.00 34.64 - 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 49.98 49.01 - 
ภำษำต่ำงประเทศ 25.35 23.44 22.26 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
จากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 
 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม  เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎำคม  
2555  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ  มีกำรประเมิน  3  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  ซึ่งสรุปผลกำรประเมินโดยภำพรวมตำมมำตรฐำนดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน:    
มัธยมศึกษำ 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตทีด่ ี 10.00 9.49 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและค่ำนยิมที่พึงประสงค์ 10.00 9.17 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 10.00 9.57 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น 10.00 9.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของผู้เรียน 20.00 8.56 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลของกำรจดักำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส ำคัญ 10.00 9.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 5.00 4.80 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด 5.00 4.67 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลตุำมปรัชญำ ปณิธำณ/วสิัยทัสน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศกึษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
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ตัวบ่งช้ีที่ 11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบำทของสถำนศึกษำ 5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำ
มำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทำง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

คะแนนรวม 100.00 84.26 ดี 

 

โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับคุณภำพ ดี   โดยมีค่ำเฉลี่ย  84.26 
ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
จุดเด่น  

       1.  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีควำม
ใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง และผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น  

               2.  ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
               3.  ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
              4.   ผู้บริหำรมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุตำมปรัชญำ
ปณิธำนพันธกิจและวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  มีผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำที่ได้มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ 
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดี อย่ำงมีคุณภำพ  และผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน รักษำ
มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศท่ี สอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ พัฒนำสู่มำตรฐำนสำกล     
            5.  สถำนศึกษำ มีพัฒนำกำรของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด
อย่ำงมีคุณภำพ 

 จุดที่ควรพัฒนา  
    1.  กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น    
              2.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำแต่งตั้งท่ีปรึกษำและ/หรือคณะอนุกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำม
ระเบียบ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553  

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

           1.) ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ควรได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะ   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ และ สังคมศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม กำรสอนซ่อมเสริมด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ที่หลำกหลำยจะช่วยพัฒนำผู้เรียนให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น  
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2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

           1.) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรด ำเนินกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำโดยพิจำรณำบุคคลที่เป็น
ที่ยอมรับของชุมชน มีคุณวุฒิและวัยวุฒิที่เหมำะสม โดยมีจ ำนวนตำมสมควร  และควรด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรโดยพิจำรณำจำกบุคคลหลำกหลำยควำมสำมำรถ และจำกเพศทุกวัย ซึ่งอยู่ในเขตบริ กำรของ
สถำนศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรตำมระเบียบ 

 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                       -         
         4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

