
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี
ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 
 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่  1 ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71190 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มี
บุคลากรสายบริหาร จ านวน 2 คน และบุคลากรครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง จ านวน 50  คน 

1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ ส าหรับนักเรียนทุกคน  
และเปิดแผนการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการทาง
ภาษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเน้นพัฒนาทักษะ
ด้านการค านวณ และการคิดวิเคราะห์  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานและมีความสามารถในการเข้าร่วมการ
แข่งขันงานวิชาการต่างๆ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ  สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าได้  อีกท้ังโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีรายวิชาโครงงาน
ในหลายๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม สามารถสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์หรือปรับปรุงของเก่าที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น แล้วน ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  รวมไปถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ ใช้ทักษะเพ่ือศึกษาค้นคว้า และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์   

จากการส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีสมรรถนะที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
ของโรงเรียน ที่ว่า "โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ICT" 

 



 

 

 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและพลโลก  ที่ดีมี
ความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน  กิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างค่านิยมชาติ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะ
ผู้น าและจิตอาสา กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ การแนะแนว กิจกรรมตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาวะทาง
กายและสุขภาวะจิต ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้ก าหนดให้มีการเยี่ยมบ้าน 100% และมี 
โครงการติดตามแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร ส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่ติด 0 , ร , 
มส. จ านวนลดลง 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการภายใต้การบริหารจัดการการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดถือความเป็นกัลยาณมิตรให้
เกิดข้ึนในองค์กร มีการก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกันอย่างชัดเจน สามารถด าเนินการพัฒนา
สถานศึกษาตามสายการบริหาร ดังนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจและให้เกิด
การพัฒนาตามสายงานที่ชัดเจน สามารถติดตามและตรวจสอบได้ง่าย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
มีการก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามวงจรคุณภาพ และแบ่งการบริหารจัดการในส่วนย่อยไปตามงานในแต่
ละฝุาย ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามสายงานได้บรรลุเปูาหมาย มีผลการด าเนินงานที่สะท้อน
ความส าเร็จและความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา โดยมีเครือข่ายการพัฒนาตามระเบียบการบริหารจัดการ  ระดับห้องเรียนและ
ระดับโรงเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง สมาคมนักเรียนเก่า และชุมชน  สนับสนุนงบประมาณ 
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์เพ่ือเป็นเปูาหมาย ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการประชุม
เพ่ือติดตามการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดเป็นประจ าทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับกลุ่มบริหาร ระดับ
กลุ่มสาระฯ และระดับหน่วยงาน มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และและมีความปลอดภัย และด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย  โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับปัญหาของ
สถานศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้ด าเนินการโครงการโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข 

ด้านการพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  รวมทั้งน าผลการพัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ  
หรือน าผลการพัฒนาไปใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน  การเป็นครูแกนน า เป็น
วิทยากร 
 



 

 

 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning  
โดยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการ
เรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน มีวิจัยใน
ชั้นเรียน 

จุดเด่น 

 1.  คุณภาพนักเรียนในด้านความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการ
แข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ  
 2.  การตดิตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
โครงการเยี่ยมบ้าน100% 
 3.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา 100% 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1.  นักเรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 2.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากข้ึน และเพ่ิมบทบาทการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบชัดเจน 
 3.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรทั้งในด้านวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.  การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดย  จัดท า
บันทึกข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learnning เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนา บุคลากร  
การพัฒนาบุคลากรตามแผน และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

แผนปฏิบัติงานที่ 4 จัดอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 

 

 



 

 

 
 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self – Assessment Report : SAR )            
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัด
การศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณชน
ได้รับทราบ ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้ง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูลแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    (  นายคณิต     ชูลาภ  ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สารบัญ 
 
ส่วนที่            หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ข้อมูลนักเรียน 
 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
 สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น  
 จุดเด่น 
 จุดควรพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
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จ านวนบุคลากร 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  
รหัสไปรษณีย์ 71190 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  โทรศัพท์034-589242 โทรสาร 034-589447 e-mail dsl_kn@hotmail.com   
website  http://www.dsl.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6 มีเนื้อที่  68  ไร่  1 งาน  94  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่  บ้านท่าหวี  บ้านจันอุย  บ้านท่าเสา        
บ้านทุ่งนานางหรอก บ้านลาดหญ้า บ้านพุเลียบ บ้านท่าหว้า บ้านหนองแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

2.1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 44 1 5 7 59 
  

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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2.2)  วุฒิการศกึษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 4 41 14 - 59 
  

