
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รายงานการปร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self – Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตมู 

ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  

จังหวัดราชบุร ี

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เอกสารลำดบัที่ ๑ / ๒๕๖๓ 



 
 

 
 

คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๒ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2562 ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการ
บริหารและมาตรฐานการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อนำเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจน
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดย
สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 
256๒  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ในปีการศึกษา 256๓ ต่อไป 
 
 

 
  

                                                             (นายพรรษกฤช เกตุรัตน์) 
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
                                                  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
                       24  เมษายน  256๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘ ให้
สถานศึกษามีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี 

ดังนั้นโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม   จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและคณะครู พร้อมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนิน
กิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา 
จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

      

                       
                                                              ( นายทนงศักดิ์ พิทักษ์ภากร ) 

              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง   หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร 1 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
 ข้อมูลท่ัวไป 5 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 11 
 ข้อมูลนักเรียน 14 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 14 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

17 
20 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 20 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 48 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 108 
ส่วนที่ 3 สรุปผล  และแนวทางการพัฒนา 115 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 115 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 119 

 คำส่ังแต่งต้ังมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีงานประกันคุณภาพภายในประจำปี 2562 120 

 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 123 

 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติตตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ  
   สถานศึกษา 

126 

 ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม   127 
 ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
   ประจำปี 2562 

128 

 การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 25๖0-๒๕๖๒ 

130 

 ผลงานผู้บริหาร ครู และนักเรียน   132 
 แบบสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562   136 
  
   
  

  



๑ 

 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

           โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ที่ตั ้งอยู่ใน  ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัด
ราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70110   สังกัด: สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต8       
โทรศัพท์ : 032-200424 โทรสาร: 032-200424E-Mail :  watdontoom@hotmail.com 
เปิดสอน: ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีบุคลากรด้านบริหาร จำนวน 1 
คน จำนวนครู ๔๑ คน จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 584 คน ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียนสรุปได้ดังนี้  

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื ่อสารและการคิด
คำนวณ 

         ดีเลิศ 

     ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างวิจารณาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

         ดีเลิศ 

    ๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
    ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

mailto:watdontoom@hotmail.com


๒ 

 

 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนว
ทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 
จุดเด่น 
 
คุณภาพผู้เรียน 
      โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
ค้นหาปัญหา ท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีท่ีหลากหลาย พร้อมหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กำหนดร่วมกัน โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ได้แก่ กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านในทุกระดับชั้น มีเครือข่ายด้านวิชาการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิด และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษา
ต่อ น ักเร ียนได้ร ับข้อมูลข่าวสารเก ี ่ยวกับการศึกษาและอาชีพโดยตรงจากหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความแตกต่าง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีสุข 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ โดยมีระบบนำองค์กรท่ีใช้ พรรษกฤช โมเดล  (PASSAKIT  
MODEL)  ในการบริหารและจัดการโรงเรียนเป็นแม่ข่ายในการจัดระบบของทุกกลุ่มงานและทุกกลุ่ม
งานก็จะมีระบบการบริหารจัดการงานในส่วนย่อย ๆ อย่างเป็นระบบเช่นกัน   เช่น  กลุ่มบริหาร
วิชาการ ใช้  บริหารจัดการงานตามโครงสร้างของกลุ่มวิชาการ ว.ด.ต. โมเดล (W.D.T MODEL)  

กลุ่มบริหารงบประมาณใช้ พี - ทาร์ค  โมเดล ( P-Task Model)  บริหารจัดการงานตามโครงสร้าง
ของกลุ่มงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคลใช้ ทาร์ค  โมเดล (TASK  MODEL)  บริหารจัดการงาน
ตามโครงสร้างของกลุ่มบุคคล  กลุ่มบริหารท่ัวไปใช้  เพท โมเดล(PAT MODL) บริหารจัดการงานตาม
โครงสร้างของกลุ่มบริหารท่ัวไป  และกลุ่มกิจการนักเรียนใช้ แคปไท โมเดล (KAPTI Model) บริหาร
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จัดการงานตามโครงสร้างของกลุ่มกิจการนักเรียน ทุกกลุ่มงานจะมีการวางแผนงานการทำงาน  ลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้  มีการกำกับติดตาม  นิเทศ ตรวจสอบกระบวนการทำงาน และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเน ื ่องจนประสบความสำเร็จตามความคาดหวัง            
การทำงานของทุกฝ่ายเป็นแบบการมีส่วนร่วมและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน   ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน  ทุกคนมีส่วนในการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคคล 
บริหารทั่วไป  และกิจการนักเรียน  นอกจากนี้ทุกคนยังมีส่วนร่วมในการวางแผน   การดำเนินงาน  
การจัดหางบประมาณ  การประเมินผล  การนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนางานต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม  การบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นระบบนี้  ส่งผลให้โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เหมาะสมตรง
ตามความต้องการของตนเองและโรงเรียน  เป็นผลให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดี
ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนกำหนด 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    1. ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนเกิดความกระตือรือร้นในการใช้ส่ือเทคโนโลยี ท่ีช่วยในการ
สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น พร้อมกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ 
    2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    3. ครูได้ผลิตนวัตกรรมในการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการผลิต
ส่ือท่ีทันต่อยุคทันต่อเหตุการณ์ 
    ๔.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนตรงตามความต้องการและสอดดคล้องกับตัวชี้วัดเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
     ๕.ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย พัฒนาทักษะการคิด มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
จริง  
      6.ครูการวิเคราะห์ผลการเรียน และนำมาสร้างบันทึกข้อตกลง(Memorandum of 
Understanding : MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
     ๗. นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรยีน 
     ๘.ครูได้นำปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมาทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้
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จุดควรพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน 
    สถานศึกษาควรจัดเวทีแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
และ เปลี ่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ประกวดโครงงาน และผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญต่อการจัดหางบประมาณเพื่อบำรุงรักษา พัฒนา ซ่อมแซม 
อุปกรณ์ เครื ่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เพียงพอ และทันสมัย พัฒนาความรู้ 
ทักษะ สร้างจิตสำนึกในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ถูกต้องเหมาะสม งานแนะแนว
ให้นักเรียนทำแบบวัดบุคลิกภาพจากหลายๆ  หน่วยงาน เพื่อจะได้เปรียบเทียบและประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อหรือการเลือกอาชีพในอนาคต 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1)  ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนควรสร้างระบบการทำงานของตนเอง   ที่มีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้นด้วย  การวางแผนงานการทำงาน  ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้  มีการ
ตรวจสอบกระบวนการทำงาน และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
    2)  ควรมีการพัฒนาระบบท่ีส่งเสริมคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    1. ควรมีโครงการการจัดการช้ันเรียนเชิงบวกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึน้ 
    2. ควรให้ครูมีเทคนิควิธีการติดตาม เพื่อลด 0, ร, มส มผ ของนักเรียน 
    3. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องงบประมาณในการจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากส่ือเทคโนโลยีบางห้องเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานและอุปกรณ์เทคโนโลยีมีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย 
    4.  ควรมีการประกวดการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการสอนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พร้อมขวัญกำลังใจให้กับผู้สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางในการจัดการเรียนการสอน 
    ๕. ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
    ๖. ควรพัฒนาเทคนิคการนิเทศ และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

                                                             (นายพรรษกฤช เกตุรัตน์) 
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
                                                  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
                       24 เมษายน  256๓ 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
 ท่ีอยู่: ตำบลบ้านโป่ง     อำเภอบ้านโป่ง    จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70110 
 สังกัด: สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต8 
 โทรศัพท์: 032-200424    โทรสาร : 032-200424   
          E-Mail :  watdontoom@hotmail.com 
 เปิดสอน: ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
ประวัติโรงเรียน  
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาเป็นครั้งแรกปี พ.ศ.2465 

โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดดอนตูมเป็นสถานท่ีเรียนอยู่ในความอุปการะของพระครูปัญญาธิการ 
(เต่า โพธิสาโร) ท่านเจ้าอาวาสวัดดอนตูม มีครูละออ จารุศิริ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนไม้
ใต้ถุนสูง ทางราชการให้ช่ือว่า “ โรงเรียนประชาบาลปากแรต ” (พุทธสรณ์สามัคคี ) 2  

พ.ศ. 2492 ได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาค
ของประชาชนและเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ี จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม จัดสรรมาให้เป็นเงิน 850,000 บาท สร้าง
เสร็จทำพิธีเปิดเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ช่ือว่า 
“โรงเรียนวัดดอนตูม”  

พ .ศ. 2509 ได้โอนจากโรงเรียนประชาบาล   
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัด  

                                         กรมสามัญศึกษา เมื่อวันท่ี  ตุลาคม พ.ศ. 2509  
พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติเงินจากกรมสามัญให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและให้ลดช้ันเรียน
ระดับประถมศึกษาไปปีละชั้น ใช้อักษรย่อ ว.ด.ต. โดยมีนายวิชัย พูสมจิตต์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก
ในระดับมัธยมศึกษา  
พ.ศ. 2522 ปลายเดือนเมษายน นายสมพงศ์ คหินทรพงศ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนใหม ่ 
พ.ศ. 2526 เปิดทำการสอน เป็น 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยจัดระบบการศึกษาเป็น 9 – 8 – 8 / 2  
พ.ศ. 2533 นายธนวัฒน์ นาคนคร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  
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พ.ศ. 2537 ได้ร ับงบประมาณ
ต่อเน ื ่อง ปี พ .ศ . 2537 -พ .ศ . 2538 
สร ้ า งอาคาร เร ี ยนแบบพ ิ เศษ  6  ช้ัน 
ประกอบด้วยห ้องเร ียนว ิทยาศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยชั้นท่ี 2 เป็น
ห ้ อ งสม ุ ด  โดยใช ้ งบประมาณท ั ้ ง ส้ิน 
34,850,000 บาท  

พ.ศ. 2539 นายวัชรินทร์ เวช
สุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  

พ .ศ. 2542 ได้ร ับโล่และเกียรติบ ัตรให้  “เป ็นสถานศึกษาที ่จ ัดจริยศึกษาดีเด่น”  
“เป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด” และเกียรติบัตร“จัดห้องสมุดดีเด่น” จาก
สำนักงานคุรุสภา อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี  

พ.ศ. 2543 นายเดชา สุตเสวต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนได้รับการประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการ“เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลชมเชยประจำปีการศึกษา 2543 ในการประกวด
โรงเรียน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน”  

พ.ศ. 2544 ได้รับเกียรติให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา และได้รับ
รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2547 โรงเรียนเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2,4 และ 5  

พ.ศ. 2547   ภาคเรียนท่ี 2   นายปรีชา สุคนธมาน   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีน
วัดดอนตูม เมื่อวันท่ี  11 ตุลาคม พ.ศ. 2547  

พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้นำการบริหารระบบคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของ โรงเรียน  

พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
(OSOI)” จากสำนักงานคุรุสภา เรื่อง “การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดดอนตูม : ด้าน
การบริหารและการจัดการสถานศึกษา”  

พ.ศ. 2550 โรงเรียนร่วมพัฒนาศูนย์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ  

พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงโครงการ  “หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม (OSOI)” จากสำนักงานคุรุสภา เรื่อง “นักพัฒนาหมายเลข 8”  

พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
(OSOI)” จากสำนักงานคุรุสภา เรื่อง “ส่ือวัสดุรีไซเคิลส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน”  



๗ 

 

 
 

พ .ศ . 2 5 5 3  เ ป ล ี ่ ย น ช ื ่ อ เ ป็ น 
“โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม” เมื ่อวันท่ี  11
พฤษภาคม พ .ศ. 2553 และได้ร ับรางวัล 
“โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
และจริยธรรมระดับประเทศ” เมื ่อวันท่ี 7 
ธันวาคม พ.ศ. 2553  

พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ร ับรางวัล
เ ห ร ี ย ญ ทอ ง ร ะ ด ั บ ป ร ะ เ ทศ โ ค ร ง ก า ร 
“Thailand Go Green” และรางวัลเหรียญ
ท อ ง แ ด ง ร ะ ด ั บ ป ร ะ เ ท ศ โ ค ร ง ง า น 

“วิทยาศาสตร์ประเภทส่ิงประดิษฐ์” ในงานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับรางวัลเสมา ป. ป. ส. ระดับดีเด่น  โครงการสถานศึกษาป้องกัน