                      - 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
     1. กำรสร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  โดยน ำไปจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนในเรื่อง กำรแปลงเรขำคณิต  พีชคณิต  กำรค ำนวณในเรื่อง ภำคตัดกรวย   บทปีทำโกรัส    และน ำไป
สร้ำงผลงำนทำงศิลปะ  จำกกำรจัดกิจกรรมโดยใช้โปรแกรม GSP  ท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำ
มำกยิ่งขึ้น และนักเรียนสำมำรถน ำโปรแกรม GSP  ไปใช้ในเกิดประโยชน์ในด้ำนกำรชิ้นงำนทำงศิลปะ 
     2. ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (ERIC) โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับมอบหมำยจำก  
สถำบันภำษำอังกฤษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ด ำเนินกำรจัดอบรมขยำยผล กำรพัฒนำ
ทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ เรื่อง Young Learner Assessment  ให้แก่ครูภำษำอังกฤษสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ในจังหวัดอุทัยธำนี จ ำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนำยน 
2554 เนื้อหำกำรอบรมเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นเรื่องเทคนิคกำรประเมินผล
โดยใช้โครงงำน (Project work)  กำรประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment) และกำรประเมินตนเอง (Self 
assessment) และเทคนิคกำรให้ผลย้อนกลับของครู (Giving feedback) 
     3. กำรจัดกิจกรรมกำรทดลอง  เสมือนกำรทดลองจริงโดยใช้โปรแกรม  Crocodile  Chemistry  โดย
น ำมำจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในเรื่อง  พันธะเคมี  สมบัติของธำตุและสำรประกอบ  ปริมำณสำรสัมพันธ์  
อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี  สมดุลเคมี  กรดและเบส    เคมีไฟฟ้ำ   จำกกำรจัดกิจกรรมกำรสอนโดยใช้โปรแกรม 
Crocodile  Chemistry   ท ำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์มำกยิ่งข้ึน  โดยเฉพำะในเรื่อง กำร
ออกแบบกำรทดลอง  นักเรียนสำมำรถตั้งสมมติฐำน และตรวจสอบตรวจสมมติฐำนได้หลำยครั้ง  จนแน่ใจว่ำ
สมมติฐำนที่ตั้งไว้สำมำรถน ำมำออกแบบกำรทดลองจริงได้   เมื่อท ำกำรทดลองจริงในห้องปฏิบัติกำรนักเรียนจะท ำ
กำรทดลองได้อย่ำงถูกต้อง   
     4. ภำษำไทย  สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน  ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้  โดยสร้ำงสื่อประสม  เช่น  E-book   
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Powerpiont   เกม  เพลง  โดยกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนสืบค้น  ท ำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกทักษะและสรุปควำมรู้โดย
ใช้เกม  เพลง   และใช้ Powerpoint  ในกำรสรุปเนื้อหำในแต่ละเรื่อง  นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพ่ือนหรือต้องกำร
ทบทวนควำมรู้เพ่ิมเติม  สำมำรถไปศึกษำจำก  E-book  ได้   จำกกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้สูงขึ้น  พิจำรณำได้จำกคะแนนสอบ O-NET  ของนักเรียนในปีกำรศึกษำ 2554  มี
คะแนนสูงกว่ำนักเรียนในปีกำรศึกษำ  2553 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
เกณฑ์ประเมิน   
 1.1   ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังกำย สม่ ำเสมอ 
  1.2  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
  1.3  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำกสภำวะ 
                       ท่ีเสี่ยงต่อควำมรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 
  1.4   ผู้เรียนร้อยละ 90.00 เห็นคุณค่ำในตนเอง มีควำมมัน่ใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
  1.5  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติ์ผู้อื่น 
  1.6  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 สร้ำงผลงำนจำกเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/ 
       นันทนำกำรตำมจินตนำกำร 
 
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
เกณฑ์ประเมิน 
  2.1   ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
  2.2  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 เอ้ืออำทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  2.3  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง 
  2.4   ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ตระหนัก รู้คุณค่ำ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์ประเมิน 
  3.1  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด  
       แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำงๆรอบตัว 
  3.2   ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีทักษะในกำรอ่ำน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค ำถำมเพ่ือค้นคว้ำหำ 
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       ควำมรู้เพิ่มเติม 
  3.3   ผู้เรียนร้อยละ 90.00 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเพ่ือกำรเรียนรู้ 
       ระหว่ำงกัน 
  3.4  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และน ำเสนอผลงำน 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่าง 
                  มีสติสมเหตุผล 
เกณฑ์ประเมิน 
  4.1  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟัง และด ูและสื่อสำรโดยกำรพูดหรือ 
      เขียนตำมควำมคิดของตนเอง 
  4.2  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 น ำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหำด้วยภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง 
  4.3  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ก ำหนดเป้ำหมำย คำดกำรณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ 
  4.4 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีควำมคิดริเริ่ม และสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยควำมภำคภูมิใจ 
 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
เกณฑ์ประเมิน 
  5.1  ผู้เรียนร้อยละ 50.00 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
  5.2  ผู้เรียนร้อยละ 80.00 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญอยู่ในระดับผ่ำนเกณฑ์ 
  5.3  ผู้เรียนร้อยละ 80.00 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนอยู่ในระดับผ่ำนเกณฑ์ 
  5.4 ผู้เรียนร้อยละ 50.00 ผลกำรทดสอบระดับชำติเฉลี่ยมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นกว่ำเดิม 
 
มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้
         และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
เกณฑ์ประเมิน 
  6.1 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 วำงแผนกำรท ำงำนและด ำเนินกำรจนส ำเร็จ 
  6.2 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข มุ่งม่ันพัฒนำงำน และภูมิใจในผลงำนของ 
      ตนเอง 
  6.3 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  6.4 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริตและหำควำมรู้ 
 
ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เกณฑ์ประเมิน 
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  7.1 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ครูมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ 
      กระบวนกำรสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  7.2 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ครูมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และใช้ข้อมูลในกำรวำง 
      แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 
  7.3  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ครูออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
      บุคคลและพัฒนำกำรทำงสติปัญญำ 
  7.4  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิ 
      ปัญญำของท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

  7.5 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ครูมีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
      ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
  7.6 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ครูให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำน 
      กำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำมเสมอภำค 
  7.7 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ครูมีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ  
      และใช้ผลในกำรปรับกำรสอน 
  7.8 ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี และเป็นสมำชิกท่ีดีของ 
      สถำนศึกษำ 
  7.9  ผู้เรียนร้อยละ 90.00 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำ เต็ม 
      ควำมสำมำรถ 
 
มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
เกณฑ์ประเมิน 
  8.1   ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน 
  8.2   ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลกำรประเมินหรือผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิด 
   ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรจัดกำร 
  8.3   ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 
  8.4   ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้พร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ 
  8.5   นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
  8.6   ผู้บริหำรให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำเต็มศักยภำพและเต็ม 
   เวลำ 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
                 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
เกณฑ์ประเมิน 



67 
 
  9.1   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระเบียบก ำหนด 
  9.2   คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแล และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้ 
   บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
  9.3   ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ                 
                   ผู้เรียนอย่างรอบด้าน   
เกณฑ์ประเมิน 
 10.1 หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
  10.2 จัดรำยวิชำเพ่ิมเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถและควำม 
   สนใจ 
 10.3   จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถควำมถนัด และ 
   ควำมสนใจของผู้เรียน 
  10.4   สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
  10.5   นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
  10.6   จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 
                   เต็มศักยภาพ 
เกณฑ์ประเมิน 
  11.1   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำรเรียนมั่นคง สะอำดและปลอดภัยมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
   พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน 
  11.2   จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
  11.3   จัดห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ 
   เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
           กฎกระทรวง    
เกณฑ์ประเมิน 
  12.1   ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  12.2   จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำคุณภำพตำม 
   มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  12.3   จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
  12.4   ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  12.5   น ำผลกำรประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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   อย่ำงต่อเนื่อง 
  12.6   จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ด้ำนที่ 3  มำตรฐำนด้ำนกำสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
เกณฑ์ประเมิน 

13.1   มีกำรสร้ำงและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและใช้ ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 
   ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
   รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง      
   13.2   มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว  
   ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง                                                          
 
 
ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา     
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่            
                    ก าหนดขึ้น    
เกณฑ์ประเมิน 
 14.1   จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของ 
   สถำนศึกษำ 
  14.2   ผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นของ 
   สถำนศึกษำ 
 
ด้านที่  5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม     
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ 
                    ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
เกณฑ์ประเมิน 
  15.1   จัดโครงกำร กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบำย จุดเน้น ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  
  15.2   ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย 
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ประเด็นการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นโอกาส สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นอุปสรรค 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Social-cultural) 
โรงเรียนได้รับกำรยอมรับ จำกภำครัฐและเอกชน โดย
ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 

วัฒนธรรมกำรเลี้ยงดูลูก 

ผู้ปกครองมีค่ำนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนที่
มีชื่อเสียง 

ผู้ปกครองบำงส่วนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเรียน
กำรสอนและไม่มีเวลำดูแลบุตรหลำนเท่ำที่ควร
เนื่องจำกต้องท ำงำน 

ชุมชนและหน่วยงำนท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมี
แหล่งกำรศึกษำ และท ำให้นักเรียนมีแบบอย่ำงที่ดี 

เตำเผำขยะอยู่ใกล้โรงเรียน 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นควำมส ำคัญด้ำนกำรศึกษำและ
ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้ำนกำรศึกษำเป็น
อย่ำงดี 

โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีภำวะเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยี(Technological) 
ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต) ท ำให้นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลำกหลำยทั้ง
สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดควำมรอบรู้และแสวงหำควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง 

ชุมชนขำดกำรควบคุมกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี 
เช่น ร้ำนอินเตอร์เน็ต เกมส์ ท ำให้นักเรียนบำงส่วนน ำ
สื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทำงที่ผิด 

กำรให้บริกำรสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อกำร
สืบค้นข้อมูลแก่ครู นักเรียน สำมำรถน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
คล่องแคล่ว 

งบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำมีน้อย ท ำให้สื่อและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของนักเรียน ไม่ทันสมัย และขำดกำร
ซ่อมบ ำรุง 

มีควำมต้องกำรบริโภคเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
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คอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลง  ท ำให้ โรงเรียน สำมำรถ
จัดซื้อจัดหำมำใช้ในกำรจัดระบบสำรสนเทศของ
โรงเรียนได้        

 

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองท ำให้มีควำมทันสมัย
และควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี 

 

 

 

สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นโอกาส สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นอุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ(Economic) 
เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ในระดับดีเอ้ือประโยชน์ในกำร
พัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

ภำวะเศรษฐกิจถดถอยท ำให้ผู้ปกครองจ ำนวนหนึ่งไม่
สำมำรถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้ 

เป็นชุมชนที่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ ค่ำครองชีพในท้องถิ่นสูง ประชำกรมีรำยได้ต่ ำ 
สภำพเศรษฐกิจมีควำมคล่องตัว ประชำกรมีรำยได้ท ำ
ให้ส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียนในเมืองมำกขึ้น 

 

โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครอง องค์กร
ภำครัฐ  เอกชนและองค์กรท้องถิ่นในชุมชนส่งผลให้
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพัฒนำมีประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน 

 

ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political and legal) 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และกฎหมำย
กำรศึกษำ 

นโยบำยของรัฐบำลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้กำรกำร
ด ำเนินงำนต้องปรับเปลี่ยนตำมรัฐบำลจึงขำดควำม
ต่อเนื่องในกำรพัฒนำ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควำมส ำคัญของ
กำรศึกษำ 

นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณรำยหัวของรัฐบำลยัง
ไม่เพียงพอกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน 

นโยบำยของรัฐบำลสำมำรถเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

นโยบำยต้นสังกัดมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 

รัฐบำลให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัด
กำรศึกษำ 

 

รัฐบำลจัดสรรงบประมำณเรียนฟรี 15 ปีอย่ำงมี
คุณภำพ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง 

 

รัฐบำลให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่ขำด
โอกำสทำงกำรศึกษำและมีนโยบำยที่ช่วยเหลือ
ทำงด้ำนกำรศึกษำ 
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ประเด็นการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
 

1.  ด้านโครงสร้าง (Structure) (S1) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของโรงเรียนเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรท ำงำนของบุคลำกร
ในโรงเรียน 

โรงเรียนมีกำรก ำหนดนโยบำย ได้
ชัดเจน โดยกำรมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ำยและสำมำรถน ำมำปฏิบัติได้จริง 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของ
โรงเรียนเป็นอุปสรรค ต่อกำร
ท ำงำนของบุคลำกรในโรงเรียน 

นโยบำยของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียน
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
ศักยภำพ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
สมำคมครู ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย 
และไม่สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำนของโรงเรียน 

กำรจัดบรรยำกำศในชั้นเรียน  มีสื่อ
เทคโนโลยีช่วยในกำรสอน เพียงพอ
ต่อกำรเรียนกำรสอนของครูและ
ผู้เรียน 

 

 

2.  ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products) (S2) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

ด้านการบริการและ
คุณลักษณะผู้เรียน 

หลักสูตรสถำนศึกษำและมีสำระ
เพ่ิมเติมอย่ำงหลำกหลำยตำมควำม
ต้องกำรของนักเรียน 

กำรจัดบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 
ห้องน้ ำ บริกำรน้ ำดื่ม ยังไม่
เพียงพอ 
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มีกำรจัดกิจกรรมกำรส่งเสริม 
จิตสำธำรณะในโรงเรียน 

นักเรียนยังขำดคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ควำมรับผิดชอบ 
กำรรักษำสมบัติของโรงเรียน 

ค่ำเฉลี่ยคะแนน O-Net ของนักเรียน
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

มีกำรสนับสนุนระดมทุนกำรศึกษำ  
โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในกำรเผยแพร่
ผลงำนข้อมูล ข่ำวสำรและกิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 

 
 

3. ด้านบุคลากร (Man) (M1) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

สภำพแวดล้อมภำยใน 
ด้ำนบุคลำกร  

บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ และ
พร้อมรับควำมรู้ที่ทันสมัย 

ครูขำดทักษะกำรใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอน นวัตกรรม และ
ภำษำต่ำงประเทศ 

บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ ทั้งด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและงำนพิเศษ 

ครูมีภำระงำนนอกเหนือจำกกำร
สอนมำก 

ครูมีศักยภำพในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

 

ครูเรียนจบระดับปริญญำตรีทุก
คน และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ 

 

บุคลำกรทุกคนมีควำมตระหนัก
รู้คุณค่ำขององค์กรเห็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตัว 

 

ผู้บริหำรและครูทุกคนได้รับกำร
ยอมรับจำกผู้ปกครองและ
ชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ 

 

บุคลำกรทุกคนมีควำมศรัทธำใน
วิชำชีพครู 

 

 



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ด้านการเงิน (Money) (M2) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

สภำพแวดล้อมภำยใน 
ด้ำนกำรเงิน  

ระดมทรัพยำกรช่วยสนับสนุน
ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ และ
จัดกิจกรรมได้รับควำมร่วมมือ
จำกผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืน
เป็นอย่ำงดี 

กำรใช้เงินยังไม่เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำกำรศึกษำ 

ระบบในกำรเบิกจ่ำยเงินจำก
ทำงรำชกำรมีควำมคล่องตัว 
และมีหลักฐำนชัดเจน 

โรงเรียนได้รับงบประมำณ
สนับสนุนจำกภำครัฐและทุน
ส ำรองในกำรจัดสวัสดิกำรยังไม่
เพียงพอ 

โรงเรียนมีกำรจัดกำรจัดท ำ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดย
ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม  ท ำให้ใช้จ่ำย
ตรงตำมควำมต้องกำร 

กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร 
และเป็นระบบ 

ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก
รัฐบำล องค์กรกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ผู้บริหำรมีอิสระในกำรบริหำร
เงิน ท ำให้ เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรบริหำรจัดกำรแก้ปัญหำได้
แต่ไม่ตรงควำมต้องกำรของครู
และนักเรียน 

มีกำรบริหำรและกำรใช้
งบประมำณโรงเรียนโปร่งใส 
สำมำรถติดตำมตรวจสอบได้ 

งบประมำณในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนและกำร
พัฒนำโรงเรียนไม่เพียงพอ 
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5.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

สภำพแวดล้อมภำยในด้ำนวัสดุ
อุปกรณ ์ 

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ใน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
เพียงพอ 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทำงเทคโนโลยี
มีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อจ ำนวน
นักเรียน 

กำรบ ำรุง ดูแล และตรวจสอบ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 

มีกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำง
ฟุ่มเฟือย 

อำคำรสถำนที่มีควำมพร้อมใน
กำรให้บริกำรแก่ชุมชน และ
องค์กรภำยนอก 

อำคำรห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติกำรไม่เพียงพอในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

มีกำรพัฒนำปรับปรุงอำคำร 
สถำนที่ อย่ำงสม่ ำเสมอ ส่งผล
ต่อบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน
ที่ด ี

ห้องสมุดมีหนังสือที่ไม่
หลำกหลำยและไม่เพียงพอต่อ
กำรศึกษำและสืบค้น 

โรงเรียนมีระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไร้สำยครอบคลุมทั่ว
พ้ืนที่บริเวณโรงเรียน 

ห้องพิเศษต่ำงๆ เช่น ห้อง
อัจฉริยะ และห้องเครือข่ำยไร้
พรหมแดน ไม่เพียงพอ ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภำพกำร
เรียนรู้ลดลง 

โรงเรียนจัดหำงบประมำณ
สนับสนุนในกำรพัฒนำโรงเรียน 

สภำพโต๊ะ เก้ำอ้ี ในห้องเรียนเก่ำ 
ชำรุด 

องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมำณสนับสนุนในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ 
และขำดบุคลำกรที่มี
ควำมสำมำรถเฉพำะทำง 
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6. ด้านการจัดการ (Management) ( M4)   
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง 
(Strengths) 

ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

สภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านการจัดการ 

ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์สำมำรถ
บริหำรงำนได้อย่ำงเป็นระบบ
และบรรลุเป้ำหมำยกำรจัด
กำรศึกษำ 

