
   



ค ำน ำ 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)     
พ.ศ ๒๕๔๕ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวง
ก าหนด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษา  ท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณลักษะอันพึงประสงค์ ท้ังยังเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ใช้เป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ
ด้านผู้เรียน  คุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   คุณภาพด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญรวมท้ังคุณภาพด้านระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลและมีมาตรฐาน สร้างความน่าเช่ือถือ ให้แก่ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 โรงเรียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการสร้าง
ความเช่ือมั่น ความเท่าเทียมและโอกาสทางการศึกษาให้เกิดข้ึน บัดนี้ การด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ด าเนินการเสร็จส้ินลงแล้ว จึงจัดท ารายงานการและประเมินตนเองของสถานศึกษา 
เพื่อรายงานให้ต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบผลการพัฒนาต่อไป 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นข้อมูลทางสารสนเทศท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
โอกาสต่อไป ท้ังนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร  ครูอาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนทัพพระยาพิทยาทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารนี้ให้มีความสมบูรณ์ 
และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

                                                         โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 

 



สารบัญ 

เร่ือง                                                                                                            หน้า 

ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลพื้นฐาน  ๑ 
           ๑.๑ ข้อมูลท่ัวไป  ๑ 

  ๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา  ๑ 
ส่วนท่ี ๒    ผลการประเมินของสถานศึกษา…………………………………………………….…………………………...๓ 
 มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน  ๓ 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๖ 
   มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ๗ 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  ๙ 
 การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  ๑๐ 

ส่วนที่ ๓   สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ  ๑๔ 
 สรุปผล จุดเด่น และจุดควรพัฒนา  ๑๔ 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ๑๗ 
              ต้องการและการช่วยเหลือ  ๑๗ 
ภาคผนวก   ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
เรื่อง                   หน้า 
 
ตารางท่ี ๑    จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    .............๒ 
ตารางท่ี ๒   สรุปผล  จุดเด่น  และจุดควรพัฒนา               ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๑ 

  

รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน ทัพพระยาพิทยา    รหัส ๑๐๒๗๗๔๐๓๑๒  ท่ีต้ัง   ๙๙  หมู่  ๘   ต าบลโคกสูง  อ าเภอโคกสูง   
จังหวัดสระแก้ว    รหัสไปรษณีย์  ๒๗๑๒๐   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗    
โทร  ๐๓๗  ๔๔๑  ๑๑๑    โทรสาร  ๐๓๗  ๔๔๑  ๑๑๑     e–mail  :  Tuppit@gmail.com   
Website :  www.tuppit.ac.th   ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อ วันท่ี ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๒๗  เปิดสอนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖   
ช่ือผู้บริหาร  นายจ าเนียร   พวงแก้ว    ผู้อ านวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
                นางเบญจวรรณ    ยาสา    รองผู้อ านวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
       นางสาวภูษณิศา    คุดซิตา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
       นางเสาวณีย์    วรเศรษฐสุขศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
     จ านวนครูและบุคลากร จ านวน  ๖๙  คน  จ าแนกเป็นข้าราชการ  ๕๒  คน พนักงานราชการ  ๒  คน    
อัตราจ้าง   ๗  คน   เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  -  คน  นักการภารโรงและแม่บ้าน ๘ คน 

จ านวนนักเรียน   รวม  1,๑๐๙  คน  จ าแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ๖๑๑  คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๔๙๘  คน 

 
๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล  นักเรียนเป็นพลโลก  ยึดมั่นคุณธรรม  
จริยธรรม  มีทักษะชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ภายในปี ๒๕๖๗ 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ  

 แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน OBECQA และตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถให้นักเรียนก้าวทัน 
 ต่อการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของโลก  
 3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้น า มีความเช่ียวชาญ มีความสามารถในการจัดท า 
และใช้งานวิจัย ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียน และส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
 4.  พัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐาน
ความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน เครือข่าย นานาชาติในการ 
พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล 
 
 

mailto:Tuppit@gmail.com
http://www.tuppit.ac.th/


 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒ 

  

 

เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน OBECQA  และตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 2.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีเพิ่มขีดความสามารถให้นักเรียนก้าวทัน 
ต่อการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของโลก 
 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นผู้น า มีความเช่ียวชาญ มีความสามารถในการจัดท าและใช้
งานวิจัย ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียน และสามารถ   ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
 4.  นักเรียนมีความเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน เครือข่าย
นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา         “ไหว้อย่างไทย แต่งกายสะอาด” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         “สถานศึกษาพอเพียง” 
 