ยาเสพติด ดีเด่น จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2555 ภาคเรียนท่ี 2 นายนิวัตร วงศ์วิลัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัด

ดอนตูม วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
พ.ศ. 2556 ทูลกระหม่อมหญิงอุบล

รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิด
ศ ู น ย ์ เ พ ื ่ อ น ใ จ  TO BE NUMBER ONE ณ 
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วันท่ี 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556  

พ.ศ. 2557 โรงเรียนได้ร ับรางวัล
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE รองชนะเลิศ
อันดับ 1  ระดับประเทศ  

 
พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นโครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วย

วิถีพอเพียง จากกระทรวงพลังงาน และได้รับแผงโซล่าเซลล์จากเอกโกกรุ๊ป 
พ.ศ. 2559 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พ.ศ. 2560 ภาคเรียนท่ี 2 นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการ

สถานศึกษาสีขาว กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๘ 

 

 
 

พ.ศ. 2561 ภาคเรียนท่ี 1 นายพรรษกฤช  เกตุรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บางแพปฐมพิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม วันท่ี 24 กันยายน 
พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน 
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
ตราประจำโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
มงกุฎแผ่รัศมี เหนืออักษรย่อ ว.ด.ต. หมายถึง การสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ภายใต้ การศึกษา จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธสิหิงค์จำลอง 

พระพุทธสิหิงค์จำลองของวัดดอนตูม เป็นพระพุทธรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 พระราชทานไว้เป็นท่ีเคารพสักการะของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมและประชาชนท่ัวไป  
ปรัชญาโรงเรียน “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม”  
คติธรรมของโรงเรียน อตฺตหิ อตฺตโน นาโถ ( ตนเป็นทีพ่ึ่งแห่งตน )  
อักษรย่อของโรงเรียน ว.ด.ต.  
สีประจำโรงเรียน ฟ้า – แดง  
( ฟ้า หมายถึง ความเป็นผู้สูงศักดิ์ มีคุณธรรม แดง หมายถึง ความเข้มแข็ง เด็ดเด่ียว)  
 



๙ 

 

 
 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  
 
 
 
 
 

        ดอกสาละ   
ที่ต้ังและแผนผังการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงสิ่งก่อสร้างอาคารภายในโรงเรยีนมัธยมวัดดอนตูม 

ชื่ออาคาร ประเภทอาคาร ประเภทใช้ประโยชน์ 
ปีงบประมาณ

ที่สร้าง 
งบประมาณ 

อาคาร ๑ อาคารเรียน ๖ ช้ัน แบบพิเศษ การเรียนการสอน ๒๕๓๘ ๓๕,๘๕๐,๐๐๐ 

อาคาร ๒ อาคารเรียน ๔๑๘ ค. การเรียนการสอน ๒๕๒๔ 5,595,000 

อาคาร ๓ อาคารโรงฝึกงาน ๓๐๖/๒๖ การเรียนการสอน ๒๕๒๙ 3,120,000 

อาคาร ๔ อาคารเรียนทรงไทย ๒ ช้ัน การเรียนการสอน ๒๕๑๑ 3,390,000 

เสาธง  เสาธงประจำรง
เรียน 

๒๕๓๑ ๑๐,๐๐๐ 

จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  
 จำนวนห้องเรียนมีท้ังหมด  ๗๓  ห้อง แบ่งเป็น  ๔ อาคาร  
อาคาร ๑ จำนวน  ๔๕ ห้อง 
อาคาร ๒ จำนวน  ๑๘  ห้อง 



๑๐ 

 

 
 

อาคาร ๓ จำนวน  ๖  ห้อง 
อาคาร ๔ จำนวน  ๔  ห้อง (ห้องอื่นๆ ๘ ห้อง) 
 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
 
ลำดับ รายการ จำนวน (เครื่อง) 

๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L3110 รหัสว.ด.ต. 
1/2562 

1 

๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L3110 รหัสว.ด.ต. 
2/2562 

1 

๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L3110 รหัสว.ด.ต. 
3/2562 

1 

๔ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น           รหัสว.ด.ต. 
4/2562 

1 

๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ EPSON รุ่น L3110 รหัสว.ด.ต. 
6/2562 

1 

๖ ครุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง สว่านเจาะแผ่นเหล็ก รุ่น BOSCH GBH 2-
24 DRE   รหัสว.ด.ต. 1/2562 

1 

๗ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติกสีชมพู รหัสว.ด.ต. 1/2562-
500/2562 

500 

๘ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติกสีขาว รหัสว.ด.ต. 501/2562-
540/2562 

40 

๙ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานสีโอ๊ต รหัสว.ด.ต 1/2562-
4/2562 

4 

๑๐ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสีดำล้อเล่ือนรหัสว.ด.ต 
1/2562-4/2562 

4 

๑๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง CPU รุ่น Acerรหัสว.ด.ต 1/2562-
2/2562 

2 

๑๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21” LEDรหัสว.ด.ต 
1/2562-2/2562 

2 

๑๓ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  TV จอแบน ขนาด 55” รหัสว.ด.ต 1/2562 1 
๑๔ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  พัดลม รหัสว.ด.ต 1/2562 1 
๑๕ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  ตู้ลำโพงขยาย รหัสว.ด.ต 1/2562 1 
๑๖ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  ไมค์ลอยคู่ รหัสว.ด.ต 1/2562-2/2562 2 
๑๗ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป รุ่น CANONรหัสว.ด.ต 

1/2562 
1 



๑๑ 

 

 
 

๑๘ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป รุ่น NIKON รหัสว.ด.ต 
1/2562 

1 

๑๙ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดสำเนาโรเนียว รหัสว.ด.ต 1/2562 1 
๒๐ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับหน้าขาว รหัสว.ด.ต 1/2562-

30/2562 
30 

๒๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมุนสีน้ำเงิน รหัสว.ด.ต. 1/2562-
2/2562 

2 

๒๒ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสีน้ำเงิน รหัสว.ด.ต. 1/2562-
4/2562 

4 

๒๓ ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้กลมสีฟ้า รหัสว.ด.ต. 1/2562 1 
 
ข้อมูลงบประมาณ  ที่ใช้จ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   24,067,429.40    บาท 

              จำแนกเป็น   
๑. เงินเดือนบุคลากร 
     ครูประจำการ,ลูกจ้างประจำ         19,982,184.19 บาท 

                               ครูอัตราจ้าง,ลูกจ้างช่ัวคราว  713,100               บาท      
๒. ค่าสาธารณูปโภค             1,085,536.49 บาท 
๓. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์            1,139,605.51 บาท 
๔. ค่าพัฒนาบุคลากร              52,947  บาท 
๕. ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด              ๑๔,020  บาท 
๖. ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์               366,936.21           บาท 

 เงินรายได้สถานศึกษา  1,521,727.0๑      บาท 
                     จำแนกเป็น 

๑. เงินรายได้จากโครงการต่าง ๆ       1,298,727.01 บาท 
๒. เงินบริจาค                              ๒๒๓,๐๐๐            บาท 

 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
1) จำนวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 

พนักงาน
ราชการ 
(คน) 

ครูอัตราจ้าง 
(คน) 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 
(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจำ 
(คน) 

รวม 
( คน ) 

๒๕๖2 ๑ ๓๖ - ๕ 3 3 48 

 

 



๑๒ 

 

 
 

จำนวนบุคลากรครูและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จำแนกตามตำแหน่งเงินเดือน 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จำแนกตามตำแหน่งและหน้าที่ 

ตำแหน่ง/หน้าที่ 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

ผู้บริหาร ๑ ๐ ๑ 2.08 

แนะแนว ๐ ๑ ๑ 2.08 

ห้องสมุด ๐ ๐ ๐ ๐ 

ภาษาไทย ๑ ๓ ๔ 8.33 

คณิตศาสตร์ ๓ ๓ ๖ 12.50 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๗ ๙ 18.75 

สังคมศึกษาฯ ๒ ๓ ๕ 10.43 

ศิลปะ ๒ ๑ ๓ 6.25 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๐ ๓ 6.25 

ภาษาต่างประเทศ ๐ ๖ ๖ 12.50 

การงานอาชีพ ๐ ๔ ๔ 8.33 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๐ ๐ ๐ ๐ 

พนักงานราชการ ๐ ๐ ๐ ๐ 

เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ๐ ๑ ๑ 2.08 

ลูกจ้างประจำ ๓ ๐ ๓ 6.25 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๑ ๑ ๒ 4.17 

รวม 48 ๑๐๐ 

            อันดับ 

เพศ 

คศ.3 คศ. 2 คศ. 1 ครูผู้ช่วย 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหาร ๑ - - - - - - - ๑ 

รองผู้บริหาร - - - - - - - - ๐ 

ครูประจำการ ๓ ๑๒ ๒ - ๒ ๒ ๕ ๑๐ ๓๖ 

รวม ๔ ๑๒ ๒ - ๒ ๒ ๕ ๑๐ ๓๗ 

ร้อยละ ๑๐.๘๑ ๓๒.๔๓ ๕.๔๐ - ๕.๔๐ ๕.๔๐ ๑๓.๕๑ ๒๗.๐๒ ๑๐๐ 



๑๓ 

 

 
 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ปริญญาเอก(คน) ปริญญาโท(คน) ปริญญาตรี(คน) ต่ำกว่าระดับปริญญา(คน) 

- 6 ๓7 5 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จำแนกตามตำแหน่ง 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี 
รวม 

เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหาร - - ๑ - - - - - ๑ 

ครู - - ๒ ๓ ๕ ๑๑ - - ๒๑ 

ครูผู้ช่วย - -   ๕ ๑๐ - - ๑๕ 

พนักงานราชการ - - - - - - - - - 

ครูอัตราจ้าง - - - - ๑ ๔ - - ๕ 

เจ้าหน้าท่ีอัตราจ้าง - - - - - ๑ - - ๑ 

ลูกจ้างประจำ - - - - - - ๓  ๓ 

ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - - ๑ ๑ ๒ 

รวม - - ๓ ๓ ๑๑ ๒๖ ๔ ๑ ๔๘ 

ร้อยละ - - ๖.๒๕ ๖.๒๕ ๒๒.๙๑ ๕๔.๑๖ ๘.๓๓ ๒.๐๘ ๑๐๐ 

3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

๑. บริหารการศึกษา ๑ ๐ 
๒. ภาษาไทย ๔ ๑๗.๗๕ 
๓. คณิตศาสตร์ ๖ ๑๖.๖๗ 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙ ๑๗.๖๗ 
๕. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๑๘.๒๐ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๑๗.๖๗ 
๗. ศิลปะ ๓ ๑๗.๐๐ 
๘. การงานอาชีพ ๔ ๑๕.๒๕ 
๙. ภาษาต่างประเทศ ๖ ๑๘.๘๓ 
๑๐. แนะแนว ๑ ๑๖.๐๐ 

รวม ๔๒ ๑๗.๒๓ 



๑๔ 

 

 
 

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน  
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2562 รวม 584 คน  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 3 53 41 94 31 
ม.2 4 72 57 129 32 
ม.3 4 61 68 129 32 
รวม 11 186 166 352  
ม.4 3 21 52 73 24 
ม.5 3 32 52 84 28 
ม.6 3 29 46 75 25 
รวม 9 82 150 232  

รวมทั้งหมด 20 268 316 584  
 

จำนวนนักเรียนต่อครู  ปีการศึกษา  2562 
จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนครู (คน) อัตราส่วน 

584 41 14 : 1 
 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2562 

วิชา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
ภาษาไทย 40.63 43.95 67.89 40.60 69.80 53.99 52.81 
คณิตศาสตร์ 24.01 28.02 18.08 24.56 25.98 41.99 27.11 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

67.56 65.55 27.31 34.20 57.69 36.91 48.20 

สังคมศึกษา 58.54 65.02 53.51 41.54 61.47 49.00 54.85 
สุขศึกษา 80.47 93.15 76.34 66.16 85.24 92.61 82.33 
ศิลปะ 71.14 69.76 59.65 83.33 78.98 49.33 68.70 
การงานอาชีพ 81.20 88.44 50.77 47.41 69.43 77.47 69.12 
ภาษาอังกฤษ 43.54 28.37 44.14 48.08 43.01 68.48 45.94 

เฉลี่ยร้อยละ ๕๘.๓๙ ๖๐.๒๘ ๔๙.๗๑ ๔๘.๒๔ ๖๑.๔๕ ๕๘.๗๒ ๕๖.๑๓ 
 



๑๕ 

 