โรงเรียนมีระบบสำรสนเทศที่ไม่
เป็นปัจจุบันและขำด
ประสิทธิภำพ 

มีกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นระบบ ด ำเนินงำนตำม
แผนและนิเทศก ำกับติดตำม
อย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้กำรจัด
กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ 

ส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำตนเอง ID PLAN 
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน 

บุคลำกรให้ควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดีตำม
นโยบำยของโรงเรียน 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

 

โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีเครือข่ำยผู้ปกครอง
เข้ำมำมีส่วนร่วม 

 

โรงเรียนมีกำรประสำนงำนกับ
หน่วยงำนอื่นในกำรพัฒนำ
โรงเรียนและได้รับควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดี 
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การประเมินสภาพของโรงเรียน 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Social-cultural) 

โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) 
ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
โรงเรียนได้รับกำรยอมรับ 
จำกภำครัฐและเอกชน 
โดยให้กำรสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
อย่ำงต่อเนื่อง 

      วัฒนธรรมกำรเลี้ยงดูลูก       

ผู้ปกครองมีค่ำนิยมส่ง
บุตรหลำนเข้ำเรียนใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 

      ผู้ปกครองบำงส่วนขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
เรียนกำรสอนและไม่มี
เวลำดูแลบุตรหลำน
เท่ำท่ีควรเนื่องจำกต้อง
ท ำงำน 

      

ชุมชนและหน่วยงำน
ท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นส่งผล
ให้นักเรียนมีแหล่ง
กำรศึกษำ และท ำให้
นักเรียนมีแบบอย่ำงที่ดี 

      เตำเผำขยะอยู่ใกล้
โรงเรียน 
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ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็น
ควำมส ำคัญด้ำน
กำรศึกษำและให้กำร
ส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนด้ำนกำรศึกษำ
เป็นอย่ำงดี 

      โรงเรียนอยู่ในแหล่ง
ชุมชนที่มีภำวะเสี่ยง 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านเทคโนโลยี(Technological) 

โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) 
ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต) ท ำให้
นักเรียนมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูล แหล่งเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หลำกหลำยทั้ง
สถำบันกำรศึกษำ และ
องค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน ส่งผลให้
นักเรียนเกิดควำมรอบรู้
และแสวงหำควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง 

      ชุมชนขำดกำรควบคุม
กำรให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยี เช่น ร้ำน
อินเตอร์เน็ต เกมส์ ท ำให้
นักเรียนบำงส่วนน ำสื่อ
เทคโนโลยีไปใช้ในทำงที่
ผิด 

      

กำรให้บริกำรสื่อ
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือกำรสืบค้น
ข้อมูลแก่ครู นักเรียน 
สำมำรถน ำนวัตกรรมและ

      งบประมำณในกำรจัด
กำรศึกษำมีน้อย ท ำให้
สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ไม่เพียงพอต่อควำม
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เทคโนโลยีมำใช้ใน
กระบวนกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงคล่องแคล่ว 

ต้องกำรของนักเรียน ไม่
ทันสมัย และขำดกำร
ซ่อมบ ำรุง 

มีควำมต้องกำรบริโภค
เทคโนโลยี ส่งผลให้
โรงเรียนต้องปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร 

             

คอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลง  
ท ำให้ โรงเรียน สำมำรถ
จัดซื้อจัดหำมำใช้ในกำร
จัดระบบสำรสนเทศของ
โรงเรียนได้        

             

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต
ชุมชนเมืองท ำให้มีควำม
ทันสมัยและ
ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
เทคโนโลยี 

             

ด้านเศรษฐกิจ(Economic) 
โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) 

ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ใน
ระดับดีเอ้ือประโยชน์ใน
กำรพัฒนำกำรศึกษำของ
โรงเรียน 

      ภำวะเศรษฐกิจถดถอยท ำ
ให้ผู้ปกครองจ ำนวนหนึ่ง
ไม่สำมำรถสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนได้ 

      

เป็นชุมชนที่สำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได้ 

      ค่ำครองชีพในท้องถิ่นสูง 
ประชำกรมีรำยได้ต่ ำ 

      

สภำพเศรษฐกิจมีควำม
คล่องตัว ประชำกรมี
รำยได้ท ำให้ส่งบุตรหลำน
เข้ำมำเรียนในเมืองมำก
ขึ้น 

             