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 

 
 
2.3)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 ครู ในแต่ละ
สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1.  บริหารการศึกษา 2 - 
2.  ภาษาไทย 4 23 
3.  คณิตศาสตร์ 7 22 
4.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 21 
5.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 24 
6.  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 21 
7.  ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 3 24 
8.  การงานอาชีพ 3 22 
9.  ภาษาต่างประเทศ 8 20 
10.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 21 
รวม 52 198 

 
 
 

จ ำนวนบุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

การงานอาชีพ 

ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 ครู ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) จ านวน (คน) 

แผนภูมิแสดงสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ของคุณครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ของปีการศึกษา 2562 ) 
จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 793 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 5 103 81 184 36.8 
ม.2 5 87 82 169 33.8 
ม.3 5 83 75 158 31.6 
รวม 15 273 238 511  
ม.4 4 38 59 97 24.25 
ม.5 4 40 70 110 27.5 
ม.6 3 27 48 75 25 
รวม 11 105 177 282  

รวมทั้งหมด 26 378 415 793  
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    อัตราส่วนครู : นักเรียน =  1 : 40 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 

ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 51.06 21.1 28.3 28.74
ระดับสพม.8 55.91 26.98 30.22 32.98
ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25

51.06 
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55.91 26.98 
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33.25 
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ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

5.  ข้อมูลอาคารสถานที ่

อาคารเรียนจ านวน 3 หลัง อาคารประกอบ  จ านวน 7 หลัง ได้แก่ อาคารกึ่งถาวร 2  หลัง  อาคาร
โรงฝึกงาน  3 หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง  หอประชุม  1  หลัง ส้วม 4  สนามฟุตบอล 1 สนาม สนาม
บาสเกตบอล 2 สนาม สนามเปตอง 2  สนาม 

6.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

   1) ห้องสมุดมีขนาด  160  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด  8,727 เล่ม 
     การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนหนังสือ ใช้ระบบ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ 
     จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 330 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 14 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 4 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์    จ านวน 3 ห้อง 

ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน 2 ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน 157 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 99  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 30  เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 550 คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 71.42  ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 100 เครื่อง 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
ระดับโรงเรียน 36.34 21.95 26.21 22 31.25
ระดับสังกัด 48.16 31.04 30.75 31.15 35.48
ระดับประเทศ 47.31 30.72 30.51 31.41 35.16
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ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี
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 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
1. ลานกีฬา 
2. ห้องสืบค้นข้อมูล 
3. ห้องสมุดโรงเรียน 
4. ห้องแนะแนว 

136  
106 
2344 
116 

 

 
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
1. วัดทุ่งลาดหญ้า 
2. เขาชนไก่ 
3. วัดกาญจนบุรีเก่า 
4. อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ 
5. พระราชวังบางประอิน 
6. วัดนิเวศธรรมประวัติ 
7. ตลาดโก้งโค้ง 
8. พระราชวังบ้านปืน 
9. วัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน) 
10. วัดข่อย 
11. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

12. หาดเจ้าส าราญ 

30 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
1 

ลานกฬีา, 136, 5% หอ้งสบืคน้ขอ้มูล, 106, 

4% 

หอ้งสมุดโรงเรยีน, 

2344, 87% 

หอ้งแนะแนว, 116, 4% 

แหล่งเรยีนรูภ้ำยในโรงเรยีน 

ลานกฬีา หอ้งสบืคน้ขอ้มูล หอ้งสมุดโรงเรยีน หอ้งแนะแนว 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
13. ตลาดสะพานโค้ง 
14. วัดไผ่โรงวัว 
15. วัดล าพญา 
16. ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองสาหร่าย 

1 
1 
1 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึ กษา ตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ  
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ "โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ict" มีการปรับปรุง
หลักสูตรของโรงเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) โดย
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบท ของโรงเรียนและความเป็นสากล มีหลักสูตร
ทวิศึกษา    มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานและการน า เสนอโครงงานในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยจัด
เพ่ิมเติมด้านภาษาจีน การเรียนรู้แบบบูรณาการ ในรายวิชา IS 1 : การศึกษา ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
และใช้รูปแบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ตามศักยภาพของนักเรียน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ หลักสูตร ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและพลโลก ที่ดีมีความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการจัดกิจกรรมที่
เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เสริมสร้างค่านิยมชาติ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและจิตอาสา กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ การ
แนะแนว กิจกรรมตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาวะทางกายและสุขภาวะจิต  ในด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนได้ก าหนดให้มีการเยี่ยมบ้าน 100% และมี โครงการติดตามแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมินตามหลักสูตร ส่งผลให้จ านวนนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส. จ านวนลดลง 