 
 

 
 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ม.1 94 5 0 - 89 89 94.68 
ม.2 129 5 0 1 123 124 96.12 
ม.3 129 2 0 10 117 127 98.45 
ม.4 73 8 0 1 64 65 89.04 
ม.5 84 2 0 - 82 82 97.62 
ม.6 75 1 0 14 60 74 98.66 
รวม 584 23 0 26 535 561 96.06 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2562

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม



๑๖ 

 

 
 

3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 94 5 0 2 87 89 94.68 
ม.2 129 5 0 16 108 124 96.12 
ม.3 129 2 0 39 88 127 98.45 
ม.4 73 8 0 19 46 65 89.04 
ม.5 84 2 0 11 71 82 97.62 
ม.6 75 1 0 14 60 74 98.67 
รวม 584 23 0 101 460 561 96.06 

 

 
4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการ
ส่ือสาร 

๘ ๘ ๒๒ ๓๑๔ ๓๔๔ ๙๗.๗๓ 

2. ความสามารถในการคิด ๘ ๑๑ ๑๙ ๓๑๔ ๓๔๔ ๙๗.๗๓ 
3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

๑๑ ๘ ๑๙ ๓๑๔ ๓๔๑ ๙๖.๘๘ 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

๘ ๘ ๒๒ ๓๑๔ ๓๔๔ ๙๗.๗๓ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

5 124 18 57 124 96.12 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดขีึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2562

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม



๑๗ 

 

 
 

5) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ 
ผลการประเมิน ระดับ

ผ่าน 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร ๕ ๑๕ 7 ๒๐๕ ๒๒๗ ๙๗.๘๔ 
2. ความสามารถในการคิด ๖ ๑๔ 7 ๒๐๕ ๒๒๖ ๙๗.๔๑ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๗ ๑๓ 7 ๒๐๕ ๒๒๕ ๙๖.๙๘ 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕ ๑๕ 7 ๒๐๕ ๒๒๗ ๙๗.๘๔ 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 75 24 121 75 100 

 
1.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๗.๑๗ ๕๖.๒๔ 55.๙๑ ๕๕.๑๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๖๐ ๓๓.๑๑ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๑๕ ๒๗.๔๔ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๒๓ ๓๐.๑๖ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 
 

 
 
 
 

t0.00

t10.00

t20.00

t30.00

t40.00

t50.00

t60.00

t70.00

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕6๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ



๑๘ 

 

 
 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 45.85 47.09 ๕๗.๑๗ +1.24   , +10.08          
คณิตศาสตร์ 20.12 24.48 ๒๒.๑๕ +4.36   , -2.33            
วิทยาศาสตร์ 29.16 31.16 ๒๘.๒๓ +2.00   , -2.93            
ภาษาอังกฤษ 26.70 25.36 ๒๘.๖๐ -1.34   , +3.24            

 
3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๗.๒๗ ๔๓.๔๙ ๔๓.๐๒ ๔๒.๒๑ 
สังคมศึกษา ๓๓.๘๑ 36.๖๖ ๓๖.๑๐ 35.๗๐ 
ภาษาอังกฤษ 24.๕๓ ๒๙.๕๖ ๒๘.๙๗ ๒๙.๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๘.๓๐ ๒๗.๘๔ ๒๕.๖๒ ๒๕.๔๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๐๑ ๒๙.๔๙ ๒๙.๔๐ ๒๙.๒๐ 

 

 
 
 
 
 

t0.00

t10.00
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t50.00

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕6๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ



๑๙ 

 

 
 

4) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 45.48 41.06 ๓๗.๒๗ -4.42    , -3.79            
คณิตศาสตร์ 20.38 23.13 ๑๘.๓๐ +2.75   , -4.83            
วิทยาศาสตร์ 28.03 28.38 ๒๖.๐๑ +0.35   , -2.37            
ภาษาอังกฤษ 22.44 24.10 24.๕๓ +1.66   , +0.43           
สังคมศึกษา 31.90 31.40 ๓๓.๘๑  -0.50   , +2.41           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 

 

 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ระดับคุณภาพ :ดีเลิศ  

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม มีกระบวนการพฒันาด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียนตามลา
ดับดังนี้ 
๑.) คือศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับที่๑๒พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ (และแก้ไขเพิ่มเติม๒๕๔๕,๒๕๕๓,๒๕๖๒) มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานนโยบาย
รัฐบาลนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘ 
๒.) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและ
เป้าหมายของโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนดนโยบาย
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครูออกแบบกำหนดการสอนแผนการจัดการเรียนรู้และนำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขก่อนดำเนินการสอนจริง 

๓.) ดำเนินงานตามโครงการและดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเหมาะสมโดยคำนึงถึงความแตกต่างตามศักยภาพของนักเรียนควบคู่
กับการทำความเข้าใจสร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
๔.)ดำเนินงานเป็นทีมในแต่ละกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 
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๕.) ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลโดยบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 
๖.) วัดผลประเมินผลผู้เรียนและรายงานผล เช่นการประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการวัดและประเมินผล
ท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอในการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจริง และการประเมินระดับสถานศึกษาเป็น
การประเมินที่สถานศึกษาดาเนินการเพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายภาคผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๗.) การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนมีส่วนร่วม โดยให้ผู้ปกครองผู้ปกครองเครือข่ายคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสมาคมศิษย์เก่าและครูเข้าร่วมพัฒนาผู้เรียน 

๒. ผลการดาเนินงาน 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษาได้เรียนรู้ตามความสนใจ
ความสามารถของนักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจความถนัดของตนเองนักเรียนที ่จบช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีนักเรียนได้เป็น
ตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศครั้งท่ี ๖๙ จำนวน๖รายการท้ังนี้มี
ผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆดังนี้ 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรท่ี
ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนต่างๆ เช่น วิธีสอนแบบโมเดล    
ซิปปา (CIPPA MODEL) การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) วิธีสอนแบบอภิปราย 
(Discussion Method) และวิธีการสอนแบบใช้กระบวนการคิดหรือการลงมือปฏิบัติ เป็นต้น เน้นการ
พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ส่ือสาร และคิดคำนวณของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา
นอกจากนี้โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม
สร้างสรรค์ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลในโรงเรียนท่ี
คอยให้บริการแก่ผู้เรียน แต่ละกิจกรรมมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอด
อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน และ
กิจกรรมอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความให้กับผู ้เรียน เช่นเดียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรม Math and 
Science to STEM กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม English 
and Chinese Speaking Day ฯลฯทั้งนี้ทุกกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และพัฒนาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพ ความรู้และความสามารถของผู้เรียน 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สามารถ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS
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กิจกรรมอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนบทความ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม MATH & SICENCE TO 
STEM กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น ฝ่ายบริหารได้กระตุ้นให้ครูผู้สอนทุกท่านจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ ทั้งยังส่งครูไปอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านต่างๆ อีกด้วย และยังได้ส่งเสริมให้นักเรียน
จัดทำสื่อที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด เช่น ป้ายนิเทศประจำห้องเรียน กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
ห้องการเรียนรู้สเต็มศึกษา ฯลฯ  ทำให้นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม มีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนท่ีเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่งจะมีครูคอยเป็นผู้ช่วยสนับสนุนใน
เรื่องของการจัดการเรียนรู้ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน โดยได้มีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในวิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 
ให้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โดยในตัวรายวิชานี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาและสร้าง
องค์ความรู้เพื่อนำไปบูรณาการให้เข้ากับรายวิชาอื่นๆ ท่ีผู้เรียนสนใจและตรงตามศักยภาพของผู้เรียน
โดยมีครูคอยช่วยให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมแก่ผู้เรียน ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ครูผู้สอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ตั้งประเด็นปัญหา วิจัย/หา
คำตอบ และรายงานผลการศึกษาของตัวเองโดยมีการแนะนำกระบวนการการเผยแพร่สิ ่งที ่สืบค้น
อย่างเหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือให้
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนคิดและการทำงานเป็นขั้นตอนเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาทางการเรียนของตนเอง อีก
ท้ังผู้เรียนยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในเรื่องอื่นๆ ในชีวิตประจำวันของตัวผู้เรียนเอง
ด้วย โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้จัดทำนวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนตามรายวิชาท่ีตนสนใจ
และนำไปทดลองสอนให้เพื่อนในห้อง และจัดทำการรายงานผลให้แก่ครูผู้สอนเป็นลำดับ ในส่วนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้เรียนได้ทำการสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนที่ผู้เรียนอาศัย 
เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในชุมชนอีกทั้งยังเป็นแนวทางอาชีพในการทำสินค้าของชุมชนให้แก่
ผู้เรียนอีกด้วย จึงเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการท่ีไม่ได้ใช้แค่ความรู้ท่ีมีอยู่ในห้องเรียน เทคโนโลยี แต่ยัง
ได้ใช้ความรู้ท่ีอยู่รอบๆตัวของผู้เรียนอย่างแท้จริง กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา STEM ซึ่งครู
เป็นผู้ใช้วิธีการสอนแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การอิงกลุ่ม ในเบ้ืองต้นจะใช้การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเป็นการกระตุ้นผู้เรียนในเบื้องต้น 
จากนั้นจะแนะนำผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่ใช้การออกแบบ ทำให้ผู ้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ พัฒนาชิ้นงานได้ดี อาทิเช่น การจำลองสิ่งประดิษฐ์  รถพลังงานลม รถพลังงานไฟฟ้า ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างจากองค์ความรู้ร่วมกับทักษะการมีความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนท้ังส้ิน นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการในรายวิชาต่างๆแล้ว การเรียนในรายวิชานี้ยังเป็น
การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นทักษะท่ีจำเป็นอีกทักษะหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 จึง
นับได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM นั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
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วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และด้านคุณลักษณะ เนื่องจากในห้องเรียนผู้เรียนจะต้องทำงานร่วมกัน
กับผู้อื่นอยู่เสมอดังนั้นในสถานการณ์จริงผู้เรียนจำเป็นต้องมีทักษะการทำงานกลุ่มและมีการใช้ทักษะ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนทางโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมยังได้ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนมีการเสนอผลงานท้ังในรูปแบบท่ี
เป็นงานเดี่ยวและเป็นงานกลุ่มเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ผู้เรียนสนใจและไปศึกษาค้นคว้าเพื่อทำ
การเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม มีกิจกรรมชุมนุมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
ส่วนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและสนใจของตนเองซึ่งกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียน
ได้จัดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นความมุ่งมั่นและต้ังใจท่ีต้องการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้พัฒนาให้มี
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการมุ่งเน้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้
ผู ้เรียนได้ฝึกการรวบรวม เชื ่อมโยงองค์ประกอบความรู ้ ที ่ได้เรียนรู้มาจากห้องเรียนรวมไปถึง
ประสบการณ์ท่ีได้รับ เพื่อนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสาสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง ๒๕๖๐) โดยกำหนดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการส่ือสาร การทำงาน 
การศึกษาเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ส่ือการเรียนรู้
ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตส่ือ
การเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการจัดการเรียนรู้ โดย
สามารถนำไปใช้เป็นช่องทางให้ครูมอบหมาย ติดตามภาระงาน เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างครู
กับนักเรียนในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมโดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้จัดให้มีการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายและมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยได้มีการจัดโครงการและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องดังนี้ โครงงาน IS  กิจกรรมชวนน้องเยี่ยมบ้านวิชาการดอนตูม 
2020 (Open House)  โครงงานวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู ้ทั ้ง ๘ กลุ ่มสาระการเรียนรู้  
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กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรม Big Cleaning  กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมแนะแนว  
กิจกรรมบูรณาการสานฝันสู่อนาคต กิจกรรมเรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพ 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ดังนี้ 

โครงการ/ กิจกรรมภายในองค์กร 

๑. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 

๒. โครงการบูรณาการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนสุจริต 

๓. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

๔. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

๕. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

๖. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 

๗. กิจกรรมพาเด็กเข้าวัด 

๘. กิจกรรมพัฒนาชมรมดอนตูมหัวใจสีเขียว 

๙. กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 

๑๐. ธนาคารโรงเรียน 

๑๑. ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

๑๒. สอบธรรมศึกษา 

โครงการ/ กิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกหรือชุมชน 

๑. กิจกรรมอินเทอร์แร็ค 

๒. กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 

๓. กิจกรรมเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

๔. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

๕. งานประจำปีปิดทองพระพุทธฉาย วัดดอนตูม 

๖. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และจิตอาสา 



๒๕ 

 