ตารางที่ ๑   จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉล่ียจ านวนช่ัวโมงในการสอนของครู ๑ คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉล่ีย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 
ภาษาไทย ๗ ๑๘  
คณิตศาสตร์ ๖ ๒๔  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕ ๑๙  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ 19  
สุขศึกษาพลศึกษา ๔ ๑๘  
ศิลปะ ๖ ๑๕  
การงานอาชีพ ๔ ๑๘  
ภาษาต่างประเทศ ๙ ๒๓  
เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  ๒   

รวม ๖๙   
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ส่วนที่ ๒  ผลการประเมนิตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนทัพพระยาพิทยาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๓) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด
ค านวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และ
การมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม 
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑  กิจกรรมวันส าคัญตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  กิจกรรมชุมนุมทักษะ
อาชีพ ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เช่น    
พับเหรียญโปรยทาน   เกษตรน้อย  สร้างรายได้จากไม้ประดับ  ศิลปะพาเพลิน  งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์  
ช่างประดิษฐ์   พับดอกไม้จากธนบัตร บายศรีสู่ขวัญ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ดอกไม้จันท์  ริบบ้ินปันสุข  
บอนไซประดิษฐ์  ดนตรี   ศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อการประกอบอาชีพ  แกะกระจกและขวดแก้ว   พหุปัญญาสู่
อาชีพ   อาหารว่าง    อาหารทานง่าย      เป็นต้น  กิจกรรมค่ายการเรียนรู้  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ   กิจกรรมแนะแนวเพื่อการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ๓. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  ๔. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล IS OBECQA    ๕. โครงการทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๖. โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน  ๗. โครงการห้องเรียน EIS , IES , MEP , EP  ๘. โครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาท่ีสาม  ๙. โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล ๑๐. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง ๑๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   ๑๒. โครงการโรงเรียนสุจริต    ๑๓. โครงการ Open  House  
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๑๔.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๕. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
๑๖. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ๑๗. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
๑๘. โครงการ TO  BE  NUMBER ONE  ๑๙. โครงการสภานักเรียน  ๒๐. โครงการลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน   
 
3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี เพราะกระบวนการจัดกิจกรรมของครูและการสนับสนุน
จากสถานศึกษา  โดยครูมีการจัดกิจกรรมช่ังน้ าหนัก  วัดส่วนสูงของผู้เรียนภาคเรียนละครั้ง  ฝึกฝนให้ผู้เรียนมี
สมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์  มีสุขภาพจิตท่ีดี  โดยจัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริม  ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ  มีการบันทึก  สรุปผล ครูมีการการทดสอบบันทึกข้อมูลสมรรถภาพทางร่างกายอย่าง
สม่ าเสมอ   นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานศึกษา  โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษาว่า 
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ เพราะครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่    บันทึกการท าความดี  บันทึกการเยี่ยมบ้าน  บันทึกข้อมูลฝ่าย
ปกครอง  กิจกรรมอบรมนักเรียนในตอนเช้า ครูมีการบันทึกสรุปผลทุกกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้  ยัง
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก มีโครงการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   รักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะครูมีกระบวนการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้      
รักการอ่าน  ตลอดจนใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุ  เพราะกระบวนการจัดกิจกรรมของครูมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด  โดยการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  ทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  การเรียนรู้กับครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  โดย
จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้

๕. ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร สถานศึกษาให้ความส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ส่งเสริมคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง  มีสุข  ก าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา   ภาษาอังกฤษ   

๖. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต  เพราะโรงเรียนมีกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  มุ่งเน้นการท างานอย่างมีความสุข  มุ่งพัฒนางาน  
สร้างความภูมิใจในผลงานของตนเอง  ร่วมกันท างานกับผู้อื่นได้  อีกท้ังยังมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๗. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน ใน ๒  กลุ่มรายวิชา  คือ  คณิตศาสตร์   สังคมศึกษา  
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จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ควรส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังให้เป็นผู้รักการอ่าน รักการเรียนรู้ และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

๒. ผู้เรียนบางส่วนมีความสามารถทางด้านสติปัญญาในเกณฑ์ต่ า ดูได้จากการวิเคราะห์ผู้เรียนท่ีเข้ามา
เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ซึ่งมาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายแห่ง ทางด้านครอบครัวท่ี
ผู้เรียนอาศัยอยู่  ส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่แนวตะเข็บชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา  มีปัญหาความยากจน  
และปัญหายาเสพติด 

๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ในบางกลุ่มรายวิชา ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ลดลง  คือ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ  ภาษาต่างประเทศ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 โรงเรียนทัพพระยาพิทยาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๒.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน    
๓. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
๔. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล IS OBECQA 
๕. โครงการทักษะอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ 
๖. โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน 
๗. โครงการห้องเรียน EIS , IES , MEP , EP 
๘. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาท่ีสาม 
๙. โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล  
๑๐. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
๑๑. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ   
๑๒. โครงการโรงเรียนสุจริต 
๑๓. โครงการ Open  House  
๑๔. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๕. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๑๖. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๑๗. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
๑๘. โครงการ TO  BE  NUMBER ONE 
๑๙. โครงการสภานักเรียน 
๒๐. โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการ
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยการศึกษาข้อมูล  
สารสนเทศจากผลการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น  จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์  
ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์  ในการจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา  และนโยบาย  
การปฏิรูปการศึกษา  พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ  มอบงานให้ผู้รับผิดชอบ  ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล
การด าเนินงาน  และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ   
TPP MODEL ได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีโรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการ
นิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  
พัฒนาและร่วมกนัรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสรมิสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีมี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น  

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธ ี
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน 
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 โรงเรียนทัพพระยาพิทยาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ดังนี้ 
      ๑. โครงการพัฒนาแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  
      ๒. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ๓. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
      ๔. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ  (การบริหารแบบ TPP MODEL) 
      ๕. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการ
ประเมินตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๓) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้  ครูทุก
คนท างานวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนละ  1 เรื่อง   
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2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีสนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC    

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น 
 ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จาก
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้  ครูใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนส่งผล
ใหแ้ก้ปัญหาได้และสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครูจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่มาตรฐานสากล ท่ีสามารถ
บูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก   ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน  ได้รบัการตรวจ
ประเมินพร้อมท้ังให้ค าแนะน าจากผู้บริหารโรงเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 โรงเรียนทัพพระยาพิทยาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูสู่ความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
๒. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. น าเสนอข้อมูลสนบัสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเลิศ 
ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ใน ระดับดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา อยู่ในระดับยอดเย่ียม  มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
อยู่ในระดับดีเลิศ   ท้ังนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศ  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังท่ีปรากฏผลประเมินในมาตรฐานท่ี ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเย่ียม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็น
ฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไข
งานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ     
ดีเลิศ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
รายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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๓. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practices) 
การบริหารแบบ TPP MODEL 
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ยึดหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และปฏิรูปกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 คิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
โดยใช้เทคนิคการบริหารแบบ TPP MODEL ในการบริหารจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้านของโรงเรียน ได้แก่ ด้าน
วิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารท่ัวไป  บนพื้นฐานของหลักการมีส่วน
ร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง ร่วมใจ  
และร่วมด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนด  

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนโดยการบริหารจัดการศึกษาแบบ TPP MODEL 
 

 

 

 

         

 

 
 
 
 การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการบริหารแบบ TPP MODEL เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียน
คุณภาพที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยา่งสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนท่ีเป็นผลผลิตเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นรูปแบบการบริหารที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเหมาะสมตามห้วงเวลานั้นๆ   
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ท าให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา โดยน าวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
P-D-C-A มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน และยึดมั่นในค่านิยมขององค์กรเป็นหลักในการท างานร่วมกัน คือ 
“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ปัญหา และร่วมกันภาคภูมิใจ” อันจะส่งผลให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต (Dynamic) โดยมีเป้าหมายส าคัญท่ีสุด 
คือ นักเรียน และมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรความเป็นผู้น าทางการศึกษาของชุมชน ตามแนวคิด 
ท.พ.พ. (ท=ทันสมัย พ=พัฒนา พ=เพื่อสังคม ) รายละเอียดของการพัฒนานวัตกรรมการบริหารแบบ TPP 
MODEL มีดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท าให้ทราบถึงบริบท 
ของโรงเรียน เพื่อจัดล าดับความส าคัญและก าหนดกรอบในการพัฒนานวัตกรรม 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้ 
TPP MODEL  ท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา จากผลสรุปของการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการพัฒนาโรงเรียนในขั้นตอนท่ี 1 โดยมีการก าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การด าเนินงานในอนาคตท่ีชัดเจน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ให้มองเห็นภาพแห่งความส าเร็จท่ีก่อให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีความท้าทายต่อโรงเรียนด้วยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลท้ังภายในและภายนอก  
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมาย คือ การเป็น “องค์กรความเป็นผู้น าทางการศึกษาของชุมชน” 
(ท.พ.พ.)    