2.  ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เปูาหมาย ผลการประเมิน 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ  

65 69.88 ตามเปูาหมาย 

1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร ภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

65 71.81 สูงกว่าเปูาหมาย 

1.2 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

65 69.67 ตามเปูาหมาย 

1.3 มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

65 68.15 ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เปูาหมาย ผลการประเมิน 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

65 66.58 ตามเปูาหมาย 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65 69.24 ตามเปูาหมาย 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

65 70.17 ตามเปูาหมาย 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

65 52.80 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

65 70.43 ตามเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน 

65 66.52 ตามเปูาหมาย 

  
 จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 5 ประเด็นพิจารณา 
และต่ ากว่าเปูาหมาย 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว เป็นไปตาม
เปูาหมาย เป็นส่วนใหญ่  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถอ่านออก  อ่านคล่องตามมาตรฐานแต่
ละระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  คิดค านวณ  คิดวิเคราะห์  แยกแยะ  คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ดี  กล้า
แสดงออก  แสดงความคิดเห็นได้ตรงประเด็นและสร้างสรรค์  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามหลักประชาธิปไตยได้เป็น
อย่างดี  แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ดี  สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลจากสื่อที่หลากหลายรูปแบบ มี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณาท่ี
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เปูาหมาย ผลการประเมิน 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

70 69.15 ตามเปูาหมาย 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 70 72.37 สูงกว่าเปูาหมาย 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

70 70.84 ตามเปูาหมาย 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 70 67.24 ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 

เปูาหมาย ผลการประเมิน 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาท่ี 1.2  
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

70 69.90 ตามเปูาหมาย 

 

จากตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 3 ประเด็น
พิจารณา สูงกว่าเปูาหมาย จ านวน 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว 
เป็นไปตามเปูาหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

ผู้เรียนมีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีค่านิยมที่ดี  เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยความ
เต็มใจและภาคภูมิใจ  ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่างและหลากหลาย  รักษาสุขภาพโดย
รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย  ออกก าลังกาย  เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด  ร่างกายแข็งแรงสม
ส่วน  สุขภาพจิตดี  รู้เท่าทันสื่อ  มีทักษะชีวิต  รู้และตระหนักในพิษภัยยาเสพติด   ปฏิบัติตนตามกฎ  กติกา
ของสังคม 

3. จุดเด่น 

 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่แสดงถึงความเป็นผู้น าด้านวิชาการ มีผลงาน โครงงาน
ในกลุ่มวิชาต่างๆ อย่างหลากหลายและ มีผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับ
รางวัลในระดับภาค นอกจากนี้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

4.  จุดที่ควรพัฒนา 

 นักเรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยผล การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ต่ ากว่าระดับจังหวัด 

5.  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดย  จัดท า
บันทึกข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learnning เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมีการบริหารโดยใช้ระบบการน าองค์กร มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบอาศัยหลักการ

กระจายอ านาจ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับ
กิจกรรม/โครงการ ระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ตลอดจนการให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
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สมาคมนักเรียนเก่า และชุมชน สนับสนุนงบประมาณ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
การส่งเสริมการ จัดการศึกษาของโรงเรียน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์เพ่ือเป็น
เปูาหมาย ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการจัดสรรและใช้งบประมาณอย่างเพียงพอและตรงกับความ
ต้องการใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการ มีการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน โดยส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมกับหน่วยงานภายนอกและโรงเรียนจัดขึ้น มีการสนับสนุนให้
พัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ มีการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนและก ากับติดตามการ
ด าเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับเปูาหมาย มีการประชุมเพ่ือติดตาม การด าเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวคิด
เป็นประจ าทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับกลุ่มบริหาร ระดับกลุ่มสาระฯ และระดับหน่วยงาน มีการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการ เรียนรู้ในห้องเรียน 

2.  ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 2/ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เปูาหมาย ผลการประเมิน 

2.1 มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่
ก าหนดค่าเปูาหมายความส าเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้ เ รี ยนรอบด้ านตามหลั กสู ตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ม า ต ร ฐ า น ที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 6 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการด าเนินงานแล้ว เป็นไป
ตามเปูาหมายเป็นส่วนใหญ่ 

โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา  ผลการจัดการศึกษา  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์และกลยุทธ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการในการพัฒนา  บริหารจัดการทรัพยากรโดยยึดหลักความพอเพียง
และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีคุณภาพ  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามวิชาชีพ  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ห้องเรียนที่ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างพอเพียง สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท มี
สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนที่ดี  
ส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนและท า
กิจกรรมต่างๆ  จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและจัดการศึกษาอย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพ 

