
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา 
 

(Self-Assessment Report : SAR) 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
อำเภอบ้านโป่ง   จังหวดัราชบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

เอกสารลำดับที่ ......./ ......... 
 
 



 

 

 

 

คำนำ 
 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการ ๑) จัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบ ตามกฎกระทรวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื ่อง ๒) จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด  
๓) เผยแพร่ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ๔) นำผลการ
ประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

ดังนั้น โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปี
การศึกษาและได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูล สำหรับสถานศึกษานำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปี
ต่อไป และเป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์ รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยเขตพื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ตามลำดับต่อไป 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือ
ในการจัดทำรายงานครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 
 
 

                                                  (นายพรรษกฤช เกตุรัตน์) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
                                    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้
สถานศึกษามีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานตันสังกัดเป็นประจำทุกปี 

ดังนั้นโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานและคณะครู พร้อมท้ังได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา จัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

      

                       
                                                             ( นายทนงศักดิ์ พิทักษ์ภากร ) 

                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

สารบัญ 
ส่วนที่                 หน้า 

• คำนำ 
• ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
• สารบัญ 

   ๑   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา       ๑ 
• ข้อมูลท่ัวไป                  ๑ 
• ข้อมูลครูและบุคลากร                 ๑ 
• ข้อมูลนักเรียน                 ๒ 
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา             ๒ 
• ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน (O-NET)     ๕ 
• สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา             ๗ 

   ๒   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๙ 
• มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน               ๙ 
• มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ             ๒๒ 
• มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ           ๒๗ 
• ผลการประเมินภาพรวม                ๓๒ 
• สรุปผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน       ๓๓ 

ปีการศึกษา ๒๕'๖๑ 
   ๓   สรปุผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ    ๓๕ 

• จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา       ๓๕ 
• แนวทางการพัฒนาในอนาคต       ๓๘ 
• ความต้องการการช่วยเหลือ        ๓๘ 

   ๔   ภาคผนวก         ๓๙ 
• ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย   ๔๐ 
• คำส่ังแต่งต้ังคณะจัดทำมาตรฐานการศึกษา               ๔๗ 
• ประกาศแต่งต้ังคณะกรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  ๔๘ 

ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ /คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงาน 
ประจำปีของสถานศึกษา 

• การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                            49 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2559-๒๕๖๑   

 



๑ 

 

ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม   ท่ีอยู่  ถนนทรงพล  ตำบลบ้านโป่ง   อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัด
ราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๐๑๑๐  โทรศัพท์  ๐๓๒-๒๑๑๔๑๕  โทรสาร  ๐๓๒-๒๐๐๔๒๔ e-mail :  
watdontoom@gmail.com Website : www.dontoom.ac.th   ส ั ง ก ั ดสำน ั ก ง าน เขตพ ื ้ น ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี  ๖ 
 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จำนวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 

พนักงาน
ราชการ 
(คน) 

ครูอัตรา
จ้าง 
(คน) 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 
(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจำ 
(คน) 

ครูผู้
ทรงคุณค่า 

(คน) 
๒๕๖๑ ๑ ๓๖ - ๕ ๒ ๔ ๑ 

 

 ๒)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ต่ำกว่าระดับ

ปริญญา 
(คน) 

ปริญญาตรี 
(คน) 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพ 

(คน) 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาเอก 
(คน) 

๔ ๓๗ - ๘ - 
 

 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๓ ๐ 
๒. ภาษาไทย ๔ ๑๖ 
๓. คณิตศาสตร์ ๕ ๑๙ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๗ ๒๐ 
๕. สังคมศึกษา ๕ ๑๘ 
๖. ภาษาอังกฤษ ๔ ๒๐ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖ ๑๖ 
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๐ 
๙. ศิลปะ ๓ ๒๐ 
๑๐. ภาษาจีน - ๐ 
๑๑. แนะแนว ๑ ๑๓ 
๑๒. บรรณารักษ์ ๒ ๑๖ 

รวม 44 - 



๒ 

 

 

 

 

๑.๓  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รวม ๖๙๖ คน  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๒) 

ระดับชั้น
เรียน 

 ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
รวม

ท้ังส้ิน 
จำนวนห้อง  ๔ ๔ ๔ ๑๒ ๓ ๓ ๔ ๑๐ ๒๒ 

เพศ 
ชาย ๘๖ ๗๒ ๖๕ ๒๒๓ ๔๖ ๓๐ ๓๗ ๑๑๓ ๓๓๖ 
หญิง ๖๙ ๖๕ ๖๐ ๑๙๔ ๕๘ ๔๔ ๖๔ ๑๖๖ ๓๖๐ 

รวม  ๑๕๕ ๑๓๗ ๑๒๕ ๔๑๗ ๑๐๔ ๗๔ ๑๐๑ ๒๗๙ ๖๙๖ 
เฉลี่ยต่อห้อง  ๓๙ ๓๔ ๓๑ ๓๕ ๓๕ ๒๕ ๒๕ ๒๘ ๓๒ 

 

๑.๔  ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

       ๑.๔.๑ เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่สถานศึกษากำหนด คือ  ๒.๐ 

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน ๘ กล ุ ่มสาระการเร ียนร ู ้ท ุกระด ับช ั ้น ม.๑ -ม.๖   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๑ – ม.๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

จำ
นว

น 
นร

.ท
ี่ได้

ระ
ดับ

 ๓
 ขึ้

นไ
ป  

 
ร้อยละ จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ภาษาไทย ๒๐ ๒๘๒ ๒๓๖ ๒๘๘ ๒๘๙ ๓๐๑ ๒๐๙ ๒๖๒ ๗๗๒ ๔๐.๕๒ 
คณิตศาสตร์ ๕๐ ๕๗๐ ๓๑๕ ๒๗๙ ๒๑๖ ๑๖๒ ๙๑ ๑๑๔ ๓๖๗ ๒๐.๔๓ 
วิทยาศาสตร์ ๗๗ ๔๕๓ ๓๔๕ ๔๕๔ ๔๙๖ ๔๓๔ ๒๓๔ ๑๔๑ ๘๐๙ ๓๐.๗๑ 
สังคมศึกษา ๔๘ ๔๘๙ ๓๗๙ ๔๔๖ ๔๙๕ ๕๒๒ ๓๕๖ ๗๑๐ ๑,๕๘๘ ๔๖.๑๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๙ ๓๒๓ ๒๖๘ ๓๔๖ ๔๓๐ ๕๕๘ ๓๔๕ ๒๔๑ ๑,๑๔๔ ๔๕.๔๑ 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๑ – ม.๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

จำ
นว

น 
นร

.ท
ี่ได้

ระ
ดับ

 ๓
 ขึ้

นไ
ป  

 
ร้อยละ จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
ศิลปะ ๒๘ ๑๑๗ ๑๑๕ ๑๕๙ ๑๖๔ ๒๖๓ ๒๗๙ ๘๑๑ ๑,๓๕๓ ๖๙.๘๙ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๘๔ ๑๙๑ ๘๙ ๒๑๘ ๓๕๔ ๕๗๑ ๕๗๔ ๕๐๗ ๑,๖๕๒ ๖๓.๗๖ 

ภาษาอังกฤษ ๘๔ ๔๔๙ ๒๓๔ ๓๓๖ ๓๑๕ ๓๒๗ ๒๕๙ ๔๙๓ ๑,๐๗๙ ๔๓.๒๑ 
IS ๓ ๕๙ ๔๕ ๔๒ ๔๗ ๙๔ ๕๘ ๗๐ ๒๒๒ ๕๓.๑๑ 



๓ 

 

 