 
 

นอกเหนือจากโครงการ และกิจกรรมข้างต้น โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้มีการส่งเสริม กระตุ้น 
และปลูกฝังนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมโฮมรูม โดยครูที่ปรึกษาจะพบนักเรียนหลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ๑๕ 
นาทีก่อนเรียนวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน สร้างความเชื่อใจและไว้วางใจ เพื่อให้ครูท่ี
ปรึกษาสามารถดูแลการมาเรียน ขาดเรียน และให้คำปรึกษานักเรียนได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ครูได้
อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

๒. การจัดการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกๆ รายวิชา โดยมี
การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้แก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเนื้อหาวิชาท่ีสอน 

๓. การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
สถานศึกษามีการปลูกฝังนักเรียนทุกเช้าช่วงเขา้แถวเคารพธงชาติและในคาบอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร ์

๔. กิจกรรมสวดมนต์ และอารธนาศีลทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนระลึกตน
ในฐานะเป็นพุทธมามกะ ระลึกถึงการรักษาศีล การทำความดี ละเว้นความช่ัว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 

๕. ก ิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเร ียน เช่น ก ิจกรรมสภานักเร ียน ก ิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ท้ังภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาส่วนใหญ่จะ
เป็นการให้รุ่นพี่ทำตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่รุ่นน้อง เพื่อตระหนัก เห็นความสำคัญของการช่วยเหลือ
ผู้อื่น โรงเรียนและสังคม และสร้างวัฒนธรรมท่ีดีงามขององค์กร 

ทั้งนี้โรงเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ยังเน้นการปลูกฝังความเป็นไทย สอดแทรกใน
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยด้วยการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ 

๑.) กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒.) กิจกรรมพาเด็กเข้าวัด 

๓.) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

๔.) กิจกรรมศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณในจังหวัดราชบุรี 

๕.) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 

นอกจากกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้แล้ว ในการจัดการเรียนการสอนยังได้บูรณาการนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามา เช่น อาหารและขนมพื้นบ้านท้องถิ่นราชบุรี ในรายวิชาการงานอาชีพ  การศึกษา
ประวัติศาสตร์ของเมืองราชบุรี การศึกษาประวัติความเป็นมาของไทยวน เมืองคูบัว ราชบุรี กลุ่มลาวเวียง  
กลุ่มคนจีนในราชบุรี ในรายวิชาสังคมศึกษาฯ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น 



๒๖ 

 

 
 

และประเพณีไทย เช่น งานแห่เทียนจำนำพรรษา จัดทำกระทงและร่วมประเพณีลอยกระทง ร่วมถือ
ศีลกินเจ  ตลอดจนส่งเสริมให้คุณครูแต่งกายด้วยชุดไทย  การใช้ผ้าไทย ผ้าไหม ผ้าฝ้ายคูบัว ในการตัด
เครื่องแต่งกายของคุณครู  การส่งเสริมเชิญชวนให้นักเรียนร่วมแต่งชุดไทยในวาระโอกาสต่างๆ ทั้งนี้
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมีระบบการบริหารการจัดการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้
เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา ซึ่งให้สมาชิก
ภายในองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยความคาดหวังที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ทางงด้านสติปัญญา ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม 
ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม และแสดงศักยภาพของ
ตนเอง โดยจัดให้มีกิจกรรมด้านการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดังนี้  

๑.) การเลือกตั้งประธานนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าในในวิธีการ
เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีคณะกรรมการเลือกต้ัง
จังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนักเรียนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ทำให้สถานศึกษาเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   

๒.) กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้แสดง
ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ตามหลักการดำเนินงานของห้อง
ศูนย์เพื่อนใจ “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ” นักเรียนรู้จักกระบวนการทำงาน มีการ
วางแผน ร่วมกันทำงาน สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

๓.) กิจกรรมอินเทอร์แรคท์  เป็นกิจกรรมที่ฝึกนักเรียนให้คิดถึงสังคม  คิดถึงส่วนรวม  เป็น
การทำงานภายใต้การสนับสนุนและดูแลของสโมสรโรตารี บ้านโป่ง เช่น การแจกถุงผ้าและเดินรณรงค์
การลดใช้ถุงพลาสติก  การร่วมแจกกล้าไม้ให้ประชาชนเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้  การ
ร่วมระดมทุนจัดซื้อไข่เพื่อนำไปให้ผู้ป่วยท่ีต้องฟอกไต ท่ีโรงพยาบาลบ้านโป่ง ฯลฯ   

๔.) กิจกรรม YC เพื่อนที่ปรึกษา เป็นกิจกรรมที่นักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ที่จะ
คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาวัยรุ่น ปัญหาการปรับตัว ปัญหาเรื่อง
เรียนฯลฯ โดยแยกเป็นระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทำให้
นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือกันโดยไม่มีการแบ่งแยก จึงทำให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข   

๕.) กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาช่วงพักกลางวัน นับเป็น
กิจกรรมท่ีนักเรียนรอคอย เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็ม ใครถนัด
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กีฬาใดสามารถรวมทีมลงแข่งขัน หรือถ้าไม่ถนัดด้านกีฬาจะเป็นกองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ฯลฯ เป็นกิจท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ไม่แบ่งแยก การแข่งขัน
กีฬาจึงเป็นกิจกรรมท่ีทำให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข   

๖.) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนได้ปฏิบัติและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ   

๗.) กิจกรรมแนะแนว เป็นการจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนของ
ตนเอง เข้าใจตนเองและผู้คนโดยรอบ เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีศักยภาพเหมาะสม  
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบเป้าหมายของชีวิต พัฒนาศักยภาพของตนเองมีทักษะการ
ดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ วางแผนการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุข   

๘.) กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมได้มี
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เช่น การร่วมกิจกรรมในงานปิดทองพระพุทธฉาย กิจกรรมกีฬาเทศบาล
เมืองบ้านโป่ง กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา กิจกรรมถือศีลกินเจ ฯลฯ   

๙.) กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น วันมาฆะบูชา  วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  
วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ช่วยปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน ทำให้
นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาและเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ช่วยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข   

๑๐.) กิจกรรมเรียนรู้สู ่เส้นทางอาชีพ (Career path) เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้
อาชีพต่าง ได้ลงมือปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสำรวจตนเองถึงความสนใจในอาชีพต่างๆ
เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับการเลือกศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต 

นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้รับนักเรียนต่างชาติและต่างศาสนาตามข้อกำหนดของ
สถานศึกษา เข้ามาศึกษาร่วมกับนักเรียนปกติ โดยให้ผู้เรียนเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โครงการ 
กิจกรรมค่าย การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้ารับการส่งเสริมและพัฒนา มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมยังส่งเสริมผู้เรียนให้มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคมแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข เข้าใจและไม่
สร้างความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยมีการสอดแทรกในเรื่องของความสามัคคี ความมีน้ำใจ ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 



๒๘ 

 

 
 

๑.) แข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาช่วงพักกลางวัน (ฟุตซอลม.ต้น และม.ปลาย)ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ 

๒.) ทดสอบสมรรถภาพของผู้เรียน 

๓.) อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 

๔.) กิจกรรม YC เพื่อนท่ีปรึกษา 

๕.) ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 

๖.) เรียนรู้ (เชียร์ทูบี) 

๗.) ชุมนุมการการเขียนป้ายโฆษณา(ศิลปะ) 

๘.) กิจกรรมการออกกำลังกาย(ทุกวันพฤหัส) 

๙.) กิจกรรมเรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพ (Career path) 

จากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม การอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ตามความสนใจ มีกระบวนการทำงานด้วยความ
รอบคอบ มีการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีเป้าหมายด้านอาชีพที่ตนเองสนใจชักชวน 
แนะนำอาชีพท่ีสุจริตท่ีตนสนใจให้ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อม ความ
มั่นใจในการตัดสินใจในการศึกษาต่อ และเป็นพลดีในสังคมในอนาคต 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไป
ตามเกณฑ์ ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด มีการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรม  ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  เพื่อให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ เจตคติท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ท้ังนี้  มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร
และการคิดคำนวณ 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  
ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ม.1 94 5 0 - 89 89 94.68 
ม.2 129 5 0 1 123 124 96.12 
ม.3 129 2 0 10 117 127 98.45 
ม.4 73 8 0 1 64 65 89.04 
ม.5 84 2 0 - 82 82 97.62 
ม.6 75 1 0 14 60 74 98.66 
รวม 584 23 0 26 535 561 96.06 

 

 
 

1) มีความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสาร
และการคิดคำนวณ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ กิจกรรมค่าย Math 
and Science to STEM ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
() 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

() 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลท่ีเกิด 
(ร้อยละ) 

นักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
๕๘4 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย 
Math and 
Science to 
STEM 

นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรม
ค่าย Math 
and Science 
to STEM 

๘0.00 80.00  
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2561-2562

2561 2562
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ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) มีสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ กิจกรรม English 
and Chinese Speaking Day ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศได้ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
() 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

() 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลท่ีเกิด 
(ร้อยละ) 

นักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
๕๘4 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
English and 
Chinese 
Speaking Day 

นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรม 
English and 
Chinese 
Speaking 
Day 

๘0.00 85.00  

 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  
ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ม.1 94 5 0 - 89 89 94.68 
ม.2 129 5 0 1 123 124 96.12 
ม.3 129 2 0 10 117 127 98.45 
ม.4 73 8 0 1 64 65 89.04 
ม.5 84 2 0 - 82 82 97.62 
ม.6 75 1 0 14 60 74 98.66 
รวม 584 23 0 26 535 561 96.06 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 
 

3) มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ได้มีการคิด 
ค้นคว้าและนำเสนอเผยแพร่ผลงานตามความสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของ
นักเรียน ร้อยละ ๙๔.๕๒ 
2. ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกี่ยวกับนวัตกรรมในรายการต่างๆ ดังนี้ 
  - การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
  - การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
  - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 
 - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.4-ม.6 
3. แนวคิดในการดำเนินงานของสภานักเรียน เช่น การปัจฉิมนิเทศ การอบรม 
“ค่ายภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ส่งเสริมประชาธิปไตย” 
4. ได้มีการจัดเวทีเพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอเผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สู่สาธารณชนในงาน Open 
House ของทางโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
5. กิจกรรมชุมนุม ได้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้ และจัดกิจกรรม
ตามความสนใจ ความถนัดท่ีตรงตามศักยภาพของตนเอง จนสามารถสร้างสรรค์
ช้ินงานหรือผลงานในรูปแบบต่างๆ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม (ต่อ) 
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการคิดวเิคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ใน

ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ปีการศึกษา  2562

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม



๓๒ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ในระดับดีขึ้น
ไป  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๙๔ 5 ๐ 3 86 89 94.68 

ม.๒ ๑๒๙ 3 2 3 121 124 96.12 

ม.๓ ๑๒๙ 7 12 10 100 110 85.27 

ม.๔ ๗๓ 5 2 7 59 66 90.41 

ม.๕ ๘๔ 1 0 3 80 83 98.81 

ม.๖ ๗๕ 1 0 13 61 74 98.67 

รวม ๕๘๔ 22 16 39 507 546 93.49 

 

 
 

 
4) มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา  2562 
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2562

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเย่ียม



๓๓ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 

ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณ
ฑ์ 

ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๙๔ ๓ ๐ ๖ ๘๕ ๙๑ ๙๖.๘๑ 
ม.๒ ๑๒๙ ๒ ๑ ๗ ๑๑๙ ๑๒๖ ๙๗.๖๗ 
ม.๓ ๑๒๙ ๖ ๓ ๑๘ ๑๐๒ ๑๒๐ ๙๓.๐๒ 
ม.๔ ๗๓ ๔ ๑ ๙ ๕๙ ๖๘ ๙๓.๑๕ 
ม.๕ ๘๔ ๑ ๐ ๑๒ ๗๑ ๘๓ ๙๘.๘๑ 
ม.๖ ๗๕ ๑ ๑ ๔ ๖๙ ๗๓ ๙๗.๓๓ 
รวม ๕๘๔ ๑๗ ๖ ๕๖ ๕๐๕ ๕๖๑ ๙๖.๐๖ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๙๑ 
๑.๐
๓ 

๙.๕๙ ๘๖.๔๗ ๙๖.๐๖ 
 

 