3.  จุดเด่น 

โรงเรียนมีเปูาหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ มีการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอ มีการนิเทศก ากับติดตามทั้งในด้านการเรียนการสอนและการด าเนินงาน/โครงการส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4.  จุดที่ควรพัฒนา 

ควรเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น และเพ่ิม
บทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบชัดเจน 

5.  แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนา บุคลากร  
การพัฒนาบุคลากรตามแผน และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning  

โดยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ในด้านการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเลือกแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และรายวิชาเพ่ิมเติมที่ตรง
กับความต้องการและความสนใจ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรู้การค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS1) ในระดับ
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มัธยมศึกษาปีที ่4 การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน มีวิจัยในชั้นเรียน 

2.  ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานที่ 2/ ประเด็นพิจารณา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เปูาหมาย ผลการประเมิน 

3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

70 78.45 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระฯจัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

70 
 

88.89 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  

70 68.00 ตามเปูาหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 70.37 ตามเปูาหมาย 

3.2.1 ครูทุกกล่มสาระฯใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

70 77.78 ตามเปูาหมาย 

3.2 .2 ครูทุกกลุ่ มสาระฯ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

70 66.67 ตามเปูาหมาย 

3.2.3 ครูทุกกลุ่มสาระฯ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

70 66.67 ตามเปูาหมาย 

3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70 67.86 ตามเปูาหมาย 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70 64.00 ตามเปูาหมาย 

3.4.1 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 

70 62.00 ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐานที่ 2/ ประเด็นพิจารณา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เปูาหมาย เปูาหมาย 

3.4.2 ครูมีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผล
ที่เหมาะสมกับเปูาหมายของการเรียนรู้ 

70 66.00 ตามเปูาหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

70 64.00 ตามเปูาหมาย 

3 . 5 . 1  ครู และผู้ มี ส่ ว น เกี่ ย ว ข้ อ งมี ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

70 64.00 ตามเปูาหมาย 

ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ม า ต ร ฐ า น ที่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

70 68.94 ตามเปูาหมาย 

จากตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผลการประเมินกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นไปตามเปูาหมาย 4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเปูาหมาย 1 ประเด็น
พิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ของการด าเนินงานแล้ว เป็นไปตามเปูาหมายเป็นส่วนใหญ่ 

โรงเรียนเทพศริินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่
การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็ก
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดปูายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง 

3. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปูาหมายของการเรียนรู้ 
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4.  จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมมากขึ้น 

5.  แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 

ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เปูาหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
ประเด็นพิจารณาที่  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

65 66.52 ดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ  

65 69.88 ตามเปูาหมาย 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

65 66.58 ตามเปูาหมาย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65 69.24 ตามเปูาหมาย 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

65 70.17 ตามเปูาหมาย 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

65 52.80 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 

65 70.43 ตามเปูาหมาย 

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

70 69.90 ดีเลิศ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

70 69.15 ตามเปูาหมาย 
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มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เปูาหมาย ผลการประเมิน 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 70 72.37 สูงกว่าเปูาหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

70 70.84 สูงกว่าเปูาหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 70 67.90 ตามเปูาหมาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.1 การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.3 การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.4พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ตามเปูาหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

70 
 

68.94 ตามเปูาหมาย 

 3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

70 78.45 สูงกว่าเปูาหมาย 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

70 70.37 ตามเปูาหมาย 

3.3 การบรหิารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 70 67.86 ตามเปูาหมาย 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

70 64.00 ตามเปูาหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

70 64.00 ตามเปูาหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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จากตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของเปูาหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 พบว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

จุดเด่น 

1.  คุณภาพนักเรียนในด้านความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ในการเข้าแข่งขันในระดับภาค 
 2.  การติดตามดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
โครงการเยี่ยมบ้าน100% 
 3.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา 100% 

จุดควรพัฒนา 

1.  นักเรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 2.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น และเพ่ิมบทบาทการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบชัดเจน 
 3.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรทั้งในด้านวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4.  การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ โดย  จัดท า
บันทึกข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ 2 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learnning เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะ นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

แผนปฏิบัติงานที่ 3 การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนา บุคลากร  
การพัฒนาบุคลากรตามแผน และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 

แผนปฏิบัติงานที่ 4 จัดอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

  ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
  การให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  เปรียบเทียบค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2562 
  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 หลักสูตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2562 ) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  บัญชีสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ค าสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ที ่ ๒๒ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

และจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-------------------------------------- 

ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและ 
พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 
๑) คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.   นายคณิต     ชูลาภ   ประธานกรรมการ 
๒.   นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย   รองประธานกรรมการ 
๓.   นางศิวพร                  คล้ายเจ๊ก  กรรมการ 
๔.   นางรัชนี   เชื้อจันสา  กรรมการ 
๕.   นางสาววรรณญากร      ฤทธิ์เดช   กรรมการ 
๖.   นายจรัญ  มูลจันทร์  กรรมการ 
๗.   นางพิชานันท์  จันทมัด   กรรมการ 
๘.   นางสุรัชต์              รตันชัย   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่ ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎกระทรวง   
           ศึกษาธิการและอ านวยการส าหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๒) คณะกรรมการฝ่ายนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ 

๑. นางสาวสุภาวดี   จาวสุวรรณวงษ์ รับผิดชอบมาตรฐานที่  ๑   
๒. นางสาวศิริรัตนา   สุภาชัย รับผิดชอบมาตรฐานที่  ๒  
๓. นางพิชานันท์ จันทมัด รับผิดชอบมาตรฐานที่  ๓  
๔. นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

มีหน้าที ่ นิเทศก ากับติดตามแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดต่างๆในการท างานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
๓) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

   ๑. นางสาวสุภาวดี  จาวสวุรรณวงษ์ หัวหน้ามาตรฐาน 
     ๒.  นางสมใจ    พูนน าเภา         ๓.  นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ 
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 ๔.  นายสิทธิโชค  ภูลา  ๕.  นางสาววรรณเลขา   กันเกตุ  
๖.  นางทัศนา    ใจภักด ี ๗.  นางเงาแข    ด้วงศรี 
๘.  นางสาวอารีพร   เพ็งน้อย  ๙.  นางพนาไพร   ศิริรัตน์ 
๑๐.  นางวาสนา   หนูขาว  ๑๑.  นางประภาพร   ทะลาสี   
๑๒.  นางสาวธนาทิพ     ภู่พันธ์  ๑๓.  นายสิทธิชัย   ศรีสรากรณ์ 

 ๑๔.  นางสาววรัทยา   ชีวาภัทรกุล ๑๕.  นางสาวพรทิพย์  ศรีจันทร์ 
๑๖.  นางสุพรรณิกา   คมสันต์   ๑๗.  นายอุดมศักดิ์   ชาญเลิศ  
๑๘.  นางกมลณัชส์   กลมกลึง   ๑๙.  นางสาวสาลิน ี  สิทธิสาร 
๒๐.  นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์  ๒๑.  นางสาวณัฐฐินีย์   เทียนทอง 
๒๒.  นางเนตรดาว  นิลเพ็ชร  ๒๓.  นางอุษณี    ผูกไมตรี 
๒๔.  นายสุบิน    ติณภูมิ  ๒๕.  นางสาวเพ็ญนภา   วิชัยสุทธิพันธุ์ 
๒๖.  นางภาวิณี   เพชรสุวรรณ ๒๗.  นายสกล    ประกอบ 
 ๒๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์  ปานด ารง ๒๙.  นางวิภาวรรณ   โชติสวัสดิ ์
๓๐.  นายภิรมย์   น้อยผล  ๓๑.  นางสาวเอมิกา พลานนท์ 
๓๒.  นางสาววรณญากร ฤทธิ์เดช    กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๑.  นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย  หัวหน้ามาตรฐาน 
๒.  นางศิวพร    คล้ายเจ๊ก ๓.  นางสาวเกิดสิร ิ เจียวพ่วง 
๔.  นางรัชนี    เชื้อจันสา ๕.  นางสาวสภุาพร ศรีพุทธา   

      ๖.  นางพรทิพย์   จานแก้ว  ๗.  นางสาวพัชรียา  แซ่เจา   
๘. นางสาวสรยา เมฆมังกร ๙.  นางสาวกาญจนา   ดอกกะถิน  
๑๐.  นางสาวขนิษฐา  สิงห์พรม   ๑๒.  นางจิราพร   บัวลอย 
๑๓.  นายจรัญ     มูลจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. นางพิชานันท์  จันทมัด  หัวหน้ามาตรฐาน 

 ๒. นายฐิติโชต ิ  ชูธัญญะ  ๓. นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 
 ๔. นางรัชน ี  เชื้อจันสา ๕. นางสมพร     ผาด า  
 ๖. นายนพรัตน์  นิลเพ็ชร  ๗. นางจันทร์วดี   รักษ์อาจ   