 

 

๑.๔.๒ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จำนวน
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับ

ดีขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๐๔ ๙๔ ๑ ๐ ๙ ๙๕ ๙๑.๓๕ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๗ ๑๒๑ ๐ ๐ ๒ ๑๓๕ ๙๘.๕๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๕ ๑๑๕ ๑ ๒ ๗ ๑๑๖ ๙๒.๘๐ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๐๔ ๙๔ ๑ ๐ ๙ ๙๕ ๙๑.๓๕ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๔ ๗๒ ๑ ๐ ๑ ๗๓ ๙๘.๖๕ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๑ ๙๗ ๓ ๐ ๑ ๑๐๐ ๙๙.๐๐ 

รวม ๖๙๖ ๖๒๗ ๓๖ ๓ ๓๐ ๖๖๓ ๙๕.๒๕ 
เฉล่ียร้อยละ ๑๐๐ ๙๐.๐๘ ๕.๑๗ ๐.๔๓ ๔.๓๑ - ๙๕.๒๕ 

 

๑.๔.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๕๕ ๘๘ ๕๕ ๑ ๑๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๗ ๕๙ ๗๖ ๐ ๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๕ ๘๐ ๓๒ ๗ ๖ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๐๔ ๙๒ ๓ ๐ ๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๔ ๖๖ ๗ ๐ ๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๑ ๙๕ ๔ ๑ ๑ 

รวม ๖๙๖ ๔๘๐ ๑๗๗ ๙ ๓๐ 
เฉลี่ยร้อยละ                   ๑๐๐ ๖๘.๙๗ ๒๕.๔๓ ๑.๒๙ ๔.๓๑ 

ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินระดับดี ข้ึนไป ๙๔.๓๙ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

 

 

๑.๔.๔ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
 

ชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะท่ี 
ร้อยละ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๕๕ ๙๐.๓๒ ๙๑.๖๑ ๙๒.๒๕ ๙๒.๙๐ ๙๒.๒๕ ๙๑.๖๘ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓๗ ๙๓.๔๓ ๘๗.๕๙ ๙๘.๕๔ ๙๘.๕๔ ๙๘.๕๔ ๙๕.๓๒ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๒๕ ๙๐.๔๐ ๘๗.๒๐ ๘๗.๒๐ ๙๓.๖๐ ๙๖.๘๐ ๙๑.๐๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๐๔ ๙๗.๑๑ ๙๗.๑๑ ๙๗.๑๑ ๙๗.๑๑ ๙๗.๑๑ ๙๗.๑๑ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๗๔ ๙๘.๖๔ ๙๘.๖๔ ๙๘.๖๔ ๙๘.๖๔ ๙๘.๖๔ ๙๘.๖๔ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๐๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๘๐ 

รวม ๖๙๖ 
๙๔.๒๕ ๙๒.๘๑ ๙๕.๑๑ ๙๖.๒๖ ๙๖.๘๔ ๙๕.๖๑ ร้อยละของนักเรียนมีผลการ

ประเมินระดับดี ข้ึนไป 
 
  จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
๙๕.๖๒  โดยจำแนกตามด้านดังนี้ 

๑. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน  ๖๕๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๕ 

๒. ด้านความสามารถในการคิด 
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน  ๖๔๖  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๑   

๓. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน  ๖๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๑ 

๔. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน ๖๗๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๖ 

๕. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี     
นักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปมีจำนวน  ๖๗๔  คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๘๓  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

 

 

๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๗.๐๙ ๒๔.๔๘ ๓๑.๑๖ ๒๕.๓๖ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๕.๗๘ ๓๐.๖๐ ๓๖.๑๘ ๒๘.๙๓ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด ๕๕.๐๔ ๓๐.๒๘ ๓๖.๔๓ ๒๙.๑๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๔.๔๒ ๓๐.๐๔ ๓๖.๑๐ ๒๙.๔๕ 

 

 
 
 
๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

t47.09

55.78 55.04 54.42

t24.48

30.60 30.28 30.04t31.16

36.18 36.43 36.10

25.36
28.93 29.10 29.45

t0.00

t10.00

t20.00

t30.00

t40.00

t50.00

t60.00

โรงเรียน จังหวัด สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๑.๐๖ ๒๓.๑๓ ๒๘.๓๘ ๓๑.๔๐ ๒๔.๑๐ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๙.๔๔ ๓๓.๑๓ ๓๐.๙๑ ๓๖.๑๓ ๓๑.๗๕ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด ๔๘.๑๖ ๓๑.๐๔ ๓๐.๗๕ ๓๕.๔๘ ๓๑.๑๕ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๗.๓๑ ๓๐.๗๒ ๓๐.๕๑ ๓๕.๑๖ ๓๑.๔๑ 



๖ 

 

 

 

 

 
 

๓) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐– ๒๕๖๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวิชา ปีการศึกษา ๖๐ ปีการศึกษา ๖๑ ผลต่าง ๖๐-๖๑ 
ภาษาไทย ๔๕.๘๕ ๔๗.๐๙ +๑.๒๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๑๒ ๒๔.๔๘ +๔.๓๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๑๖ ๓๑.๑๖ +๒.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๗๐ ๒๕.๓๖ -๑.๓๔ 
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โรงเรียน จังหวัด สังกัด สพฐ.ท้ังหมด ประเทศ

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ
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๗ 

 

 

 

 

๔)  เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
     ปีการศึกษา ๒๕๖๐– ๒๕๖๑ 

รายวิชา ปีการศึกษา ๖๐ ปีการศึกษา ๖๑ ผลต่าง ๖๐-๖๑ 
ภาษาไทย ๔๕.๔๘ ๔๑.๐๖ -๔.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๓๘ ๒๓.๑๓ +๒.๗๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๐๓ ๒๘.๓๘ +๐.๓๕ 
สังคมศึกษา ๓๑.๙๐ ๓๑.๔๐ -๐.๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๒.๔๔ ๒๔.๑๐ +๑.๖๖ 

 

 
 
๑.๗ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ๑.๗.๑ การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของนักเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ป ี
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

 

ห้องสมุดโรงเรียน 
ห้องอินเทอร์เน็ต 
ห้องจริยธรรม 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ป้ายนิเทศของ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ บนอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาอังกฤษ 

ตลอดปี 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

2560 2561



๘ 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ป ี
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 

 

ห้องภาษาจีน 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการรายวิชาศิลปะ 
ห้องปฏิบัติการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ห้องดนตรี    
ห้องพยาบาล 
ลานปฏิบัติธรรม 
ลานอเนกประสงค์ 
โรงอาหารโรงเรียน 
ธนาคารโรงเรียน 
ธนาคารขยะรีไซเคิล 
ศูนย์ Friend Corner โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
” 
 

 

   ๑.๗.๒ การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนของนักเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ป ี
๑ 
๒ 
 

๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

สถานประกอบการอาชีพในอำเภอบ้านโป่ง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 
    ครั้งท่ี ๖๘ ณ จังหวัดนครปฐม 
ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
วัดหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี 
ห้องสมุดสารานุกรมเยาวชนไทยวัดดอนตูมและวัดดอนตูมสำนักงาน
สำนักงานพลังงานทดแทน จ.ราชบุรี 
ศูนย์กีฬาเมืองคนงาม 
ร้านศิลปะ บ้านโป่ง 

๓ 
๑ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

ตลอดปีการศึกษา 
๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 

 

 

 

 

ส่วนท่ี ๒ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.   ระดับคุณภาพ  :  ดี 