 
๕) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปกีารศึกษา ๒๕6๒ 

วิชา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

ภาษาไทย 40.63 43.95 67.89 40.60 69.80 53.99 52.81 
คณิตศาสตร์ 24.01 28.02 18.08 24.56 25.98 41.99 27.11 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

67.56 65.55 27.31 34.20 57.69 36.91 48.20 

สังคมศึกษา 58.54 65.02 53.51 41.54 61.47 49.00 54.85 
สุขศึกษา 80.47 93.15 76.34 66.16 85.24 92.61 82.33 
ศิลปะ 71.14 69.76 59.65 83.33 78.98 49.33 68.70 
การงานอาชีพ 81.20 88.44 50.77 47.41 69.43 77.47 69.12 
ภาษาอังกฤษ 43.54 28.37 44.14 48.08 43.01 68.48 45.94 
เฉลี่ยร้อยละ ๕๘.๓๙ ๖๐.๒๘ ๔๙.๗๑ ๔๘.๒๔ ๖๑.๔๕ ๕๘.๗๒ ๕๖.๑๓ 

t0

t50

t100

t150

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา  2562

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ระดับดี ระดับดีเย่ียม



๓๔ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕6๒ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๗.๑๗ ๕๖.๒๔ 55.๙๑ ๕๕.๑๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๖๐ ๓๓.๑๑ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 
คณิตศาสตร ์ ๒๒.๑๕ ๒๗.๔๔ ๒๖.๙๘ ๒๖.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๒๓ ๓๐.๑๖ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะรายวิชา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

t0.00

t10.00

t20.00

t30.00

t40.00

t50.00

t60.00

t70.00

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕6๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ



๓๕ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
(ต่อ) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕6๒ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. 
ระดับประเท

ศ 
ภาษาไทย ๓๗.๒๗ ๔๓.๔๙ ๔๓.๐๒ ๔๒.๒๑ 
สังคมศึกษา ๓๓.๘๑ 36.๖๖ ๓๖.๑๐ 35.๗๐ 
ภาษาอังกฤษ 24.๕๓ ๒๙.๕๖ ๒๘.๙๗ ๒๙.๒๐ 
คณิตศาสตร ์ ๑๘.๓๐ ๒๗.๘๔ ๒๕.๖๒ ๒๕.๔๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๐๑ ๒๙.๔๙ ๒๙.๔๐ ๒๙.๒๐ 

 

 
 

๖) มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับปาน
กลางขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒ 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ
ปาน
กลาง
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ใช้ น้อย 

ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ที่สุด 

ม.๑ ๙๔ 0 1 18 63 12 ๙๓ ๙๘.๙๔ 
ม.๒ ๑๒๙ 0 9 16 84 20 ๑๒๐ ๙๓.๐๒ 
ม.๓ ๑๒๙ 0 4 16 84 25 ๑๒๕ ๙๖.๙๐ 

t0.00

t10.00

t20.00

t30.00

t40.00

t50.00

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕6๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ



๓๖ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖) มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ 
(ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.๔ ๗๓ ๐ 0 3 56 14 ๗๒ ๙๘.๖๓ 
ม.๕ ๘๔ ๐ 0 3 52 29 ๘๔ ๑๐๐ 
ม.๖ ๗๕ ๐ 0 0 43 32 ๗๕ ๑๐๐ 
รวม ๕๘๔ ๐ 14 56 382 132 ๕๗๐ ๙๗.๖๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 0 2.40 9.59 65.41 22.60 ๙๗.๖๐  
 

 
 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความรู้และทักษะอาชีพ ระดับปานกลางขึ้นไป 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒ 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับปาน
กลางขึ้นไป 

ร้อยละ 
ปรับปรุง พอใช้ 

ปาน 
กลาง ดี 

ดี 
มาก 

ม.๑ ๙๔ 0 1 18 65 10 ๙๓ ๙๘.๙๔ 
ม.๒ ๑๒๙ 0 9 48 65 7 ๑๒๐ ๙๓.๐๒ 
ม.๓ ๑๒๙ 0 2 14 81 32 ๑๒๗ ๙๘.๔๕ 
ม.๔ ๗๓ ๐ 0 5 61 7 ๗๓ ๑๐๐ 
ม.๕ ๘๔ ๐ 0 9 55 20 ๘๔ ๑๐๐ 
ม.๖ ๗๕ ๐ 0 2 39 34 ๗๕ ๑๐๐ 
รวม ๕๘๔ ๐ 12 96 366 110 ๕๗๒ ๙๗.๙๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 0 2.05 16.44 62.67 18.84 ๙๗.๙๕  
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่น าความรู้ที่ไดไ้ปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ระดับปานกลางขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒

ไม่ใช้ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด



๓๗ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกระบวนการ 
พัฒนาของโรงเรียนมี การต้ังเป้าหมายผู้เรียนตาม ปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม และ อัตลักษณ์ของนักเรียน คุณธรรมนำสังคม 
กล่าวคือโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เป็นโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณวัด ในการกำหนดเป้าหมายผู้เรียนได้
บูรณาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีกำหนดตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  
คือเป็น คนดี และคนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้บูรณาการเช่ือมโยงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท้ัง ๘ ด้าน รวมถึงค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนของการดำเนินการ โดยผู้
ท่ีมีหน้าท่ีประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยครูผู้สอน และครูท่ีปรึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ มี
การศึกษา นิยาม ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งช้ีของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง ๘ ประการ วิเคราะห์
ตัวชี้วัดและ พฤติกรรมบ่งชี้ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ 
ศึกษาข้อมูล พื้นฐานของผู้เรียนรายบุคคลก่อนการพัฒนา เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับ พฤติกรรมบ่งช้ี สร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กำหนดวัตถุประสงค์และ วิธีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนา ดำเนินการ พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่กำหนดไว้ และประเมินผู้เรียนเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบ ความก้าวหน้า ดำเนินการประเมินผู้เรียนหลังการพัฒนาและ
สรุปผลการประเมิน พร้อมรายงานผลการพัฒนา ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในส่วนของ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดย
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดในกิจกรรม
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีความรู้และทักษะอาชีพ ระดับปานกลางขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒

ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก



๓๘ 

 

 
 

พัฒนาผู้เรียน จัดในรูปกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม อาทิเช่น 
โครงการบูรณาการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนสุจริต กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
นักเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  กิจกรรมอินเทอร์แร็ค กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว กิจกรรมพาเด็กเข้าวัด กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรม
ธนาคารโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาชมรมดอนตูมหัวใจสีเขียว กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และจิตอาสา เป็นต้น อีกทั้ง มีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย
สอดแทรกในกิจวัตรประจำวัน ในขณะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมห้องเรียน โรงเรียน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
แบ่งปัน ร่วมกันทำงาน ใช้บทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี ตามหลัก ประชาธิปไตย ร่วมกิจกรรม
วันสำคัญของชาติ ศาสนา อาทิเช่น กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมแห่เทียนจำนำ
พรรษา กิจกรรมเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานประจำปีปิดทองพระพุทธฉาย 
วัดดอนตูม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นไทย รู้จักใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมใน  การทำงานทั้งนี้
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี มีวินัย 
ใฝ่คุณธรรม นำสังคม สอดคล้องกับหลักสูตรท่ีมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  

๒. ผลการดำเนินงาน 

ในด้านผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 94.52   ด้านความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย โดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 96.40   โดยนักเรียนมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นทั้งในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  แหล่งเรียนรู้ท่ีจัดสร้างขึ้น และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เป็นทรัพยากรบุคคล  โรงเรียนและยังมีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร DONTOOM SAVE 
WORLD SAVE LIFE  ในส่วนด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดย
เฉล่ียอยู่ในระดับดีเย่ียม นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท้ังกิจกรรมภายในและภายนอกสถานศึกษามัก
มีโอกาสได้เข้าร่วมในการ นำเสนอและเป็นคณะกรรมการผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมความเป็น
ท้องถิ่น ความเป็นไทย ตามเอกลักษณ์ของนักเรียน คุณธรรมนำสังคม  และในด้านมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมอยู่ในระดับดีเย่ียม ร้อยละ 96.40   ซึ่งกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการต่างๆ ท่ี
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมดำเนินการให้กับนักเรียน นับได้ว่าประสบผลสำเร็จในระดับท่ีน่าพึงพอใจใน
การส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ท่ีส่งผลให้เป็นคุณลักษณะติดตัว ติด
ลักษณะนิสัย เป็นความคงทนเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ี
ดีสามารถอยู่ร่วมในสังคมและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



๓๙ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑) มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
สถานศึกษากำหนด 

ที่ 
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
ร้อยละของ
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 

๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๙๖.๔๐ ยอดเย่ียม 
๒ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๘๘.๐๐ ดีเลิศ 
๓ มีจิตอาสาและเป็นพลเมืองดีของสังคม ๘๖.๐๐ ดีเลิศ 
๔ ส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน ๘๗.๐๐ ดีเลิศ 

เฉลี่ยร้อยละ/ คะแนน/ คุณภาพ   
 

 

 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  
ปีการศึกษา ๒๕6๒ 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๙๔ ๓ ๑ ๑๕ ๗๕ ๙๐ ๙๕.๗๕ 
ม.๒ ๑๒๙ ๒ ๑ ๗ ๑๑๙ ๑๒๖ ๙๗.๖๗ 
ม.๓ ๑๒๙ ๙ ๖ ๖๗ ๔๗ ๑๑๔ ๘๘.๓๗ 
ม.๔ ๗๓ ๕ ๐ ๒๘ ๔๐ ๖๘ ๙๓.๑๕ 
ม.๕ ๘๔ ๑ ๒ ๒๕ ๕๖ ๘๑ ๙๖.๔๓ 
ม.๖ ๗๕ ๑ ๑ ๗ ๖๖ ๗๓ ๙๗.๓๓ 
รวม ๕๘๔ ๒๑ ๑๑ ๑๔๙ ๔๐๓ ๕๕๒ ๙๔.๕๒ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๕๙ ๑.๘๘ ๒๕.๕๑ ๖๙.๐๐   
 



๔๐ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๑) มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สรุปรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
() 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

() 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลที่เกิด 
(ร้อยละ) 

นักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
๕๘๖ คน เข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย
คุณธรรม 
จริยธรรม  

นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 

๘๕ ๘๘  

 

 

๑) มีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด (ต่อ) 

สรุปรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
() 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

() 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลที่เกิด 
(ร้อยละ) 
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ดี ดีเย่ียม



๔๑ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
๕๘๖ คน เข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
และกิจกรรม
บริการชุมชน
สัมพันธ์และ 
สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

นักเรียนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
สำคัญทางพระ
พุทธ 
ศาสนาและ
กิจกรรมบริการ
ชุมชนสัมพันธ์
และสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

๘๕ ๘๖  

 

 
 
 
 
 
 
 
สรุปรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
() 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

() 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลที่เกิด 
(ร้อยละ) 

นักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
๕๘๖ คน เข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
นักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 
๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย
นักเรียน 

๘๕ ๘๗  

 

 
๒) มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

ท้ังนี้โรงเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ยังเนน้การปลูกฝังความเป็นไทย 
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
๑.) กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒.) กิจกรรมพาเด็กเข้าวัด 

๓.) กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

๔.) กิจกรรมศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณในจังหวัดราชบุรี 



๔๒ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๕.) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีขึ้นไป
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๙๔ ๓ - - ๙๑ ๙๑ ๙๖.๘๑ 
ม.๒ ๑๒๙ ๒ - - ๑๒๗ ๑๒๗ ๙๘.๔๕ 
ม.๓ ๑๒๙ ๙ - - ๑๒๐ ๑๒๐ ๙๓.๐๒ 
ม.๔ ๗๓ ๕ - - ๖๘ ๖๘ ๙๓.๑๕ 
ม.๕ ๘๔ ๑ - - ๘๓ ๘๓ ๙๘.๘๑ 
ม.๖ ๗๕ ๑ - - ๗๔ ๗๔ ๙๘.๖๗ 
รวม ๕๘๔ ๒๑ - - ๕๖๓ ๕๖๓ ๙๖.๔๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๖๐ - - ๙๖.๔๐ ๙๖.๔๐  
 

 
 

๓) การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 
 
 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 - 6  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
ผ่าน