โรงเรียนได้รับกำร
สนับสนุนจำกผู้ปกครอง 
องค์กรภำครัฐ  เอกชน
และองค์กรท้องถิ่นใน
ชุมชนส่งผลให้กำรจัด
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กำรศึกษำของโรงเรียน
พัฒนำมีประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน 

 
ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political and legal) 

โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) 
ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
พระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545และกฎหมำย
กำรศึกษำ 

      นโยบำยของรัฐบำลที่
เปลี่ยนแปลงบ่อย ท ำให้
กำรกำรด ำเนินงำนต้อง
ปรับเปลี่ยนตำมรัฐบำลจึง
ขำดควำมต่อเนื่องในกำร
พัฒนำ 

      

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเห็นควำมส ำคัญ
ของกำรศึกษำ 

      นโยบำยกำรจัดสรร
งบประมำณรำยหัวของ
รัฐบำลยังไม่เพียงพอกับ
กำรบริหำรจัดกำรภำยใน
โรงเรียน 

      

 
โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) 

ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

นโยบำยของรัฐบำล
สำมำรถเอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

      นโยบำยต้นสังกัดมีกำร
ก ำหนดแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำน 

      

รัฐบำลให้กำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรจัด
กำรศึกษำ 

             

รัฐบำลจัดสรร
งบประมำณเรียนฟรี 15 
ปีอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง 

             

รัฐบำลให้กำรส่งเสริม
และสนับสนุนนักเรียนที่
ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ
และมีนโยบำยที่
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ช่วยเหลือทำงด้ำน
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านโครงสร้าง (Structure) (S1) 

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - ) 
ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
โรงเรียนมีกำรก ำหนด
นโยบำย ได้ชัดเจน โดย
กำรมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ำยและสำมำรถน ำมำ
ปฏิบัติได้จริง 

      โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของโรงเรียนเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรท ำงำนของ
บุคลำกรในโรงเรียน 

      

นโยบำยของโรงเรียน
ส่งเสริมนักเรียนให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
ศักยภำพ 

      คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ สมำคมครู 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนด
นโยบำย และไม่

      



81 
 

สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำนของโรงเรียน 

กำรจัดบรรยำกำศในชั้น
เรียน  มีสื่อเทคโนโลยี
ช่วยในกำรสอน เพียงพอ
ต่อกำรเรียนกำรสอนของ
ครูและผู้เรียน 

             

 
 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products) (S2) 

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - ) 
ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
หลักสูตรสถำนศึกษำและ
มีสำระเพ่ิมเติมอย่ำง
หลำกหลำยตำมควำม
ต้องกำรของนักเรียน 

      กำรจัดบริกำรด้ำน
สำธำรณูปโภค ห้องน้ ำ 
บริกำรน้ ำดื่ม ยังไม่
เพียงพอ 

      

มีกำรจัดกิจกรรมกำร
ส่งเสริมจิตสำธำรณะใน
โรงเรียน 

      นักเรียนยังขำดคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ควำม
รับผิดชอบ กำรรักษำ
สมบัติของโรงเรียน 

      

 
 
 

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - ) 
ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
ค่ำเฉลี่ยคะแนน O-Net 
ของนักเรียนสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 

             

มีกำรสนับสนุนระดม
ทุนกำรศึกษำ 

             

โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในกำร
เผยแพร่ผลงำนข้อมูล 
ข่ำวสำรและกิจกรรมต่ำง 
ๆ ที่เกิดข้ึน 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านบุคลากร (Man) (M1) 

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - ) 
ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย ประเด็นส าคัญ สมาชิกคนที่ เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์เหมำะสม
กับกำรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่ และพร้อมรับ
ควำมรู้ที่ทันสมัย 

      ครูขำดทักษะกำรใช้สื่อ
กำรเรียนกำรสอน 
นวัตกรรม และ
ภำษำต่ำงประเทศ 

      

บุคลำกรมีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีใน
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ 
ทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและงำนพิเศษ 

      ครูมีภำระงำน
นอกเหนือจำกกำรสอน
มำก 

      

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา 
 
ค่ำน้ ำหนักเฉลี่ยปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

รำยกำรปัจจัย
สภำพแวดล้อมภำยนอก 

น้ ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ ำหนัก X คะแนนเฉลี่ย สรุป 
โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 

       
       

 
 
 