๒. กระบวนการพัฒนา 
ในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน

และเขียนโดยใช้กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อนเพื่อผู้เรียนท่ีอ่านไม่ออกในทุกรับช้ัน ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถทำ
ให้นักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องมากขึ้น ในการพัฒนาการเขียนได้เปิดวิชาเลือกเสรี การเขียน
สร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเขียน คือเขียนดีมีรางวัล จนทำให้สามารถส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี ๖๗ มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และได้เหรียญทองแดงระดับภาค นอกจากนี้มีการส่งเสริมการอ่านและการเขียนโดยเป็น
การบูรณาการระหว่าง ๘ กลุ่มสาระ ส่วนในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามระดับคุณภาพของแต่ระดับชั้น โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะที่จำเป็นในสื ่อสารโดยการพูดโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้โครงการEnglish Chinese 
Speaking day (ภาษาต่างประเทศ) และการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูก โดยฝึกฝนผ่าน
กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ (ภาษาไทย)  

ในการพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามระดับคุณภาพของแต่ละระดบัช้ัน  
เช่น การจัดกิจกรรมเกมคณิตศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์ การคำนวณมาตราส่วนของแผนที่ และ
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการท้ังนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ   นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซ ึ ่ ง ก ั น  และแก ้ป ัญหาอย ่ า ง เหมาะ สม โดยผ ่ านก ิ จกรรมว ันภาษาไทย  ว ั นส ุนทรภู่   
ค่ายคณิตศาสตร์ วันคริสต์มาส กิจกรรมนิทรรศการย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก สัมมนาศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ ่นไทย การจัดกิจกรรมชวนน้องเยี ่ยมบ้านวิชาการดอนตูม (open house) 
นิทรรศการของวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) และการทำโครงการพลังงานเพื่อชีวิต  
 ในด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ของผู้เรียนมีการพัฒนา
อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดและมีทักษะในการ
ทำงาน เช่น การสอนการตัดต่อวีดีโอ การสร้างเว็บไซต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กิจกรรม kahoot 
การสอนซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ การมอบหมายและส่งงานทางอิเล็กโทรนิกส์ การติดต้ังสายแลน การ
ตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop อีกท้ังในแต่ละกลุ่มสาระเน้นให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานหรือ
การค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมนำเสนองาน (power point) การค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสาร
โดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
 ในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยโรงเรียนได้
จัดทำโครงการเพื่อยกระดับผลฤทธิ์ในการเรียนโดยผู้บริหารและครูร่วมลงนาม (MOU) เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ ระดับ ๓ – ๔ โดยมีเป้าหมายใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ประกอบด้วย ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ นักเรียนมีผลการเรียนระดับ ๓ – ๔ 
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ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๓๐ กลุ่มสาระฯ เสริม ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ และการงานอาชีพ นักเรียนมีผลการเรียนระดับ ๓ – ๔ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๖๐  และทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้มีนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส. ไม่เกินร้อยละ ๓ ซึ่งส่งผลให้ครูพัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ทำให้ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมสูงขึ้น อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมากขึ้น นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร และในการพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนให้สูงขึ้น หรือเพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  โรงเรียนได้จัดทำโครงการยกระดับผลฤทธิ์
ทางการเรียน และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จากการพัฒนาและ
การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ ้น มีทักษะอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งนี ้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหลักสูตร 
ทวิศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง และมีการฝึกหลักสูตร
ระยะสั้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เช่นการทำ
ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด การพับเหรียญโปรยทาน และการจับจีบผ้า เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ อีกท้ังได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือและส่ง
ต่อช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้  

การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งเน้นให้ 
นักเรียนรู้เส้นทางชีวิตตนเอง โดยกำหนดขอบข่ายการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพที่หลายหลาย 
สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพ ได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาต่อและ
การมีงานทำทุกระดับช้ัน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมบูรณาการสานฝันสู่อนาคต จัด
นิทรรศการแนะแนวอาชีพอิสระ การเยี ่ยมชมสถานประกอบการ โครงการ Open House ของ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ การเชิญวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือศิษย์เก่ามาให้ความรู้กับนักเรียน 
รวมทั้งมีการเชื่อมโยงนักเรียนไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในเทคโนโลยีเช่น แบบทดสอบท่ีช่วยให้รู้จัก
ตนเอง รู้จักอาชีพ ทำให้นักเรียนเข้าสู่โลกของการทำงานตามสภาพจริงในสถานประกอบการ แหล่ง
เรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้โลกของอาชีพ สร้างเสริมทักษะและพัฒนาคุณลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงาน
ของนักเรียน 

ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึก ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด ปรากฏชัดเจน ซึ่งมีกิจกรรมจูงเด็กเข้าวัดทุกวันพระ กิจกรรมประกวดมารยาท 
กิจกรรมจิตอาสา ไม้กวาดเคล่ือนท่ี โดยให้นักเรียนเป็นจิตอาสา กวาดขยะ ทำความสะอาด กิจกรรม
สวดมนต์ทุกวันศุกร์ กิจกรรมความดีทำได้ทุกวัน กิจกรรมคนดีศรีสาละ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ 
กิจกรรมหน้าเสาธง โครงการเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู  

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดย
จัดทำโครงการพลังงานเพื่อชีวิตลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE 
NUMBER ONE) การจัดทำแผนบูรณาการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน จัดทำแผนคุณธรรม จัดทำ
แผนพอเพียง และจัดทำ ห้องเรียนรู้ “พลังงานเพื่อชีวิต”   
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ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ซึ่งโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นไทยโดยทำกิจกรรมหน้า
เสาธง เช่น กิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าย English camp 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และกิจกรรมแนะแนว   

ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยทางโรงเรียนได้จัดทำ
โครงการค่ายต่าง ๆ และการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อปลูกฝังการทำงานร่วมกันและการอยู่
ร่วมกันในสังคม  ได้อย่างมีความสุข 

ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาและ
งานอนามัยของโรงเรียน ได้จัดให้มีการจัดการตรวจวัดค่าสายตา ตรวจสุขภาพช่องปาก อีกท้ังยังมีการ
จัดกิจกรรมกีฬาภายใน  มีการจัดทำประกันด้านอุบัติเหตุ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกภาค
เรียน  และจากการส่งเสริมทางด้านกีฬาทำให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับภาคในการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอล  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศฟุตบอลระดับอำเภอ ร่วมการแข่งขันแบดมินตันหญิงกีฬา
แห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์”  

การส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอนั้นทางโรงเรียนได้มีกิจกรรม
ประกวด  ร้องเพลงไทยลูกทุ่งภายในโรงเรียน มีการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “สีสร้างสรรค์” รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง รางวัลเหรียญเงินจากการประกวดร้องเพลงไทยสากล จากงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีการจัดการแสดงวงดนตรี
โฟล์คซอง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และได้แข่งขันต่อในระดับภาค  โครงการ
ฝึกนักเรียนให้มีความสามารถทางด้านวงดุริยางค์ กิจกรรมการแสดงงานต่าง ๆ เช่น งานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ และโครงการประกวดวาดภาพซึ่งได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก โดย
ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละระดับช้ัน และเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ กฎหมายน่ารู้ต่าง ๆ โดยอัยการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ให้คำปรึกษา และยังมีกลุ่มแนะแนวและ
ครูที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษานักเรียนอยู่เสมอ  จากการดำเนินการของระบบดูแลช่วยเหลือทำให้
ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง กิจกรรรมเยี่ยมบ้ านนักเรียน มีการคัดกรอง
นักเรียนกลุ่มเส่ียง และโครงการสถานศึกษาสีขาว   
 

๓. ผลการดำเนินงาน 
นักเรียนมีความสามารถทางด้านการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน มีความสามารถ

ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ   สามารถอภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ทุก
สถานการณ์อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีทางด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทักษะ
ต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  



๑๒ 

 

 

 

 

 ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพบว่านักเรียนของโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึกที่ดี ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรม อันดีงามของไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ท้ังนี้  มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
ประเด็น ผลการประเมิน 

ม ีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณ 
ระดับ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 

         ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จำแนก
ตามระดับคุณภาพ 

 

มีความสามารถในการคิด
ว ิ เคราะห ์  ค ิ ดอย ่ า งมี
ว ิจารณญาณ อภ ิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
ระดับ ดีเลิศ 
 
 
 

                     ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน  ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

คิดคำนวณและคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ม ีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 
ระดับ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที ่มีผลการประเมินความสามารถในการสร้าง 
นวัตกรรมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 
ระดับดี 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖   จำแนกตาม

ระดับคุณภาพ 
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๑๔ 

 

 

 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบระดับชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบระดับชาติ
ประเด็น 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
อยู่ในระดับดี 

 
มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคต ิท ี ่ ด ีต ่องาน
อาชีพอยู่ใน ระดับดี 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือ 
การทำงาน 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การมีคุณลักษณะและ
ค ่ าน ิ ยมท ี ่ ด ี ต าม ท่ี
สถานศ ึกษากำหนด
ระดับ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับดีขึ้นไป
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มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยอยู่
ใน ระดับ ยอดเยี่ยม 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกัน
บนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย  
อยู่ใน 
ระดับ ดีเลิศ 
 

                    ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  ท่ีอยู่ในระดับดีเลิศ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
สุขภาวะทาง
ร่างกาย และ

จิตสังคม   
อยู่ในระดับดี 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖  จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 

 
สุขภาวะทาง
ร่างกาย และ
จิตสังคม  
อยู่ในระดับดี 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีน้ำหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 
 

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t53.43
t60.43

t70.43
t65.45

t78.23

t68.00

ชั้น ม.๑ ชั้น ม.๒ ชั้น ม.๓ ชั้น ม.๔ ชั้น ม.๕ ชั้น ม.๖

t53.43
t60.43

t70.43
t65.45

t78.23

t68.00



๑๘ 

 

 

 

 

๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา ความสามารถในการอ่าน เขียน 
เพื่อ การส่ือสารได้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของแต่ละระดับช้ัน มีทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน สำหรับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง๓ ปี ๒ รายวิชาคือ ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และรายวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์  มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

- รางวัล ผลงานท่ีได้จากการทำโครงงานต่างๆ 
- นักเรียนมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ผู้เรียนควรมีการพัฒนาด้านใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อให้คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
เพิ่มขึ้น ทุกรายวิชา และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองด้านการพัฒนาการเรียนให้มากยิ่งขึ้น  
ผู้เรียนบางคนควรพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง 

- พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา 
- สร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

๖. ข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑ /ร่องรอย/หลักฐาน 

ตัวบ่งชี้ โครงการ กิจกรรม 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการ
เรียนรู้/งาน 

มาตรฐานที่ ๑คุณภาพของ
ผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 
๑) ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิด
คำนวณ ตามเกณฑ์ ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

๑. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  

-ประกวดแข่งขันด้านวิชาการเพื่อ
ความเป็นเลิศ(แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม) 

 

-กิจกรรมอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์  วิชาการ 
 

 

-Open House + ตลาดนัด
โครงงาน 
 
 

วิชาการ 



๑๙ 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ โครงการ กิจกรรม 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการ
เรียนรู้/งาน 

๒) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  
 

๑. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  

-CHRISTMAS DAY  วิชาการ 

-ค่ายภาษาอังกฤษ วิชาการ 

-พัฒนาชมรมดอนตูมหัวใจสีเขียว วิชาการ 

- ค่าย walk Rally พัฒนาศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ 

วิชาการ 

ค่ายวิชาการบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระ ระดับ ม.ปลาย   

วิชาการ 
 

-พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

วิชาการ 

-ตลาดนัดคุณธรรม  วิชาการ 
๓) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  

๑. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  

ห้องสมุดดิจิตอล 4.0 (ครูสาวิตรี) วิชาการ 

๔) ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

๑. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  

  

๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ  
 

๑. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  

-English and Chinese Speaking 
Day   
 

วิชาการ 

-พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของผู้เรียน  

วิชาการ 

-ติว O-Net ม.๓ , ม.๖ วิชาการ 
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการทำงาน 

๑. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการของ
ผู้เรียน  
 
 
 

-บูรณาการสานฝันสู่อนาคต  วิชาการ 
-โครงการลดการติด 0 ร มส   วิชาการ 
-พี่สอนน้อง  วิชาการ 
-ฝึกอาชีพระยะส้ัน วิชาการ 
-๑ รร. ๑ อาชีพ  วิชาการ 



๒๐ 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ โครงการ กิจกรรม 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการ
เรียนรู้/งาน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดย
ไม่ขัดกับ กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอัน
พ ึ ง ป ร ะส งค ์ ข อ ง
ผู้เรียน  

-ธนาคารโรงเรียน  กิจการนักเรียน 
-ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจการนักเรียน 
-กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา  

กิจการนักเรียน 

-ส่งเสริมประชาธิปไตย 
นักเรียน 
 
 

กิจการนักเรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที ่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดย
ไม่ขัดกับ กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม  

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอัน
พ ึ ง ป ร ะส งค ์ ข อ ง
ผู้เรียน 

-ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  

กิจการนักเรียน 

-สอบธรรมศึกษา ม.๑-ม.๖ กิจการนักเรียน 
-พาเด็กเข้าวัด กิจการนักเรียน 
-คนดีศรีสาละ  กิจการนักเรียน 
-สถานศึกษาสีขาว  กิจการนักเรียน 
-กิจกรรมปกครองนักเรียน  กิจการนักเรียน 

๒) ความภูม ิใจในท้องถิ ่นและ
ความเป็นไทย  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนับน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอัน
พ ึ ง ป ร ะส งค ์ ข อ ง
ผู้เรียน 

-ทูบี นัมเบอร์วัน (ครูนริสา) กิจการนักเรียน 
-อินทาแร็ค (ครูนริสา) กิจการนักเรียน 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครูวินิจ) กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ครูวันเพ็ญ) กิจการนักเรียน 
- กิจกรรมวันปีใหม่ (ครูอาทิตย์) กิจการนักเรียน 

๔) สุขภาวะทางร ่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 
 

๒. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอัน
พ ึ ง ป ร ะส งค ์ ข อ ง
ผู้เรียน 

-ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออก
กำลังกาย (ครูสมชาย) 

กิจการนักเรียน 

-ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
รายการต่าง ๆ  (ครูสมชาย) 

กิจการนักเรียน 

-ทดสอบสมรรถภาพของผู ้ เร ียน 
(ครูสมชาย) 

กิจการนักเรียน 

-อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (ครูวันเพ็ญ) กิจการนักเรียน 
-ก ิจกรรม YC เพ ื ่ อนท ี ่ปร ึกษา  
(ครูนริสา) 

กิจการนักเรียน 

-ระบบดูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียน 
(ครูสะอิ้ง) 

กิจการนักเรียน 



๒๑ 

 

 

 

 

๗.  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 
โครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
กิจกรรม   การจัดทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU)การ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
๑.  หลักการและเหตุผล 