เกณฑ์ 
ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๙๔ ๓ ๑ ๙ ๘๑ ๙๐ ๙๕.๗๕ 
ม.๒ ๑๒๙ ๒ ๑ ๑๑ ๑๑๕ ๑๒๖ ๙๗.๖๗ 

t0

t100

t200

t300

t400

t500

t600

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ดี ดีเย่ียม



๔๓ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 
(ต่อ) 

ม.๓ ๑๒๙ ๙ ๖ ๑๗ ๙๗ ๑๑๔ ๘๘.๓๗ 
ม.๔ ๗๓ ๕ ๐ ๗ ๖๑ ๖๘ ๙๓.๑๕ 
ม.๕ ๘๔ ๑ ๒ ๘ ๗๓ ๘๑ ๙๖.๔๓ 
ม.๖ ๗๕ ๑ ๑ ๕ ๖๘ ๗๓ ๙๗.๓๓ 
รวม ๕๘๔ ๒๑ ๑๑ ๕๗ ๔๙๕ ๕๕๒ ๙๔.๕๒ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๕๙ ๑.๘๘ ๙.๗๖ ๘๔.๗๖ ๙๔.๕๒  
 

 
 

ผลการดำเนินงานด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
1) การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ผลการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมให้ความร่วมมือในการเลือกต้ัง
ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ร้อยละ 80.31 โดยสนับสนุนคนดีมี
คุณธรรม เพื ่อมาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและส่งเสริมก ิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ 
 

สรุปรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ การเลือกตั้งประธาน
นักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
() 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

() 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลที่เกิด 
(ร้อยละ) 

t0

t100

t200

t300

t400

t500

t600

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับทีจ่ะอยู่
ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2562

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ดี ดีเย่ียม



๔๔ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 
(ต่อ) 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
๕๘4 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม
เลือกต้ังประธาน
นักเรียนและ
คณะกรรมการ
นักเรียน 

นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรม
เลือกต้ัง
ประธาน
นักเรียนและ
คณะกรรมการ
นักเรียน 

๘0 80.31  

 

 
 

2) พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แล 6 ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 
ดี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86.00 นักเรียนมี
ความสุขและซาบซึ้งกับการจัดกิจกรรม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับครู 
และเกิดความรักในสถาบัน 
 
สรุปรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ พิธีปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
() 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

() 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลที่เกิด 
(ร้อยละ) 

นักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
๕๘4 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมพิธี
ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 
3 แล 6 

นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรม
พิธีปัจฉิม
นิเทศนักเรียน
ชั้น
มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 แล 6 

๘0 86.00  

 

 
 
3) กิจกรรม To Be Number One ผลการประเมินระดับชาติต้นแบบระดับ เงิน 
คะแนนประเมินรอบประเทศ 97.5 กิจกรรม To Be Number One เป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออกในทางที่ดี
และถูกต้อง พร้อมท้ังห่างไกลจากยาเสพติด 
 
สรุปรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ กิจกรรม To Be 
Number One 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน 



๔๕ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 
(ต่อ) 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลที่เกิด 
(ร้อยละ) 

บรรลุ
เป้าหมาย 

() 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

() 
นักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
๕๘4 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม To 
Be Number 
One 

นักเรียนร้อย
ละ ๘๐ เข้า
ร่วมกิจกรรม 
To Be 
Number 
One 

๘0 97.5  

 

 
4) กิจกรรมอินเทอร์แร็คท์ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ ดี นักเรียนโรงเรียนมธัยม
วัดดอนตูมเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 87.00 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ความสามารถของนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออกในทางท่ีดีและถูกต้อง 
 
สรุปรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ กิจกรรมอินเทอร์
แร็คท์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
() 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

() 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลท่ีเกิด 
(ร้อยละ) 

นักเรียนโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 
๕๘4 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมอิน
เทอร์แร็คท ์

นักเรียนร้อย
ละ ๘5 เข้า
ร่วมกิจกรรม
อินเทอร์แร็คท์ 

๘5 87.00  

 

 
 
การเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักเรียนท่ีมีความแตกต่างทางสัญชาติหรือศาสนากับ
นักเรียนสัญชาติไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา 2561-๒๕6๒ 

จำนวนนักเรียน(คน) ปี 2561 ปี 2562 
นักเรียนต่างสัญชาติหรือศาสนา 17 21 
นักเรียนสัญชาติไทย 702 563 

รวมทั้งหมด 719 584 
คิดเป็นร้อยละ 2.36 3.58 

 



๔๖ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 
(ต่อ) 
 

 
 
การเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนนักเรียนท่ีมีความแตกต่างทางสัญชาติหรือศาสนากับ
นักเรียนสัญชาติไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา2561-๒๕6๒ 

จำนวนนักเรียน(คน) ปี 2561 ปี 2562 
นักเรียนต่างสัญชาติหรือศาสนา 3 7 
นักเรียนสัญชาติไทย 93 129 

รวมทั้งหมด 96 136 
คิดเป็นร้อยละ 3.13 5.15 

 

 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

ปี 2561 ปี 2562

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ค
น)

แผนภูมิแสดงสัดส่วนจ านวนนักเรียนทีม่ีความแตกตา่งทางสัญชาตหิรือศาสนา
กับนักเรียนสัญชาติไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

ปีการศึกษา 2561-๒๕6๒

นักเรียนต่างสัญชาติหรือศาสนา นักเรียนสัญชาติไทย
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แผนภูมิแสดงสัดส่วนจ านวนนักเรียนทีม่ีความแตกตา่งทางสัญชาตหิรือศาสนา
กับนักเรียนสัญชาติไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ ๖๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ปีการศึกษา 2561-๒๕6๒

นักเรียนต่างสัญชาติหรือศาสนา นักเรียนสัญชาติไทย



๔๗ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 
๔) มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔) มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม (ต่อ) 

๑.) แข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาช่วงพักกลางวัน (ฟุตซอลม.ต้น และม.ปลาย)
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ 
๒.) ทดสอบสมรรถภาพของผู้เรียน 
๓.) อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 
๔.) กิจกรรม YC เพื่อนท่ีปรึกษา 
๕.) ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
๖.) เรียนรู้ (เชียร์ทูบี) 
๗.) ชุมนุมการการเขียนป้ายโฆษณา(ศิลปะ) 
๘.) กิจกรรมการออกกำลังกาย(ทุกวันพฤหัส) 
๙.) กิจกรรมเรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพ (Career path) 
 
 
 
 
ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคมระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒ 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ดี ดีเยี่ยม 

ม.๑ ๙๔ ๒ ๑ ๑๖ ๗๕ ๙๑ ๙๖.๘๑ 
ม.๒ ๑๒๙ ๒ - ๘ ๑๑๙ ๑๒๗ ๙๘.๔๕ 
ม.๓ ๑๒๙ ๕ ๔ ๗๓ ๔๗ ๑๒๐ ๙๓.๐๒ 
ม.๔ ๗๓ ๔ ๑ ๒๘ ๔๐ ๖๘ ๙๓.๑๕ 
ม.๕ ๘๔ ๑ - ๒๗ ๕๖ ๘๓ ๙๘.๘๑ 
ม.๖ ๗๕ ๑ - ๘ ๖๖ ๗๔ ๙๘.๖๗ 
รวม ๕๘๔ ๑๕ ๖ ๑๖๐ ๔๐๓ ๕๖๓ ๙๖.๔๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๕๗ ๑.๐๓ ๒๗.๔๐ ๖๙.๐๐ ๙๖.๔๐ - 
 



๔๘ 

 

 
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

 
 

 

3. จุดเด่น   

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีการวางแผนอย่างเปน็ระบบ  
ค้นหาปัญหา ท่ีเกิดขึ้นด้วยวิธีท่ีหลากหลาย พร้อมหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ี
กำหนดร่วมกัน โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ได้แก่ กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านในทุกระดับชั้น มีเครือข่ายด้านวิชาการในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการคิด และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษา
ต่อ น ักเร ียนได้ร ับข้อมูลข่าวสารเก ี ่ยวกับการศึกษาและอาชีพโดยตรงจากหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความแตกต่าง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีสุข  

๔ จุดควรพัฒนา  

สถานศึกษาควรจัดเวทีแสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายและ เปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ประกวดโครงงาน และผลงาน
สร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญต่อการจัดหางบประมาณเพื่อบำรุงรักษา พัฒนา ซ่อมแซม 
อุปกรณ์ เครื ่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เพียงพอ และทันสมัย พัฒนาความรู้ 
ทักษะ สร้างจิตสำนึกในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ถูกต้องเหมาะสม งานแนะแนว
ให้นักเรียนทำแบบวัดบุคลิกภาพจากหลายๆ  หน่วยงาน เพื่อจะได้เปรียบเทียบและประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อหรือการเลือกอาชีพในอนาคต 
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕6๒

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ดี ดีเย่ียม
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๕. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับมีคุณธรรมจริยธรรม  
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และดำรงตนตามระบอบ

ประชาธิปไตย  
3. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนใช้ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี

คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร  
4. ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่าง

เหมาะสม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. กระบวนการพัฒนา  

 

โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมจัดทำ  SWOT  Analysis  วิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัด 
การศึกษาท่ีผ่านมา  เพื่อค้นหาจุดแข็ง  จุดด้อย  โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอก  
เพื่อหาวิธีการพัฒนา      โดยการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มงาน    กลุ่มสาระการเรียนรู้     ตามโครงสร้าง 
การบริหารงานโรงเรียน      การประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด   และตาม
โครงการพิเศษต่าง ๆ  มีการระดมความคิดจากฝ่ายบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
เพื่อวางแผนวางระบบการทำงาน มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน  มีการจัดทำคำส่ังมอบหมาย
การปฏิบัติหน้าที่ประจำปี  มีการพรรณนางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนาตามแนวนโยบายการศึกษาชาติ  พร้อมทั้งมีการจัดหาระดมทรัพยากร  จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน    โครงการ  กิจกรรมท่ีกำหนดไว้  โดยมีการพัฒนา
กลุ่มงานท่ีสำคัญท้ัง  5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  กลุ่มบริหารท่ัวไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  การพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการได้พัฒนาท้ัง
ระบบตั้งแต่ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  งานหลักสูตรและตารางเรียน  งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน  งานวัดผลและประเมินผล  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา  งานแนะแนว  งานประกันคุณภาพ
การศึกษา  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  งานรับนักเรียน  
งานเรียนฟรี 15 ปี  งานชมรม TO  BE  NUMBER  ONE  การพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการทั้งระบบ
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เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  การพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ  ได้พัฒนา
ทั้งระบบเช่นกันโดยพัฒนาที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  งานธุรการ  งานนโยบายและแผน  
งานบริหารการเงิน  งานการบัญชี  งานตรวจสอบการเงิน  บัญชี  งานพัสดุและสินทรัพย์  งานระดม
ทรัพยากรและกองทุนเพื ่อการศึกษา  งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  งานสวัสดิการ    
การศึกษาบุตร    ค่ารักษาพยาบาล   ค่าเช่าบ้าน  งานสารสนเทศและเทคโนโลยี  การพัฒนากลุ่ม
บริหารงบประมาณมุ่งเน้นงบประมาณให้มีความเพียงพอและเหมาะสมในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบและทันสมัย  การพัฒนา
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้พัฒนาท้ังระบบ ได้แก่ การพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  งานบุคคล
และอัตรากำลัง  งานประเมินผล  วิทยฐานะ และเลื่อนเงินเดือน  งานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากร  งานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ  งานส่งเสริมขวัญกำลังใจและยกย่องเชิด
ชูเกียรติ  การพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความชำนาญการและความเชี่ยวชาญความเหมาะสมกับตำแหน่ง  เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและโรงเรียน  การพัฒนากลุ่มบริหารท่ัวไป  ได้พัฒนาท้ังระบบ
อย่างต่อเนื่อง  เช่น การพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสิ่งแวด ล้อม        
งานประชาสัมพันธ์  งานอนามัยโรงเรียน  งานโภชนาการโรงเรียน  งานยานพาหนะ  งานสัมพันธ์
ชุมชนและกิจกรรมพิเศษ  งานสานโสตทัศนูปกรณ์  งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั ่วคราว             
งานธนาคารโรงเรียน  งานประกันอุบัติเหตุ    งานปฏิคมและงานควบคุมภายใน  การพัฒนากลุ่ม
บริหารทั่วไปมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาด  ปลอดภัย  ร่มรื่น  
สวยงาม  ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข  การพัฒนากลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน ได้พัฒนาท้ังระบบเช่นเดียวกับกลุ่มบริหารงานอื่นๆ  เช่น พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน  งานปกครอง  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานป้องกันปัญหายาเสพติด       
งานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  งานเครือข่ายผู้ปกครอง      
งานสภานักเรียน  งานครูเวรประจำวัน ดูแลรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและทรัพย์สิน          
การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  ทั้ง  5  กลุ่มงาน มีการประสานงานและสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างผู้ปกครอง  วัด  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่างๆ  เพื่อร่วมกัน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  โดยผู้บริหารมีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล
การดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ผลการดำเนินงาน   
3.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  สอดคล้องกับ 

บริบทสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ  
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           โรงเรียนมีการประชุมครูและบุคลากรร่วมกัน  ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อค้นหาจุดแข็ง  จุดด้อย  โอกาสและอุปสรรค  จากข้อมูล  ความคิดเห็นของครู
และบุคลากรได้ข้อค้นพบว่า  โรงเรียนอยู่ในสถานะกำลังพัฒนา     จึงนำผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มา
เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย    วิสัยทัศน์     พันธกิจ    กลยุทธ์ ฯลฯ  ในการพัฒนาให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล  แผนการ
ศึกษาชาติ  ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  จึงเกิดเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ท่ีกำหนดโครงการ  กิจกรรม  เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้โรงเรียนมี
ผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรม  ที่เกี ่ยวกับการมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาชาติ  คือ กิจกรรมบริหารจัดการแผนงาน 
 3.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   แผนปฏิบัติการประจำปี 2562  สอดคล้อง
กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการบริหารจัดการพร้อมทั้งคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ซึ่งโรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการของฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้   

1) ระบบนำองค์กร  เป็นระบบท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีต่อ  โรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อม
ด้วยนักเรียน   โดยใช้ พรรษกฤช  โมเดล  (PASSAKIT  MODEL)  ในการบริหารและจัดการ 
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P ( Planning )   การวางแผน  เป็นกระบวนการท่ีมีการกำหนดขอบข่ายในการทำงานท่ีแน่นอนและ
ชัดเจนทุกกลุ่มงาน    ซึ่งเป็นการกำหนดล่วงหน้าว่าจะทำอะไร  ทำอย่างไร  ทำเมื่อไหร่  ทำที่ไหน  
ทำเพื่อใคร  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ทำแล้วจะได้ผลอย่างไร  เป็นต้น 

A  ( Attitude )  ทัศนคติ หรือเจตคติเป็นการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคล  สถานท่ี  
สิ ่งของหรือเหตุการณ์  ทัศนคติของแต่ละคนแตกต่างกัน มีทั ้งด้านบวกและด้านลบขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา   ซึ่งทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานก็
จะทำให้มองงานที่ได้รับมอบหมายว่าไม่ใช่ปัญหา  อุปสรรค  แต่เป็นความท้าทายที่จะต้องค้นหา
หนทางใหม่ ๆ ในการปัญหา 

S ( Stand out )  นอกกรอบ  หมายถึงการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ๆ เป็นการคิดเพื่อหาทางเลือก
หลายๆทาง หลาย ๆแบบ  ในการทำงานในการเรียนรู้  ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นจาก
ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมท้ังนักเรียน  การสร้างให้คนคิดนอกกรอบเป็นวิธีการหนึ่ง
ท่ีจะสร้างให้คนกล้าคิดต่าง เพื่อนำมาสู่ความสำเร็จ 

S ( Strength ) ความเข้มแข็ง, พลัง, ความยั่งยืน  หมายถึง การดำเนินงานบริหารจัดการในทุก ๆ  
ด้านของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง     มุ่งมั่น     เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน    
การจัดการความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ  จะเป็นกลไกลการขับเคล่ือนสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ  
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 

 
          P   =   Planning 
          A   =   Attitude 
 S   =   Stand out 
 S   =   Strength 
 A   =   Active 
 K   =   Kindness 
 I    =   Interactive 
 T   =  Teamwork 
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A ( Active )  ความกระตือรือร้น  เป็นคุณสมบัติที่มาคู่กับความเพียร ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งนักเรียน     เมื่อมีคุณลักษณะที่กระตือรือร้นก็หมายถึง  เป็นคนที่มีความเพียร 
เป็นคนที่รักความก้าวหน้า  และรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่  เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใดสิ่งนั้นย่อม
ประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน 

K ( Kindness )  ความเมตตา   หมายถ ึง  ความเป ็นม ิตร  ความเป ็นเพ ื ่อน  ความหว ังดี                 
ความปรารถนาดีท่ีมีต่อกันไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารมีต่อครู  ครูมีต่อเพื่อนครู  ผู้บริหารมีต่อนักเรียน  ครูมี
ต่อนักเรียน  หรือนักเรียนมีต่อนักเรียน  ก็จะนำมาซึ่งความสุขในการอยู่ร่วมกัน  ความมีเมตตาจึงเป็น
ส่ิงท่ีผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนพึงมี 

I ( Interactive ) การโต้ตอบ, การสื่อสาร  ใช้ระบบสื่อสารสองทาง (Two – way) ซึ่งเป็นการรับฟัง
ข้อมูลท่ีสามารถโต้ตอบ  ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดกันได้  ระหว่างผู้บริหารกับผู้รว่มงาน  
การใช้การส่ือสารสองทางนี้เป็นการสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจร่วมกันได้อย่างดีในโรงเรียน 

T( Teamwork)  การทำงานร่วมกันเป็นคณะ  มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงานทุกๆด้าน  การทำงานเป็นทีมมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่
ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี  การทำงานร่วมกันเป็นหมู่
คณะท่ีดีนั้นต้องเกิดขึ้นจากทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน  มีเป้าหมายร่วมกัน  เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
ของกันและกันและมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

          การบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  ด้วย PASSAKIT  MODEL เป็นระบบนำองค์กร
ในการบริหารจัดการ 4 กลุ ่มงาน ได้แก ่  กลุ ่มบร ิหารว ิชาการ  กลุ ่มบร ิหารงบประมาณ                  
กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  ซึ่งการปฏิบัติงานใดๆทุกครั้งต้องมีการวางแผนงาน 
(Planning) ที่ชัดเจน เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย  เมื่อได้วางแผนงานแล้วจึงมีการปรับทัศนคติ 
แนวคิด (Attitude) ของผู้ร่วมงานหรือสมาชิกให้เกิดแนวคิดด้านบวก  ไม่มองปัญหาเป็นเรื่องท่ีหาทาง
แก้มิได้ แต่ให้มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย  ที่ต้องหาทางแก้หลายๆ ทาง หลายๆรูปแบบ  แล้วเลือก
รูปแบบการแก้ไขท่ีเหมาะสมกับบริบทแวดล้อม  โดยต้องให้ระลึกถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก มี
การกระตุ้นให้เกิดความคิดนอกกรอบ (Stand out) จากการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อให้มีมิติที่โดดเด่น
ทันสมัยมากขึ้น  ด้วยการใช้ความเข้มแข็ง (Strength) เป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างงานใหม่ๆ สู่
องค์กรอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมสร้างความกระตือรือร้น (Active) ให้เกินขึ้นกับตัว
ผู้ร่วมงานหรือสมาชิกด้วยการให้ความเมตตา (Kindness) ความเป็นมิตร  ความเป็นเพื่อ เห็นอกเห็น
ใจและจริงใจต่อกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  พร้อมท้ังใช้การส่ือสาร 2 ทาง ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน
หรือสมาชิกมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ได้มีการโต้ตอบ(Interactive)  เพื่อหาปรึกษาหารือ เพื่อหา
ข้อสร ุปของการปฏิบัติงานให้ม ีความเข้าใจตรงกันและรักษาสัมพันธภาพอันดีของหมู ่คณะ 
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(Teamwork) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายคือ การทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป  
 ผลการใช้ พรรษกฤช  โมเดล ( PASSAKIT  MODEL ) บริหารจัดการโรงเรียนมัธยมวัดดอน
ตูม กับงานท้ัง 5 กลุ่มงานคือ  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล    
กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประสบความสำเร็จต่อโรงเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน  ดังนี้ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
การบริหารกลุ่มงานวิชาการมี 
โดยมีการวางนโยบาย การ
กำหนดแผนงาน ไปสู ่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมท้ัง
ระบบจัดการในการบริหาร
กลุ ่มงานว ิชาการอย่างเป็น
ระบบ  

มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม โดย
ใช้ระบบการนิเทศแบบครบ
วงจร ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
หัวหน้าสายชั ้น หัวหน้ากลุ่ม
สาระ เพื่อนครู  หลังจากนั้นให้
นำผลจากการดำเนินงานตาม 
ขั้นตอน การพัฒนานวัตกรรม
มาจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน และ
โรงเรียนใกล้เคียง ผู ้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรทั ้งภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงการประเมิน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา 
เพ ื ่ อน ำผลการประ เม ินไป
ปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 

การศึกษาและพัฒนาเพื ่อให้
เก ิดท ักษะความสามารถ มี
ศักยภาพ มีจิตใจดีงาม มีจิต
สาธารณะ มีสมรรถนะทักษะ
และความรู้พื ้นฐานจ าเป็นใน
การ ดำรงชีว ิต ตลอดจนการ
พัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่โลกยุค
ศตวรรษท่ี 21 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
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สถานศึกษาดำเนินการควบคุม 
กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับและแนว
ทางการปฏ ิบ ัต ิ งานให ้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 บริหารจัดการงบประมาณ
อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ เช่นการวางแผน
งบประมาณในโครงการต่างๆท่ี
ได้รับมอบหมาย 

จัดหารายได้จากการบริการมา
ใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์
ทางการศึกษาส่งผลให้เกิด
คุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
เพ ื ่อตอบสนองภารก ิ จของ
สถานศึกษา เพื ่อดำเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคลให้
เก ิดความคล่องต ัวม ีอ ิ สระ
ภายใต้กฎหมายระเบียบเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล  

ข ้ าราชการ  คร ู และบ ุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ  มีความมั ่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ทันต่อยุค Thailand 4.0 

 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
การจัดระบบบริหารองค์การ
ให้บร ิการ บร ิหารงานอื ่นๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย
มีบทบาทหลักในการประสาน
ส่ง เสร ิมสน ับสน ุนและการ
อำนวยการ ความสะดวกต่างๆ
ในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษา
ให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการ 
บริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามหลักการ

การมีส่วนร่วมของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชุมชนและองค์กรที ่เกี ่ยวข้อง 
เพ ื ่ อ ให ้การจ ัดการศ ึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ี 

การบริการอย่างเสมอภาคและ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึง
พอใจต่อการรับการบริการ
การศึกษา 
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บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน เป ็นหลักโดย เน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
ท่ีตรวจสอบได้ 

 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
ส ่ ง เสร ิมประสบการณ ์ของ
นักเรียนให้ กว้างขวางยิ ่งขึ้น
และบรรล ุจ ุดม ุ ่ งหมายของ
หลักสูตรพัฒนานักเรียนให้เกิด
ความเจริญงอกงามในทุกด้าน 
ทั ้งทางด้าน  อารมณ์ สังคม 
จิตใจ ช่วยให้เป็นคนที่สมบูรณ์
สามารถอยู ่ร ่วมก ับผ ู ้อ ื ่น ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
 
 
 

บทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ
นักเร ียนอย่างใกล้ช ิดและมี
ประสิทธิภาพรู้จักผู ้เรียนเป็น 
รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ
เกี ่ยวกับนักเรียนที ่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครู 
เข ้ า ใจ เข ้ าถ ึ ง  และพ ัฒนา 
นักเรียนโดยผ่านกระบวนการ
วางแผน  และการบร ิ ห า ร
จัดการเพื ่อสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง สิ ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 

พัฒนานักเรียนยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญให้เกิดระเบียบวินัยและ
ความสงบเรียบร้อยในการอยู่
ร ่วมกันของนักเรียน เพื ่อให้
ก ิจกรรมการเร ียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และ พ ัฒนาน ัก เร ียนให้  มี
คุณธรรมที ่พึงประสงค์ตามท่ี่ี
กำหนดไว้ในหลักสูตร  

 

2)ระบบบริหารวิชาการ    

 1. ระบบบริหารวิชาการ เป็นระบบที่กลุ่มบรหิารงานวิชาการใช้วางแผนปฏิบัติงานเพ่ือ

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ จึงมีการวางระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่