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อน า
นวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ TPP MODEL  ไปใช้ด าเนินงานในทุกภาคส่วนโรงเรียน
คุณภาพต้องมีการก าหนดแนววิธีด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้สามารถพัฒนานวัตกรรม มีการท างานเป็นทีม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการ  
การจัดการความรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

T : Timely updates (ทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลง) เป็นการบริหารจัดการท่ี 
สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในยุคปัจจุบัน โดยโรงเรียนมีการปรับตัว 
ปรับนโยบาย และส่ิงต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นองค์กรท่ีมีความทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ตัวขับเคล่ือนระบบการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่าย ใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยเพื่อวางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพของงาน 

P : Progressive  (ก้าวหน้า) เป็นองค์กรท่ีมีความทันสมัย ด าเนินงานอย่างมีกลยุทธ์ 
(Strategy) มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (Management) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement) 
เน้นกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research) มีทีมงานท่ีเข้มแข็ง (Teamwork)  เพื่อให้บรรลุตาม
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและบุคลากร
ภายนอก (Participation) ในทุกขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
2) การก าหนดแผนกลยุทธ์ 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์ 4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะยาวและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 5) การส่ือสารและการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติและก ากับดูแล และ      
6) การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

P : Public service  (บริการแก่สาธารณะ) เป็นองค์กรการศึกษาท่ีด าเนินกิจกรรมควบคู่ไป
กับการให้บริการแก่สาธารณะ โดยไม่หวังผลก าไร มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรความเป็นผู้น าทาง
การศึกษาของชุมชนตามแนวคิด ท.พ.พ. (ท=ทันสมัย พ=พัฒนา พ=เพื่อสังคม) 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียนจากการใช้

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช้ TPP MODEL  โดยยึดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (WCSS) ท่ีก าหนดผลส าเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (BSC) 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริง 
(Reflection) ด้วยการน าผลการประเมินการเป็นโรงเรียนคุณภาพโดยยึดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
มาตรฐานสากลท้ัง 5 ด้าน จากการใช้นวัตกรรมรูปแบบการบริหาร โรงเรียนคุณภาพโดยใช้ TPP MODEL มา
วิเคราะห์และสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคท่ีควรแก้ไข
และพัฒนา มาปรับปรุงในขั้นตอนของการวางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอีกครั้งจนบรรลุผลตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ จากนั้นจึงมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และขยายผลการด าเนินงานสู่โรงเรียนและหนว่ยงาน
อื่นๆ เพื่อพัฒนาสู่ความมีคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไป 
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แผนภาพกระบวนการบริหารแบบ TPP Model 
  

  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค (SWOT) 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สร้างรูปแบบการบริหาร 

วิชาการ  งบประมาณ  งานบุคคล บริหารทั่วไป   

คุณภาพผู้เรียน   

ตรวจสอบ ประเมินผล   

ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   

สรุป / รายงาน / เผยแพร่   

บรรล ุ

ไมบ่รรล ุ
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การน าแนวคิดการบริหารแบบ “TPP Model” สู่การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

กลุ่มงาน 
กลยุทธ์ในการบริหาร 

T 
(Timely updates) 

P 
(Progressive) 

P 
(Public service) 

กลุ่มบริหาร 
ท่ัวไป 

- ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบท สภาพแวดล้อมและการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ 
- มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบ
ได้ 

- การท างานเชิงรุกอย่างมีระบบ  
- มีแผน มีเป้าหมาย มีความ
ยืดหยุ่น  
 

- เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
- ส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ี
จัดการศึกษา 
- จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนท่ีเอื้อ
และสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดชีวิต 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

- เป็นองค์กรท่ีมีความทันสมัย 
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัว
ขับเคล่ือน มีระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย
เพื่อใช้วางแผนในการพัฒนา
คุณภาพของงาน 
 