 ปัญหา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ำ  มีนักเรียนได้รับผลการเรียน ๐ ร 
มส. มากพอสมควร  ส่งผลทำให้นักเรียนหลายคนขาดคุณสมบัติในการสมัครโควต้าของมหาวิทยาลัย 
เพราะเกรดเฉล่ียรายวิชาบางวิชาไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  กลุ่มบริหารวิชาการจึงวางแผนเพื่อกำหนด
มาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดทำกิจกรรมบันทึกข้อตกลง (Memorandum of 
Understanding : MOU)การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. เพื่อพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  
3. เพื่อส่งเสริมระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการเรียนการสอน โดย

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
3.  เป้าหมาย ( ด้านปริมาณให้ระบุจำนวนหน่วยให้ชัดเจน ) 
 ด้านปริมาณ      

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับดีขึ้นไป (เกรด 3 - 4)  
๑.๑ ห้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
      ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐  
๑.๒ สามกลุ่มสาระการเรียนรู้เสริม (สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพ) ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ ๖๐ 

2. ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ไม่เกินร้อยละ 3 
3. ผู้เรียนมีผลการสอบ O-NET สูงขึ้นจากปีการศึกษา 25๖๐ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 
4. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 100 
5. ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ ร้อยละ 100 

6. ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ร้อยละ 100 
 ด้านคุณภาพ       
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  
๑.   ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา

ข้อมูลจากกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน การประเมิน
การจัดการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และโครงการพิเศษต่าง  ๆ โดยได้จัดประชุม
ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระ    การเรียนรู้ และงานต่าง ๆ เพื่อระดมความคิดจากครูและบุคลากรใน
โรงเรียน เพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมาย กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครู ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆ ของโรงเรียน มีการ
จัดทำคำส่ังการปฏิบัติงานประจำปี กำหนดภารกิจหน้าท่ีของงานต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการพัฒนาในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนา
ทางด้านวิชาการของนักเรียน การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทาง
สังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน มีการประสานงานและสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และผู้บริหาร
มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

๓. ผลการดำเนินงาน 
 1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในภาคปฏิบัติ 

 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหา
ความต้องการของโรงเรียน นโยบายการหน่วยงานต้นสังกัด ความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชน 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติ 
 2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน นอกจากนี้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแต่ละงานที่รับผิดชอบ ข้อมูลสารสนเทศ
ภายในโรงเรียนมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  และมี
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ 

วิธีการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมวัดดอน
ตูมได้ใช้วงจรเดมมิ่งหรือกระบวนการ PDCA  
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โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 
๑) Plan คือ การวางแผน 
๒) Do คือ การปฏิบัติตามแผน 
๓) Check คือ การตรวจสอบ 
๔) Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผน (Plan : P) 
๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๑.๒  ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

๒.  ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do : D) 
๒.๑ กำหนดรูปแบบหรือกระบวนการที ่ใช้ใน   
การดำเนินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.๒ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๓ จัดทำแผนกลยุทธ ์  เพ ื ่อเป็นแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.๔ จ ัดทำโครงสร ้ างการบร ิหารงานของ
สถานศ ึ กษา ให ้ ส อดคล ้ องก ับสภาพของ
สถานศึกษา 
๒.๕  จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีของ
สถานศึกษาให้มีความชัดเจน 
๒.๖  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง สถ าน ศ ึ ก ษ า โ ด ย แ ต ่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำ
รายงานประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

๓. การตรวจสอบ (Check : C) 
๓.๑  ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบ
และการดำเน ินงานประกันค ุณภาพภาพใน
สถานศึกษา   
๓.๒  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
ติดตามผลจากการดำเนินงานตามโครงการต่าง 
ๆ  ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓.๓  ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 



๒๔ 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๓.๔  สัมภาษณ์พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ ่น  และผู ้ที ่ม ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร  และ
การจัดการของสถานศึกษา 
๔.  การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม 
(ACT : A) 
๔.๑  สถานศึกษาพัฒนาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
๔.๒  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ด้านการใช้
เทค โน โลย ี ส า ร สน เ ทศ ไป ใ ช ้ ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
๔.๓  จัดทำเครื่องมือสำหรับการประเมินคุณภาพ
ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

 

 3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 โรงเรียนมีการพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การพัฒนา
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี 
การจัดนิทรรศการในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดกิจกรรมโครงงาน การจัดแผนการเรียนทวิภาคีโดยลง
นามความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทำข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับคุณครูผู ้สอนรายวิชาต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เกรด ๓ - ๔ ของห้ากลุ่มสาระหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และสามกลุ่มสาระเสริม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐  และนักเรียนท่ีมีผลการเรียน ๐, ร, มส ไม่เกินร้อยละ ๓ อีกท้ังยังเชิญบุคลากรหรือผู้เช่ียวชาญ
ภายนอกมาให้ความรู้กับผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และ
สถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการ
ของครู และสถานศึกษา โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา กิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรยีน
อื่น ๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สร้างผลงานด้านการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ ภายใน
โรงเรียนเพื่อแสดงให้สาธารณชนเห็นเป็นท่ีประจักษ์ ผลการดำเนินงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท้ังหมด 36 คน ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงร้อยละ 100 และอย่างมีคุณภาพ และได้จัดกิจกรรมจ้าง



๒๕ 

 

 

 

 

บุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการอัตรากำลัง ครูของโรงเรียน ผลการดำเนินงานมีครูอัตราจ้างเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100 อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ผลการดำเนินงานครูและบุคลากรได้รับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
เช่น การได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ นอกจากกิจกรรมท่ีกล่าวมาแล้วยังมี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาครูท่ีเอื้ออำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรม
บริหารสำนักงานบุคคลท่ีเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลของคุณครูทุกท่านอย่างสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนมีความสะดวกในการใช้งาน   มีความสะอาด  มีความปลอดภัยแก่นักเรียน และมีความ
สวยงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง 
 ๆได้ ท้ังนี้มีการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมให้เหมาะกับการใช้งานอยู่เสมอ 

 ๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมและสะดวกในการใช้งานนอกเหนือจาก

ระบบที่ติดตามโดยหน่วยงานต้นสังกัด เช่น  การใช้ระบบ SMSS ในการบริหารงานวิชาการเพื่อตรวจสอบ
การเข้าชั้นเรียนงานกิจการนักเรียนตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน  งานบุคคลใช้งานทางด้านการลา 
การขออนุญาตไปราชการ การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ งานงบประมาณในในการวางแผนและติดตาม
ทางด้านการเงินการบัญชี งานบริหารทั่วไปในการจองห้องประชุม การตรวจสุขภาพนักเรียน การพัฒนา
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้มีการใช้ระบบ SGS ซึ่งเป็นการบันทึกผลการเรียน
ของนักเรียน ระบบ DMC เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอีกทั้งยังส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้โดยสร้างห้องสมุดดิจิตอล 4.0 พร้อมท้ังพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อในการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นและสร้างส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
๔. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดทำโครงการกิจกรรมด้วย
ระบบ PDCA มีการประชุมฝ่ายบริหาร ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ และประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การประชุมแต่ละฝ่ายจะเป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนมีส่วนในการกำหนดทิศทางในด้านการวางแผน การดำเนินงาน การจัดหางบประมาณ และการ
ประเมินผล มีการนิเทศติดตามเพื่อพัฒนางานต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นบรรทัดฐานให้
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน 

 
๕. จุดควรพัฒนา 

๑. สร้างความเข้าใจกับผู ้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากขึ้น 



๒๖ 

 

 

 