๘. นางสาวอิสริยาภรณ์  ยี่ประชา  ๙. นายนคร   เรืองศรี 
๑๐.  นางอัปสร   ศรีอรุณ  ๑๒.  นางสุรัชต ์  รัตนชัย 
๑๓. นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. วิเคราะห์รายการกิจกรรมที่เป็นหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวบ่งชี้ 
          ๒.  จัดท ารายการกิจกรรมที่เป็นหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานเป็นเอกสารเพ่ือให้ผู้ 
             ปฏิบัติและ  ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการจัดท าข้อมูลเป็นหลักฐาน 

๓. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจัดเข้าแฟูมมาตรฐาน 
๔. ประเมินผลแต่ละมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
๕. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตามวันเวลาที่ก าหนด 

๔)  คณะกรรมการตรวจสอบและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๑. นายคณิต   ชูลาภ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย   รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัชนี  เชื้อจันสา  กรรมการ 
๔. นางสุรัชต์   รัตนชัย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือ
ด าเนินการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒ เพ่ือน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๖) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

 ๑. นางเงาแข  ด้วงศรี   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 ๒. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก   หัวหน้างานเทคโนโลยี  
 ๓. นางสาววรณญากร ฤทธิ์เดช  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
     มีหน้าที ่ ๑.  รวบรวมการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน และความภาคภูมิใจ ของโรงเรียนเพ่ือการ 
                     ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วารสาร แผ่นพับ และวิดีทัศน์ 
                 ๒. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปฏิบัติงานหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเท และเสียสละ เพื่อให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป    
   
   สั่ง  ณ   วันที่  ๑๑  มีนาคม พ.ศ.    ๒๕๖๓ 
 
 
                        

 (นายคณิต  ชูลาภ)  
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

.......................................... 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี         ครั้งที่ 
2 / 2563 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีแล้ว  

เห็นชอบให้ด าเนินการน ารายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  
 
 
 

(ลงชื่อ) 
( นายถิน  พิสูจน์ ) 

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
เรื่องการก าหนดค่าเปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
          โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา    พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงใหม่ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเปูาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่า
เปูาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ เพ่ือเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
การประเมินคุณภาพภายใน 
 

 
ประกาศ    ณ    วันที่   17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 
(นายคณิต  ชูลาภ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
เรื่อง ก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ีปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

............................................................. 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปี 2562 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 6๕ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ร้อยละ 6๕ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 6๕ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ ๖๕ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๕ ได้ผลการเรียนระดับ 

2.๕ ขึ้นไป 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 6๕ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๗๐ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๐ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๐ 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๗๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม  
       หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

   ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
       อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
       การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
       น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๗๐ 

   ๒. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๐ 
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๗๐ 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปี 2562 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ ๗๐ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ  
       พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ 
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง 
  ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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เปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2561 - 2562 
............................................................. 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเปูาหมาย 
2561 2562 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 64 ดี 65 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 58 ดี 65 ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดค านวณ  

60 ดี 65 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

70 ดี 65 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 45 ดี 65 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

55 ดี 65 ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

55 ดี 65 ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

60 ดี 65 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 70 ยอดเยี่ยม 70 ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

70 ยอดเยี่ยม 70 ดีเลิศ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 70 ยอดเยี่ยม 70 ดีเลิศ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

70 ยอดเยี่ยม 70 ดีเลิศ 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 70 ยอดเยี่ยม 70 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

1) การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

2) มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

3) การด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
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กลุ่มเปูาหมาย 
4)พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดี 70 ดีเลิศ 

 1) การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี ดี 70 ดีเลิศ 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดี ดี 70 ดีเลิศ 

3) การบรหิารจดัการชัน้เรียนเชงิบวก ดี ดี 70 ดีเลิศ 
4) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี ดี 70 ดีเลิศ 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี 70 ดีเลิศ 
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ที่ ศธ ๐๔๒๓๘.๒๘/๐๗๒                   โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
                   อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ 

               ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า  

  ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความประสงค์
ขอเชิญ นางกมลฉัตร   โล่ห์สุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
       

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (นายคณิต   ชูลาภ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
 
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โทร. ๐-๓๔๕๘๙-๒๔๒ 
โทรสาร ๐-๓๔๕๘-๙๔๔๗ 
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หลักสูตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี พุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2562 ) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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บัญชีสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนการสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
 
 

- โครงการห้องสมุดและส่งเสริม
รักการอ่าน 
- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และงาน
ห้องสมุด 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- การเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกลุ่ม
สาระต่างๆ 
- การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน  