- มีระบบการบริหารและการ
จัดการท่ีเน้นคุณภาพและมุ่งผล 
สัมฤทธิ์เป็นหลักโดยใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมให้ความ ส าคัญกับ
การปฏิบัติงานเป็นทีมและแลก 
เปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน 
- มีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
- ค านึงถึงเป้าหมาย คือ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้    
คู่คุณธรรม  

- มุ่งให้บริการด้านการศึกษาโดย
ไม่มุ่งหวังผลก าไร 
- เต็มก าลัง 
- เต็มความสามารถ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

- ปรับเปล่ียนวัฒนธรรม    การ
ท างานของโรงเรียน ท างานด้วย
ความทุ่มเท ท างานด้วยความ
รับผิดชอบ  
 

- ยึดหลักธรรมาภิบาล 
- การบริหารคน มุ่งเน้น
ประสิทธิผล มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ ยืดหยุ่น ส่งเสริม     
คนดี คนเก่ง รับผิดชอบ รวดเร็ว  
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
- พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

- ให้บริการด้วยใจ 
- ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

- การบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
- การบริหารเงินเกิดประโยชน์ 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

- ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
- บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 
- เน้นความเป็นอิสระ  

- บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อ
ผู้เรียน และความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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ส่วนที่ ๓   สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพฒันาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 
ตารางที่  ๒  สรุปผล จุดเด่น และจุดควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๏ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี เพราะ
กระบวนการจัดกิจกรรมของครูและการสนับสนุนจาก
สถานศึกษา  โดยครูมีการจัดกิจกรรมช่ังน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูงของผู้เรียน   ภาคเรียนละครั้งฝึกฝนให้ผู้เรียนมี
สมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์  มีสุขภาพจิตท่ีดี  โดย
จัดโครงการ  กิจกรรมส่งเสริม  ได้แก่ โครงการส่งเสริม
สุขภาพ  มีการบันทึก  สรุปผล ครูมีการการทดสอบ 
บันทึกข้อมูลสมรรถภาพทางร่างกายอย่างสม่ าเสมอ   
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานศึกษา  โดย
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษาว่า ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 
เพราะครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพฒันา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่    บันทึกการท าความดี  
บันทึกการเยี่ยมบ้าน  บันทึกข้อมูลฝ่ายปกครอง  กิจกรรม
อบรมนักเรียนในตอนเช้า  ครูมีการบันทึกสรุปผลทุก
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้  ยังได้รับปัจจัย
สนับสนุนจาก มีโครงการส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง   รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน  
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

๏ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ควรส่งเสริมให้มีการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ปลูกฝังให้เป็นผู้รักการอ่าน รักการเรียนรู้ 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๒.ผู้เรียนบางส่วนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา
ในเกณฑ์ต่ า ดูได้จากการวิเคราะห์ผู้เรียนท่ีเข้ามา
เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ซึ่งมาจาก
โรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายแห่ง ทางด้าน
ครอบครัวท่ีผู้เรียนอาศัยอยู่  ส่วนใหญ่ต้ังบ้านเรือนอยู่
แนวตะเข็บชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา        
มีปัญหาความยากจน  และปัญหายาเสพติด 
๓. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ในบางกลุ่ม
รายวิชา ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ลดลง  คือ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาฯ  ศิลปะ  การงานอาชีพ  
ภาษาต่างประเทศ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิด
สร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ  
เพราะกระบวนการจัดกิจกรรมของครูมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะกระบวนการคิด  โดยการจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง  ทดลองในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์  การเรียนรู้กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  
การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ให้
ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด  โดยจัดโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจ  ความถนัด  และ
ความสามารถของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
๕. ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร สถานศึกษาให้
ความส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน  ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  
ก าหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยเน้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา   ภาษาอังกฤษ   
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
เพราะโรงเรียนมีกระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการ
วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  มุ่งเน้นการ
ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งพัฒนางาน  สร้างความภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง  ร่วมกันท างานกับผู้อื่นได้  อีกท้ังยัง
มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ท่ีตนเองสนใจ 
๗. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน ใน ๒  กลุ่ม
รายวิชา  คือ คณิตศาสตร์   สังคมศึกษา   
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
๏ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร 
และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาท 
๒. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่นการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุม 
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน   มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล 
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

๏ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนมากขึ้น 
๒. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓. เร่งพัฒนาครูตามแผนพัฒนาตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมทุก
ประเด็น 

๏ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ 
๑. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจมุ่งมั่น ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕. ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจ
ประเมินและค าแนะน าจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 