 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

๖. ข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 /ร่องรอย/หลักฐาน 
 โรงเรียนได้จัดทำโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
และสถานศึกษาโดยมีโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบริหารจัดการแผนงาน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด กิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน กิจกรรมงานธุรการและสารบัญ กิจกรรมบริหารสำนักงาน กิจกรรม
วัสดุสำนักงาน กิจกรรมบริหารจัดการเงินและบัญชี และกิจกรรมบริหารจัดการพัสดุ ผลการ
ดำเนินงานทุกกิจกรรมมีคุณภาพและประสิทธิภาพดีเลิศ     

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ กิจกรรมบริหารสำนักงานบุคคล  กิจกรรมจ้าง
บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมค่ายคุณธรรมดอนตูมคนดี 4.0 และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรอบรม
พัฒนาความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอก เช่น อบรมคูปองครูทุกกิจกรรมมีผลดำเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีเลิศ  

โครงการที่สนับสนุนการประเมินคุณภาพอีกหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการการวางแผน
และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีกิจกรรม
ดังนี้ กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE กิจกรรม กิจกรรมปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า กิจกรรม
สะดวกใช้ไหลดีมีคุณภาพ กิจกรรมงานอนามัยนักเรียน กิจกรรมงานโรงอาหารและโภชนาการ 
กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและบริการท่ีส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษา กิจกรรมยานพาหนะและ
ลิฟท์ กิจกรรมจัดหาวัสดุสารสนเทศห้องสมุด และกิจกรรมพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์และ ICT ทุก
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างดีเลิศ  

อีกโครงการหนึ ่งที ่น ่าสนใจและมีคุณภาพ คือ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ผล
การดำเนินการทุกกิจกรรมมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ และโครงการสุดท้าย คือ โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศห้องสมุด กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมอบรมพัฒนาเครือข่ายการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีกิจกรรมการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างประสิทธิผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
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๗.  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 

  โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้มีการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practices) ในโครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ และ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งผลสำเร็จให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนอื่น 
และนำผลการอบรมสัมมนามาสร้างสรรค์สร้างผลงานในด้านการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ ภายใน
โรงเรียน เพื่อแสดงให้สาธารณะชนเห็นเป็นที่ประจักษ์ (ต้องเตรียมกระบวนการที่ชัดเจน เป็นระบบ 
และเช่ือถือได้) 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑.   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังนี้โรงเรียนกำหนดให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ โดยให้เข้า
อบรม สัมมนาอย่างน้องคนละ 20ชั่วโมง/ปี   โดยรวมครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยครูทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง   มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  นำเสนอผลงาน  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เช่น ครูใช้การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
การสอนแบบโครงงาน   การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ(IS)   การเรียน
การสอนแบบ Active Learning  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ 7 ขั้น (7E)   กระบวนการทางภาษา, กระบวนการฝึกทักษะ เป็นต้น  
 ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยโรงเรียนได้จัด
อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ICT) เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการท่ีคึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ Walk Rally และ English Camp ท่ีเชิญปราชญ์ทางด้านการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษมาจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเชิญ
ปราชญ์ชาวบ้านทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลมาฝึกซ้อมให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจนได้รับ
รางวัลระดับประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น สโมสรโรตารี่มอบหนังสือ
สารานุกรม และจัดอบรมครูในด้านการจัดการเรียนการสอน มีการทำหลักสูตรท้องถิ่นในวิชาเรารักษ์
ราชบุรี โดยใช้กระบวนการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมโบราณในจังหวัดราชบุรี ทาง
โรงเรียนได้มีโครงการส่งเสริมการจัดการแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 
ต.หว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เริ่มจากการวางแผนเตรียม
จัดการเรียนรู้ตามรายวิชา   ในแต่ละชั่วโมงเตรียมจัดระเบียบห้องเรียน  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อท่ี
เอื ้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ซึ ่งกิจกรรมต่าง ๆ จะต้อง
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่นใช้กระบวนการกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ การสอนแบบ
โครงงานเป็นต้น   และดำเนินการในช้ันเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการท่ีได้กำหนดไว้   ซึ่งครูจะต้อง
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูให้แรงเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสม   ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติดังกล่าว 
และได้มีการนิเทศติดตามผล โดยการนิเทศตนเอง  และนิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียนโดยเพื่อนครูและ
นิเทศโดยผู้บริหาร   ซึ่งผลการดำเนินการครูทุกคนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวก  ส่งผลให้
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อนตามธรรมชาติวิชา  นักเรียนมีอิสระในการเรียน ขณะเดียวกัน
ยังพบว่ามีวินัยในชั้นเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ซึ่งส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนบรรลุความมุ่งหมาย 
 โรงเรียนได้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด การประเมินผลอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  โดยมีโครงการสนับสนุน เช่น 
การสร้างเครื่องวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ให้เหมาะสมกับตัวชี ้วัด พร้อมทั้งมีการนิเทศ  
ติดตาม และทำ MOU ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งมีโครงการลดการติด 0, ร, มส และครู
ได้นำผลการจัดการเรียนรู้ มาพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ัน
เรียน 
 ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์รวมทั ้งให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้   โดยใช้กระบวนการนิเทศตนเอง  
และการนิเทศระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้อำนวยการโรงเรียน    โดยได้นำผลมาคุย
แลกเปล่ียนเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาร่วมกันในระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้    โดยโรงเรียนได้กำหนดเป็นคาบ PLC ในตารางสอน และมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในฝ่ายวิชาการท่ีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 

๓. ผลการดำเนินงาน 
 ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ยาวนาน มีจิตวิญญาณ             
ในความเป็นครูสูง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 
 1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
 2. ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ โดยทุกกลุ่มสาระมีแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานท่ีอยู่ในระดับดีมาก 
 4. ครูทุกคนมีการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลายและตรงตามตัวชี้วัดและมีการแจ้งผลให้นักเรียน
และผู้ปกครองทราบ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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  5. ครูทุกคนนำผลการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of 
Understanding : MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรยีน
มัธยม 
วัดดอนตูม ที่มีการสร้างเงื่อนไขอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น และผลการเรียน 0, ร, มส ลดลง 
  6. ครูทุกคนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  7. ทุกกลุ่มสาระมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู องค์กรภายนอก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    สหวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

๔. จุดเด่น 
 1. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 4. ครูมีการวิเคราะห์ผลการเรียน และนำมาสร้างบันทึกข้อตกลง (Memorandum of 

 Understanding : MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
โรงเรียน มัธยมวัดดอนตูม 

 5. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู ้ ท่ี
หลากหลาย  
๕. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรมีการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อหาแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น 
 2. ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3. ควรประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ช้ันเรียน  
 

๖. ข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๓ /ร่องรอย/หลักฐาน 
 -  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 -  สรุปรายงานการนิเทศ 
 -  สรุปรายงานผล MOU 
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 -  โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ เช่น โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี, การศึกษาแหล่งเรียนรู้, การศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณในจังหวัด
ราชบุรี, โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามบริบทท้องถิ่น , โครงการ
กิจกรรมนานมีบุ ๊ครักการอ่าน ,โครงการประกวดแข่งขันด้านวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ , โครงการ 
CHRISTMAS DAY, โครงการ ค่าย walk Rally พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์, พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, โครงการ ติว O-Net ม.3 , ม.6, โครงการลดการติด 
0 ร มส, โครงการค่ายภาษาอังกฤษ, โครงการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์, โครงการวันภาษาไทย 
 -  รางวัล เกียรติบัตรต่าง ๆของครูและนักเรียน เช่น ครูดีเด่นจำนวน 8 คน, Young 
Teacher Award จำนวน 5 คน, TO BE NUMBER ONE แข่งขันระดับประเทศ 
 -   กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) 
 -   แผนบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 -   โครงการค่ายคุณธรรม 
 