- สรุปโครงการห้องสมุดและส่งเสริม
รักการอ่าน 
- สรุปกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- สรุปกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และงาน
ห้องสมุด 
- สรุปกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- สรุปกิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
- สรุปกิจกรรมวันคริสต์มาส 
- ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนของกลุ่มสาระต่างๆ 
 
- รูปเล่มโครงงาน 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และงาน
ห้องสมุด 
- กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
- การเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกลุ่ม
สาระต่างๆ 
- การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 

- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และงาน
ห้องสมุด 
- กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
- ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนของกลุ่มสาระต่างๆ 
 
- รูปเล่มโครงงาน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

- การสร้างศิลาจ าลองสองภาษา 
- การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
- การสร้างผลงานทางศิลปะ 
- การสร้างเกมส์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
- การรวบรวม คุณค่าสมุนไพร
ไทยในรูปแบบกาพย์ยานี 11 
- การสร้างเกมส์ในรายวิชา

- ชิ้นงานของนักเรียน 
- รูปเล่มโครงงาน 
 
- ผลงานของนักเรียน 
- ชิ้นงาน (เกมส์) 
 
- ชิ้นงานของนักเรียน 
 
- ชิ้นงาน (เกมส์) 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
ภาษาไทย 
- กิจกรรมท าหนังสือเล่มเล็ก  

 
- ชิ้นงาน (หนังสือเล่มเล็ก) 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561ระดับชาติ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ได้เหรียญทอง 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และงาน
ห้องสมุด 
- การทดสอบโดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานกลาง 
 

- สรุปกิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน 
- สรุปกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- สรุปกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ และงาน
ห้องสมุด 
- สรุปผลการทดสอบจาการใช้
ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

- โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3 และ ม.6  

- สรุปผลการทดสอบ O-net 

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 

- โครงการส่งเสริมการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไป
กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education), หลักสูตร
ระยะสั้น 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาการงานอาชีพ 
 

- สรุปโครงการส่งเสริมการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ
วิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education), หลักสูตรระยะสั้น 
- แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
การงานอาชีพ และชิ้นงานของ
นักเรียน 
 

 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

- โครงการคุณลักษณะที่พึงมี 
สร้างคนดีให้สังคม (ค่ายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
- โครงการปฐมนิเทศและเรียนรู้ 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์  

- สรุปโครงการคุณลักษณะที่พึงมี 
สร้างคนดีให้สังคม (ค่ายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
- สรุปโครงการปฐมนิเทศและเรียนรู้ 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- โครงการวันส าคัญของชาติ 
   - วันมาฆบูชา 

- สรุปโครงการวันส าคัญของชาติ 
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   - วันวิสาขบูชา 
   - วันเข้าพรรษา 
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
   - วันลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

- โครงการกีฬาคณะสี 
- โครงการค่ายลูกเสือ 
- โครงการปฐมนิเทศและเรียนรู้ 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
- กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

- สรุปโครงกากีฬาคณะสี 
- สรุปโครงการค่ายลูกเสือ 
- สรุปโครงการปฐมนิเทศและเรียนรู้ 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
- สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
- สรุปกิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
- สรุปกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

- กิจกรรมติดตามสภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน 
- โครงการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี 
ด้วยวิธี เต้นแอโรบิค” 
- กิจกรรม ท.ศ.ล. รวมใจ ต้าน
ภัยเอดส์ 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
- การสรุปสถิติการเจ็บปุวยของ
นักเรียน 
- ชมรมอาสาจราจร 
- กิจกรรมการวิ่งเก็บรอบ 
- กิจกรรมชุมนุมพุทธบุตรวัยใส
ใส่ใจธรรม 
-  กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
- โครงการกีฬาคณะสี 
- โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- โครงการส่งเสริมการขับขี่
ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวม
หมวกนิรภัย 100%) 

- สรุปกิจกรรมติดตามสภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน 
- สรุปโครงการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธี 
เต้นแอโรบิค” 
- สรุปกิจกรรม ท.ศ.ล. รวมใจ ต้าน
ภัยเอดส์ 
- สรุปกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
- สถิติการเจ็บปุวยของนักเรียน 
- สรุปารด าเนินงานของชมรมอาสา
จราจร 
- สมุดบันทึกการวิ่งเก็บรอบ 
- สรุปกิจกรรมชุมนุมพุทธบุตรวัยใส
ใส่ใจธรรม 
-  สรุปกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
- สรุปโครงการกีฬาคณะสี 
- สรุปโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- สรุปโครงการส่งเสริมการขับขี่
ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวม
หมวกนิรภัย 100%) 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี/
โครงการ/กิจกรรม 