๏ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
๑. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
๒. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลาก 
หลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้     
ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่งเรียนรู้ 
จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้ 
งานเสมอ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน ๕ สาระการเรียนรู้หลัก  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ลดลง คือ  ภาษาไทย    วิทยาศาสตร์   สุขศึกษาฯ  การงานอาชีพ  ภาษาต่างประเทศ 
เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และควรได้รับการสอนซ่อม
เสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ๒. ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่นการสอนแบบโครงงาน การทดลอง การศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ การวิจัยในช้ันเรียน การสอนฝึกปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น ท่ีเกิดจากข้อสงสัยและจากการตั้ง
ค าถามของผู้เรียน ในส่ิงท่ีตนเองสงสัยหรือสนใจ 

๓. ครูควรได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอนให้
น้อยเรียนให้มาก เน้นผู้เรียนทดลองปฏิบัติจริงส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา รู้จักการตั้งสมมติฐาน
และทดลองจนได้ข้อสรุปท่ีถูกต้อง ใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ วัดผลตาม
สภาพจริง น ามาเป็นคะแนนระหว่างเรียนให้ชัดเจน และครูควรน าบันทึกหลังสอนมาท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา  

๔. สถานศึกษาสร้างวัฒนธรรมในการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยในช้ันเรียนอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง  พัฒนางานด้าน ICT แก่ครูในโรงเรียนครบทุกคนมีแหล่งบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี 

๕. โรงเรียนจัดระบบนิเทศการเรียนการสอนให้เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบและต่อเนื่อง เน้นเรื่อง
กระบวนการวธิีการสอน ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือและใช้ส่ือประกอบการสอน ก าหนดบทบาทให้คณะกรรมการ
นิเทศภายในด าเนินการนิเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เนื่องจาก
โรงเรียนนี้มีครูบรรจุใหม่และครูอัตราจ้างเป็นจ านวนมาก ยังขาดทักษะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้
ผู้บริหารนิเทศติดตามประเมินผล น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีใหม่ๆ ท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

๖. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เพียงพอ  และเพิ่มข้ึนเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ 
เป็นรูปธรรม และให้นักเรียนได้ใช้อย่างคุ้มค่า 

๗. โรงเรียนจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อมุ่งไปสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู ้
สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
คุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทยและมีความสารถก้าวไกลในระดับสากล 
 ๘.  โรงเรียนมีความพร้อมและความส าเร็จตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. ด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนยังขาดทักษะการคิด ต้องการการฝึกฝน เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยเฉพาะด้านส่ือเทคโนโลยี ถึงแม้โรงเรียนจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ถึง ๒ ห้อง จ านวน ๗๔ เครื่อง   
ยังไม่เพียงพอ โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการจัดท าโครงการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อบริการแก่นักเรียนตาม
บริเวณอาคารเรียนท่ีอยู่ภายนอกห้องเรียน และสามารถใช้ได้ตลอดเวลา สะดวกในการใช้ เป็นการฝึกให้เป็น
คนใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษา 
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 ๒. จัดหางบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดควรได้รับการพัฒนาอีก
มาก ซึ่งยังไมไ่ด้มาตรฐานตามเกณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของโรงเรียน จ านวนหนงัสือยังมีไม่เพียงพอ 
และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในระดับท่ีน่าพอใจ 
 

๓. ความขาดแคลนของผู้ปกครอง    ท่ีประสงค์ให้โรงเรียนช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษา   จากการ
สอบถามความความพึงพอใจของปกครอง ผู้ปกครองได้เสนอแนะมา คือต้องการให้ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
ให้กับนักเรียน   ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
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๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ระดับดีเลิศ) 
๑.๑ ความสามารถในการอ่าน  เขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ   
 
 
 

 

 
 
๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา  
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ยอดเย่ียม 

ดีเลศิ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลงัพฒันา 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ยอดเย่ียม 

ดีเลศิ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลงัพฒันา 

 แผนภาพที่ ๑  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน          
                     เขียน   การสื่อสาร และการคิดค านวณ   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

แผนภาพที่ ๒  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ     
               อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา    จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒๑ 

  

๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
      แผนภาพที่ ๓ ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีมี่ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 
๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ยอดเย่ียม 