๗.  การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) 
  กระบวนการจัดการเรียนการสอนบันได 5 ขั้นของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล (WCSS) ได้แก ่
              1. การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักคิด สังเกต ต้ังข้อสงสัย ต้ังคำถามอย่างมีเหตุผล 
              2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็น
การฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น 
              3. การสร้าง/สรุปองค์ความรู ้ (Construct/Knowledge Formation) เป็นการฝึกนำ
ความรู้และสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
              4. การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็น
การฝึกให้ความรู้ท่ีได้มานำเสนอและส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ 
              5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ 
ซึ ่งผู ้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนำองค์
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
  แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบันได 5 ข้ัน 
  1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research- Based Instruction) เป็น
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิด
ค้นหาคำตอบ และตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีหลักการสำคัญ คือ จัดการเรียนรู้โดยยึด
ผู ้เร ียนเป็นสำคัญ และเรียนตามศักยภาพของตนเอง ให้เป็นไปตามหรือใช้กระบวนการวิจัย  
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ประกอบด้วย 1) การกำหนดปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์
ข้อมูล 5) การสรุปผล 
             แนวทางการจัด   มี 4 แนวทาง คือ  
                                  1) ผู้สอนใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน 
                                  2) ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนรู้ 
                                  3) ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน 
                                  4) ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ 
 
  2. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project- Based Instruction) เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง เพื่อให้
นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรง ได้ทำการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการทำงาน
อย่างมีระบบ  มีข้ันตอน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ 
ในการแก้ปัญหา และ ฝึกวิเคราะห์  และประเมินตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตามความสนใจของผู้เรียนอย่างลุ่มลึก  โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา  
ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์
ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
 ประเภทของโครงงาน 
  1) โครงงานแบบสำรวจ 
  2) โครงงานแบบทดลอง 
  3) โครงงานส่ิงประดิษฐ์ 
  4) โครงงานทฤษฎี 
 รูปแบบการจัดทำโครงงาน 
  1) ช่ือโครงงาน 
  2) คณะทำงาน 
  3) ท่ีปรึกษา 
  4) แนวคิด / ท่ีมา / ความสำคัญ 
  5) วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมาย 
  6) ขั้นตอนการดำเนินงาน / วิธีการศึกษา 
  7) แหล่ง / สถานศึกษา (ถ้ามี) 
  8) วัสดุ อุปกรณ์ 
  9) งบประมาณ 
  10) ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  11) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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  ขั้นตอนในการสอนทำโครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมี  4 ข้ันตอน คือ 
  1) กำหนดความมุ่งหมายและลักษณะโครงงานโดยตัวนักเรียนเอง 
  2) วางแผนหรือวางโครงงาน  นักเรียนต้องช่วยกันวางแผนว่าจะทำอะไร  ใช้วิธีการหรือ
กิจกรรมใด  จึงจะบรรลุจุดมุ่งหมาย 
  3) ขั้นดำเนินการ ลงมือทำกิจกรรมหรือแก้ปัญหา 
  4) ประเมินผล โดยประเมินว่ากิจกรรมหรือโครงงานนั้นบรรลุผลตามความมุ่งหมายท่ีกำหนด
ไว้หรือไม่  มีข้อบกพร่อง และควรแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร 
  การประเมินผลการทำโครงงาน ครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินการทำโครงงานของนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม  โดยใช้แบบประเมินแผนผังโครงงานพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้ 
  1) ช่ือเรื่องแสดงถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  2) ช่ือเรื่องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาคำถามมีการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด 
  3) สมมติฐานมีการแสดงถึงพื้นฐานความรู้เดิม 
  4) วิธีการ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหา 
  5) แหล่งศึกษาสามารถค้นคว้าคำตอบได้ 
  6) วิธีการนำเสนอชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการ
ประเมินสรุปว่าได้คุณภาพระดับ ดี ทั ้งนี ้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  ดังนั้นผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน               
มีความสามารถในการส่ือสาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ  การสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย นักเรียนมีความโดดเด่นทางด้านกิจกรรมและการ
กีฬา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถ ิ ่นและความเป ็นไทย เห ็นคุณค่าของ  ภ ูม ิป ัญญาไทย  ม ีส ่วนร ่วมในการอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีเหตุผล สามารถยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น มีวิธีดูแล
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรง  รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวิธีการ
ป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแกตลอดจนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำท่ี     ไม่ถูกต้อง และเป็น
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พลเมืองท่ีดีท้ังในครอบครัว ชุมชนและสังคม ส่ิงท่ีต้องพัฒนาคือการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้มีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสนองตอบการปฏิรูปการศึกษา  มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และงานตามหน้าท่ี
พิเศษ  มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดี มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
สวยงาม  มีการพัฒนาทางด้านวิชาการและด้านกิจกรรมที่หลากหลาย ครูมีจรรยาบรรณและจิต
วิญญาณในความเป็นครูสูง และมีความมุ่งมั่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี   ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีสว่น
ร่วมในการเสนอความคิดและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน   

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
ประสบการณ์ในการทำงานยาวนาน มีจิตวิญญาณในความเป็นครูสูง การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดโดยการ
ปฏิบัติจริง นักเรียนสามารศึกษาค้นคว้าความรู้ต่างๆด้วยตนเองผ่านเครือข่าย นักเรียนมีความเป็นผู้นำ
จากการทำกิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจัดขึ้น นักเรียนเช่ือมโยงบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  รายวิชาเพิ่มเติมต่าง ๆ และกิจกรรมโครงงาน นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยในการทำโครงงาน และการเรียนรู้รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)  ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประสานงานกับชุมชน
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม พร้อมแจ้งผลการเรียนไปยังผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ระดับดีเลิศ  
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ  

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดี 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

ระดับดี 



๓๔ 

 

 

 

 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
     ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับดีเลิศ 
     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับยอดเย่ียม 
     ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 
     ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๑. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
๒. มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ระดับดีเลิศ 

๒. ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

ระดับดีเลิศ 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา         
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

สรุปผลในภาพรวม ระดับดี 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 

 

 

 ส่วนท่ี ๓ 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีโรงเรียน
จะต้องนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื ่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
จากผลการดำเนินงานของโรงเรียน สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา
แต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้  ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
         ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ของสถานศึกษา  ความสามารถในการอ่าน เขียน เพื่อ
การสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของแตล่ะ
ระดับชั ้น ม ีทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการคิด
ว ิเคราะห์สามารถแก้ปัญหาในชีว ิตประจำวันได้ 
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกโรงเรียน   
         สำหร ับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ มีพัฒนาการเพิ่มขึ ้น  ๓ 
รายวิชาคือ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์  
         ผู ้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรมและค่านิยมที ่พึง
ประสงค์ มีจิตสำนึกรักท้องและรักความเป็นไทย 
ยอมรับความแตกต่างให้สังคมที่มี ่ความหลากหลาย
และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   
         โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
- รางวัล ผลงานท่ีได้จากการทำโครงการต่างๆ 
- นักเรียนมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
ขึ้น 
- นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
-  ควรมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลใฝ่

เรียนรู้  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพื่อให้
คะแนนเฉล่ียการทดสอบระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้น
ทุกรายวิชา  

- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองเพื่อพัฒนาการเรียนให้มากยิ่งขึ้น 

- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องท้ังการเขียน  การ
อ่านและการพูด 

- พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผ่าน
เกณฑ์ของสถานศึกษา 

- สร้างความตระหนักด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี21 

- ควรมีการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถส่ือสาร
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 



๓๖ 

 

 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
        โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     ๑. เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
     ๒. สร ้างเคร ือข่ายความร ่วมมือของผู ้ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ประสบความสำเร็จดังนี้  
ด้านโรงเรียน 

๑.  โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดราชบุรี 
๒.  โรงเรียนผ่านการประเมินโครงการ

สถานศึกษาพอเพียง 
 ๒.  โรงเรียนต้นแบบกิจกรรมลูกเสือ 
 ๓.  โรงเรียนต้นแบบโครงการ “โครงการ
พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” 
 ๔.  สถานศึกษาสีขาวดีเด่น ระดับเงิน 
 ๕. สถานศึกษาท่ีส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล 
แบบพักค้าง(อยู่ประจำ) 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
สำคัญ 

๑. พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เพื่อลดภาระงานของผู้เรียน 

๒. ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยี ให้ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

๓. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และปราชญ์ใน
ชุมชนโดยใช้ นวัตกรรมแผนท่ีวิถีพอเพียง  

๔. ใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระ       
การเรียนรู ้

๕. พัฒนาการวัดผลประเมินผล โดยใช้วิธีการ 
ท่ีหลากหลาย ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 
การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 
      



๓๗ 

 

 

 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านนักเรียน  

๑. นักเรียนคณะกรรมการชมรม TO BE  
NUMBER ONEโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ได้นำเสนอ
ผลการดำเนินงาน ได้รับรางวัล ต้นแบบระดับเงิน 
ระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
เป็นเวลาต่อเนื่องต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ 

๒. คณะกรรมการนักเรียน นำเสนอผลงาน  
“สภานักเรียน”ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด 
งานศิลปหัตถกรรม 

๓. คณะกรรมการเพื่อนท่ีปรึกษา YC ได้รับ 
รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด ระดับชาติ ในงาน
ศิลปหัตถกรรม 

๔. นักเรียนบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน 
มัธยมวัดดอนตูม  ได้ร่วมแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง  ระดับจังหวัด และเหรียญเงิน
ระดับชาติ 
ด้านชุมชน 

๑. สโมสรโรตารี่บ้านโป่งสนับสนุนการจัดต้ัง  
ชมรม สโมสรอินเทอแรคท์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับ
ชุมชนต้ังแต่ป ี๒๕๕๑ – ๒๕๖๑ รวม ๑๑ปี 

๒. สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีให้การ 
สนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และ
งบประมาณ 

๓. ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเล่นกีฬา 
วอลเลย์บอล มาเป็นโค้กฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนท่ี
เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล รวมทั้งทำอาหารให้นักกีฬา
ทุกวัน 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณธรรม 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ และนิยมไทย 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 
๕. พัฒนาการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ในกลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มของโรงเรียน 
๔. สร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนท้ังในและนอกโรงเรยีนเพื่อจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
๕. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ 
๖. จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
๗. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆท้ังในโรงเรียนและชุมชนเพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
๘. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
๙. จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมสมรรถนะของนักเรียน 
๑๐. สร้างระบบการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิผล 
๑๑. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการบริหารงานโรงเรียน 
๑๒. จัดระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 
๑๓.  สร้างชุมชนแห่งวิชาชีพ (PLC) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑   
๒. การสนับสนุนส่ือการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๓. การสนับสนุนงบประมาณท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 

 

 

 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

๑. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม   มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง 
กระซับ และจำนวนน้อย   แต่สามารถสะท้อนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง
ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด   และระดับชาติ ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ซึ่งให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและข้อกำหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
๒. คำอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื ่อการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึง  

ความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการ ใน
ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

มาตรฐานท่ี  ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ หมายถึง  
การดำเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้าน วิชาการ 
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ ด้าน
สภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หมายถึง  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง กับ
บริบทชองชุมซนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัด
ชองผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เต็มตาม
ศักยภาพชองผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มี
การตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน อย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ 



๔๒ 

 

 

 

 

 
๓. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ  

ระดับ 5   มากกว่าร้อยละ 90  = ยอดเย่ียม  
ระดับ 4   ร้อยละ 80 - 89 = ดีเลิศ  
ระดับ 3   ร้อยละ 70 - 79 = ดี  
ระดับ 2   ร้อยละ 60 - 69 = ปานกลาง 
ระดับ 1   ร้อยละ 50 - 59 = กำลังพัฒนา 

๔. รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประเด็นพิจารณา  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
• ประเด็นพิจารณา 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
• ประเด็นพิจารณา 

  ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
  ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 



๔๓ 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
• ประเด็นพิจารณา 

  ๓.๑  จัดการเร ียนรู ้ผ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัต ิจร ิง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๕. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ให้ตัดสินจากผลการประเมิน ๓ 
มาตรฐาน คือ   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ      และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำผล
การประเมินรายมาตรฐานเหล่านั้นมาพิจารณาเป็นภาพรวม  เพื่อตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษา
ตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

 

 
 



๔๕ 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม   

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ฉบับลงวันท่ี  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดี 
     ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ระดับดี 
     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ระดับดี 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดี 
     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

ระดับดี 

     ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับดี 
     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ระดับดี 
     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดี 
     ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี 
     ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
๑. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดี 
๒. มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดี 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ระดับดี 



๔๖ 

 

 

 

 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ระดับดี 

๒. ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับดี 
๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดี 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  

ระดับดี 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา         
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับดี 

 
 
 
 



๔๗ 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         



๔๙ 

 

 

 

 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2559-๒๕๖๑ 

เร่ือง  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย  
2559 2560 2561 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 70.42 ดี 73.34 ดี 75.25 ดี 
๑.๑ ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 70.83 ดี 73 ดี 75 ดี 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 71 ดี 73 ดี 75 ดี 
     ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 71 ดี 72 ดี 73 ดี 
    ๓)  ม ีความสามารในการสร ้ า ง
นวัตกรรม 70 ดี 72 ดี 74 ดี 
    ๔)  ม ีความสามารถในก าร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร 72 ดี 75 ดี 77 ดี 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 70 ดี 73 ดี 75 ดี 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 71 ดี 73 ดี 76 ดี 
๑.๒ คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 72 ดี 73.75 ดี 75.50 ดี 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 72 ดี 74 ดี 76 ดี 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 71 ดี 73 ดี 74 ดี 
    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 70 ดี 72 ดี 74 ดี 
    ๔)  ส ุ ขภาวะทางร ่ า งกายและ
ลักษณะจิตสังคม 75 ดี 76 ดี 78 ดี 



๕๐ 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และจัดการ 72.17 ดี 73.50 ดี 76.17 ดี 
๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 74 ดี 76 ดี 78 ดี 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 72 ดี 74 ดี 76 ดี 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 73 ดี 74 ดี 76 ดี 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 71 ดี 72 ดี 75 ดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 72 ดี 73 ดี 77 ดี 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 71 ดี 72 ดี 75 ดี 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 72.20 ดี 74.40 ดี 76.40 ดี 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัต ิจร ิง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 70 ดี 73 ดี 76 ดี 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 74 ดี 75 ดี 76 ดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 71 ดี 74 ดี 77 ดี 
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู ้เร ียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 74 ดี 75 ดี 76 ดี 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข ้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพ ัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 72 ดี 75 ดี 77 ดี 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของ

สถานศึกษา 71.60 ดี 73.75 ดี 75.94 ดี 
 
 