-เล่มแผนปฏิบัติการปร าจ าปีการศึกษา 2561 
-บันทึกการประชุม 
-ค าสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
-สมุดนิเทศ 
-สมุดเยี่ยมของโรงเรียน 
-รายงานการประเมินภายนอก สมศ. 
-รายงานประจ าปีของโรงเรียน SAR 
-แฟูมสะสมงานครู ผู้บริหาร 
-แฟูมประกาศนียบัตร/รางวัลต่าง ๆ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

-ท.ศ.ล. โมเดล 
-แบ่งการบริหารออกเป็น 5 ฝาุย 

-ค าสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มต่างๆ 
 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

-โครงการหลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาคทวิศึกษา 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-สรุปและประเมินหลักสูตร 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

-โครงการพัฒนาครูครบรูปแบบ 
(คูปองครู) 
-โครงการพัฒนาบุคลาการ 
 

-รายงานโครงการ 
-เกียรติบัตรการอบรมครู 
-หนังสือขออนุญาตไปราชการ 
-หนังสือรายงานผลการอบรม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(ครูรัชนี) 
-โครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(ครูรัชนี) 
-โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
(ครูสนทยา) 
-โครงการสาธารณะประโยชน์ 
(ครูอุดมศักดิ์) 
 

-รายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
-รายงานโครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-รายงานโครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติด และอบายมุข 
-รายงานโครงการสาธารณะประโยชน์ 
-รูปถ่ายการจัดห้องเรียน 
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6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

-โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
-โครงการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

-รายงานโครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
-รายงานโครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ณ เมืองทองธานี 
-โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม “ธรรมสัญจร” ม.4 
-โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม ม.1 
-กิจกรรมวันคริสต์มาส 
-กิจกรรมการวางระบบ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะและห้องสมุด 
-โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
-โครงการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ หลักสูตรความ
จ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
-โครงการส่งเสริมการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไป
กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education), หลักสูตร
ระยะสั้น 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จดักจิกรรมแนะแนวเพ่ือ 

-รายงานการเข้าชมงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ เมืองทอง
ธานี 
-รายงานโครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม “ธรรมะสัญจร” ม.4 
-รายงานโครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม ม.1 
-รายงานกิจกรรมวันคริสต์มาส 
-รายงานกิจกรรมการวางระบบ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-รายงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-รายงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะและห้องสมุด 
-รายงานโครงการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
-รายงานโครงการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ หลักสูตรความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 
-รายงานโครงการส่งเสริมการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ
วิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education), หลักสูตรระยะสั้น 
-รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุน
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การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและ 
เป็นรูปธรรม 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต 

การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
-รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต 
 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

-โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 
-โครงงานคุณธรรม 
-โครงการสนับสนุนการผลิต 
จดัหาและใช้สื่อการเรียนการ
สอนเทคโนโลยีนวัตกรรม และ
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
หลากหลาย 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีในการจัด 
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืน ที่
อย่างทัว่ถึง 
-โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี
ดิจทัลเพือ่ การจัดการศึกษา ที่มี
มาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถงึได้ 

-รายงานโครงการทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2,ม.
3,ม.5,ม.6 
-รายงานโครงงานคุณธรรม 
-รายงานโครงการสนับสนุนการผลิต 
จดัหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกทีห่ลากหลาย 
-รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีในการจัด 
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืน ที่
อย่างทัว่ถึง 
-รายงานโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจทัลเพื่อ การจัดการ
ศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เขา้ถงึได้ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

-กิจกรรม To Be Number 
One วันวาเลนไทน์ 
-กิจกรรมปฐมนิเทศและการ
เรียนรู้วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “ร าเพย

-รายงานกิจกรรม To Be Number 
One วันวาเลนไทน์ 
-รายงานกิจกรรมปฐมนิเทศและการ
เรียนรู้วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
-รายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
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บาน  สืบสารเกียรติภูมิ ” “ร าเพยบาน  สืบสารเกียรติภูมิ ” 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

-โครงการสร้างความเข้มแขง็ของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง 
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม 

-บันทึกการเข้าแถว 
-รายงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
-สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
100% 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

-การประชุมครูและผู้ปกครอง 
-การแจ้งผลการเรียนให้กับ
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- ปพ.6 
- ตรวจสอบผลการเรียนผ่าน
โปรแกรม  sgs ส าหรับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