ดีเลศิ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลงัพฒันา 

๐ 

๑๐ 

๒๐ 

๓๐ 

๔๐ 

๕๐ 

๖๐ 

๗๐ 

๘๐ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

ยอดเย่ียม 

ดีเลศิ 

ดี 

ปานกลาง 

ก าลงัพฒันา 

แผนภาพที่ ๔ ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒๒ 

  

๑.๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
            แผนภาพที่  ๕  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาใน      
                 ระดับ ๓  ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ภาคเรียนที่ ๑-๒  ปีการศึกษา   ๒๕๖๔   
 

 
 

แผนภาพที่  ๖  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ภาคเรียนที่ ๑-๒    ปีการศึกษา   ๒๕๖๔   
 

 
 
 

๖๒.๗๔ 

๕๗.๙๘ 

๕๖.๐๕ 

๗๙.๘๙ 

๙๐.๐๘ 

๖๔.๓๐ 

๕๒.๖๒ 

๔๗.๘๘ 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 

สงัคมศึกษา ฯ 

สขุศึกษาและพล… 

ศิลปะ 

การงานอาชีพ ฯ 

ภาษาต่างประเทศ 

ผลสัมทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑-๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๔ 

ผลสมัทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนท่ี ๑-๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖๔.๐๘ 
๖๒.๗๔ ๕๓.๒๗ 

๕๗.๙๘ 
๖๐.๔๐ 

๕๖.๐๕ 

๗๕.๒๓ ๗๙.๘๙ 

๙๑.๓๖ 
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๖๑.๑๔ 

๕๒.๖๒ 
๕๐.๒๕ 

๔๗.๘๘ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑-๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษาฯ สขุศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาองักฤษ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒๓ 

  

 
แผนภาพที่  ๗   เกรดเฉลี่ยทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖          
                                 ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
       แผนภาพที่ ๘  เกรดเฉลี่ยทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖   
                                          ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒๔ 

  

แผนภาพที่  ๙  เปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลที่ได้ ๓.๐๐  ขึ้นไป 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  ภาคเรียนที่ ๑-๒    ปีการศึกษา   ๒๕๖๔ 
 

 
 
จากแผนภาพที่ ๕  เกรดเฉล่ียทางการเรียนของนกัเรียนรายบุคคลท่ีได้ ๓.๐๐  ขึ้นไประดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา   ๒๕๖๔  โดยการเปรียบเทียบ ภาคเรียนท่ี ๑ และ ภาคเรียนท่ี ๒    
เพิ่มข้ึนร้อยละ  ๑๙.๖๒   
 
 
๑.๖ มีความรู้   ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
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แผนภาพที่ ๑๐  ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒๕ 

  

๒. คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน (ระดับดีเลิศ) 
๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีที่ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

 
 
 
 

 
 
 
 

๒.๒ นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  
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ปานกลาง 
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แผนภาพที่ ๑๑  ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม   
                                      จ าแนกตาม ระดับคุณภาพ 

แผนภาพที่ ๑๒ ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจในความเปน็ไทย 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒๖ 

  

๒.๓ นักเรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 
 
 

 
 
 
๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
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แผนภาพที่ ๑๓ ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

แผนภาพที่ ๑๔   ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒๗ 

  

 

 

 
 
 
 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (ยอดเยี่ยม) 

๒.๑ การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา   
แผนภาพที่ ๑๖   ร้อยละของจ านวนคร้ังที่ได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
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17% 

35% 
16% 

32% 

จ านวนครัง้ที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

ยงัไม่เคยได้รับการพฒันา ๑ ครัง้/ภาคเรียน ๒ ครัง้/ภาคเรียน มากกวา่ ๒ ครัง้/ภาคเรียน 

แผนภาพที่ ๑๕   ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผา่นเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒๘ 

  

 
๒.๒ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนภาพที่ ๑๗   ร้อยละของจ านวนเครือข่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
                     คุณภาพการศึกษา 

 

 
   

๒.๓  การนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล 
แผนภาพที่ ๑๘   ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม และประเมินจากผู้บริหาร 
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๖๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศกึษา 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีสว่นร่วมในการ
วางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ  ตดิตาม  และ
ประเมนิผลจากผู้บริหาร 

ร้อยละของครูท่ีได้รับการนเิทศ ก ากบั  
ติดตาม  และประเมินผลจากผู้บริหาร 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๒๙ 

  

 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ระดับดีเลิศ) 

แผนภาพที่ ๑๙   ร้อยละของครูที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี  ๒๕๖๔ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา หน้า ๓๐ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