ชัดเจน มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กลุ่มบริหารงานวิชาการได้ใช้ ว.ด.ต. โมเดล (W.D.T MODEL) มาใช้ในการ

บรหิารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 



๕๗ 

 

 
 

 การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ด้วย ว.ด.ต. โมเดล (W.D.T MODEL) โดย

อาศัยความมุ่งมั่น เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ผู ้เรียนต้องการ เน้นให้ผู้เรียนมีความตั้งใจ 

ความรับผิดชอบ ความเพียรพยายาม ความอดทน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมี

ความภาคภูมิใจในผลงาน มุ่งที่จะให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ได้รับความรู้ มี

ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทักษะการพัฒนา

ผู้เรียนให้เติบโตตามศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม คุณธรรมจริยธรรม 

และสติปัญญา โดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมควบคู่กัน ผู้เรียนได้

เรียนรู้ทั ้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลาย  และสามารถ

เชื่อมโยงการเรียนรู้สู ่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  ตลอดจนทักษะการคิดซึ่งเป็นการจัด

ประสบการณ์เรยีนรู้ที่เน้นกระบวนการมากกว่าเนือ้หา จัดสภาพการณ์หรือสิ่งเร้ามากระตุ้นให้

ผู้เรียนได้เกิดการคิด ตามองค์ประกอบของความคิดที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนในด้าน

ความรู ้ดา้นกระบวนการ และดา้นเจตคต ิเพ่ือเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร  

 ผลการใช้  ว.ด.ต. โมเดล (W.D.T MODEL) บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ได ้แก ่การบร ิหารงานสำนักงานกลุ ่มบร ิหารว ิชาการ งานหลักส ูตรและตารางเรียน                

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 

งานวัดผลและประเมินผล งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานนิ เทศการศึกษา 

งานแนะแนว งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายเรียนฟรี  15 ปี  งานสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี งานรับนักเรียน งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ งานชมรม TO BE 

NUMBER ONE งานสโมสรอินเทอร์แรคท์ ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรยีน ดังน้ี 

 

 

 

 



๕๘ 

 

 
 

งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.การบริหารกลุ่มงานวิชาการมี
ความเป็นระบบคล่องตัว 

1.สำนักงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกในการทำงาน 
 
2.สามารถให้บริการครูได้อย่าง
คล่องตัว 
 

1.สามารถให้บริการนักเรียน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 

งานหลักสูตรและตารางเรียน  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.โรงเรียนมีระบบการจัดตาราง
เรียนด้วยโปรแกรมทำให้สามารถ
ทำงานได้รวดเร็วขึ ้น ใช้บุคลากร
น ้ อ ยลง  ประหย ั ด เ ว ลา แ ละ
ค่าใช้จ่าย 
 
๒.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันและได้รับ
การอน ุม ัต ิจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

1.ครูทำงานได้สะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ ่าย มี
ความแม่นยำ ไม่ผิดพลาด 

1.นักเรียนได้รับความสะดวก
ในการรับตารางเรียน 
 
 
 
 
2.นักเร ียนจบหลักสูตรตาม
หลักสูตรแกนกลาง 

 

งานวัดผลและประเมินผล  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.เป็นข้อมูลบอกถึงประสิทธิภาพ
ในการวางแผนการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมของโรงเรียน 
 
2. การสอบคัดเลือกบุคลากรใน
ตำแหน่งหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.ครูได้ข้อมูลเบื้องต้นด้านต่างๆ
ของนักเรียน 
 
 
2. ทำให้ครูทราบผลการสอนของ
คร ูว ่าม ีประส ิทธ ิภาพมากน ้อย
เพียงใด 

1.ทำให้นักเรียนทราบ
จุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนการสอนท่ีชัดเจน 
 
2.ผลการสอบทำให้นักเรียนรู้
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของ
ตนเองท่ีควรปรับปรุงแก้ไข  



๕๙ 

 

 
 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

3.การสอบค ัด เล ื อกและแยก
ประเภทของนักเรียน 
 
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
5. เป็นตัวบ่งช้ีความสำเร็จของ
โครงการหรืองานวิจัยต่างๆ 

3.ครูได้ข ้อมูลย ้อนกลับในการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับผู้เรียน 
 
4. ครูใช้เทคนิควิธสอนท่ีเหมาะสม
กับนักเรียนรายบุคคลกรณีที่จะ
สอนเพิ่มเติมหรือสอนซ่อมแซม 
 
5.การสอบวัดผลท่ีได้มาตรฐาน
เป็นข้อมูลท่ีดีสำหรับครูในการแนะ
แนวนักเรียนในการเรียนต่อหรือ
ทำงาน 

สามารถนำไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ ์หร ื อกล ุ ่ ม เพ ื ่ อบอก
ความสามารถของผู้เรียน 
 
3.สร้างแรงจูงใจในการเรียน
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผลการวัดและ

ประเมินผลดีขึ้น 

 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1. ช่วยให้โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับทางชุมชนในด้านกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

1. ครูได้ร ู ้ถ ึงหลักการ ขอบข่าย 
แนวการจัดกิจกรรมให้แก่ผู ้เรียน
ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 
2. ครูได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 

1. ช่วยให้ผ ู ้ เร ียนได้นำองค์
ความรู้ทักษะการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ผู้เรียนมาปฏบิัติ
กิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็น
คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วินัย มีจิตสำนึกสาธารณะที ่ดี
งาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้
ทักษะชีวิตการคิดการสื่อสาร
การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี
และเป็นคนมีความสุขในการ
ดำเน ินชีว ิตร ่วมกับผู ้อ ื ่นใน
สังคม 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 
 

งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.โรงเรียนมีข้อมูลของนักเรียนท่ี
จำเป็นตามที่สำนักงานการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานกำหนดถูกต้องและ
ครบถ ้วน ท ั ้ งด ้านประว ัต ิของ
นักเรียน (ข้อมูลจากDMC) และ
ข้อมูลผลการเรียนโดยใช้โปรแกรม 
SGS งานทะเบียนได้ส ่งผลการ
เรียน GPA ของนักเรียนชั้น ม.6 
ตรงตามกำหนดเวลาท ี ่  สพฐ . 
กำหนด 

1.ครูผู ้สอนทุกรายวิชาสามารถ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน
ได ้ด ้วยโปรแกรม SGS ซ ึ ่ งงาน
ทะเบียนได้ลงทะเบียนรายวิชาให้
นักเรียนทุกคน จัดห้องเรียนและ
จ ัดคร ูท ี ่ปร ึกษา อำนวยความ
สะดวกในการทำเอกสารรายช่ือ
ของนักเรียนทุกระดับชั้น ช่วยให้
คำแนะนำและแก้ปัญหาต่างๆท่ี
เกิดการบันทึกคะแนนของครูทุก
ท่าน 

1.นักเรียนทุกคนมีเอกสาร
แสดงผลการเรียนตรงตามท่ี
สำน ั ก ง านการศ ึ กษาขั้ น
พื้นฐานกำหนดและทันเวลา
ต่อการใช้ง่าย เช่น เอกสาร
แสดงผลการเรียน (ปพ.1 บ 
และ ปพ.1 พ) 
เอกสารใลประกาศนียบัตร 
(ปพ .2 บ และ  ปพ .2 พ ) 
เอกสารรายงานผลการเรียน
รายบุคคล (ปพ.6) เอกสาร
ร ับรองการเป ็นน ักเร ียน 
(ปพ.7) นอกจากนี้ได้เทียบ
โอนผลการเรียนให้นักเรียน
ในกรณีที่นักเรียนย้ายเข้ามา
ระหว่างปีการศึกษา 
 
2.จ ั ดทำ เอกสาร ให ้ เ มื่ อ
นักเรียนมีความจำเป็นต้อง
ย้ายสถานศึกษา เอกสาร
อื่นๆตามที่นักเรียนมีความ
จำเป็นต้องใช้เพื่อประโยชน์
ของนักเรียน 

 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1.เป็นข้อมูลบอกถึงประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

1.ครูเป็นแบบอย่างของการเป็น
พลเมืองดีและมีจิตสาธารณะ 
 
 
 

1.ทำ ให ้ น ั ก เ ร ี ย นท ร าบ
จุดมุ่งหมายของการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาระ
สังคมฯชัดเจนขึ้น 
 



๖๑ 

 

 
 

2.นักเรียนแสดงออกถึงความเป็น
เลิศทั ้งก ิจกรรมและทักษะทาง
วิชาการสังคมศึกษา นำช่ือเสียงมา
สู่โรงเรียน 
 
3.ได้รับรางวัลต่างๆจากการเข้า
ร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตและระดับชาติ 

 

2.ครูมีทักษะการคิดเพื ่อดำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
3.เกิดความศรัทธาและภาคภูมิใจ
ในการเป็นครู 
 
 
4.มีความใฝ่ร ู ้  ใฝ ่เร ียน ในการ
แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้
ทันยุคดิจิทัล 
5.ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมในชุมชน 

 

2.ทำให้นักเรียนเกิดทักษะ
การคิด การแก้ปัญหา การ
เร ียนร ู ้  และกระบวนการ
ท ำ ง า น ก ล ุ ่ ม อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
3.น ักเร ียนนำความร ู ้ทาง
จร ิยธรรม หลักธรรมทาง
ศาสนามาพัฒนาตนเองและ
สังคมได้ 
4.นักเรียนสามารถดำเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 

 

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.โรงเร ียนม ีคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

2.โรงเรียนมีความก้าวหน้าทาง
วิชาการใหม่ๆ ทั ้งในด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ 
 

3. โร ง เร ี ยนช ่ วยกระต ุ ้ นและ
ส่ง เสร ิมคร ูและบ ุคลากร ให ้มี
เหตุผล รู ้จักคิด และค้นคว้าหา
ความรู้อยู่เสมอจากงานวิจัย 

 
4.โรงเรียนสามารถนำข้อมูลต่างๆ 
อันเป็นผลมาจากการวิจัยไปใช้ใน

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัย 
 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถแก้ปัญหาการเรียนการ
สอนในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้อง 
 

3.ครูเลือกใช้นวัตกรรม วิธ ีการ 
เทคนิคการสอนหรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบท ี ่ เ ช ื ่ อถ ื อ ได ้มาใ ช้
แก้ปัญหาในช้ันเรียนได้โดยตรง ซึ่ง
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน

1.นักเรียนได้ร ับการแก้ไข
และพัฒนาตรงตามสภาพ
ความเป็นจริงของนักเรียน
แต่ละคน  
 

2.น ัก เร ียนม ีผลส ั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
 
3.นักเรียนมีเจตคติที ่ ดี ต่อ
การเรียนวิชาต่างๆ 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 
 

การปรับปรุง พัฒนางานบริหาร
จ ัดการหร ืองานด ้านอ ื ่นๆ ท่ี
เกี ่ยวข้องกับการศึกษา ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาในองค์กร 
 
5.โรงเรียนสามารถนำผลการวิจัย
ไปใช้ในการกำหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ของโรงเรียนได้ 

บรรล ุผลตามจ ัดม ุ ่ งหมายของ
หลักสูตรยิ่งขึ้น 
 

4.ครูสามารถนำข้อมูลที ่ค้นพบ
ข อ ง ก า ร ว ิ จ ั ย ม า ป ร ั บ ป รุ ง
เปล ี ่ ยนแปลงการปฏ ิบ ัต ิ ง า น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน ทำให้การพัฒนางาน
ของครูมีมาตรฐานสูงขึ้น 
 
5.ครูสามารถส่งเสริมหรือพัฒนา
ผู้เรียนได้ตรงตามสภาพความเป็น
จร ิงของผู ้ เร ียนแต่ละคนทำให้
นักเรียนได้รับการส่งเสริมจนบรรลุ
ศักยภาพสูงสุด 
 
6.ครูสามารถนำผลการวิจัยไปใช้
เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
กำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นได้ 

 
 
 
 
 

4.นักเรียนได้รับรูปแบบการ
สอนที ่หลากหลายและตรง
กบัความต้องการในวิชานั้นๆ 
 
 
 
 
 

5.นักเรียนได้รับการติดตาม
และประเมินผลในการเรียน

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 
 

งานนิ เทศการศึกษา  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1.โรงเรียนได้รับรางวัลจาก
กิจกรรมแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 
ระดับประเทศ ดังนี้ 
- รางวัลระดับเหรียญทอง (รอง
ชนะเลิศอันดับ 2) การแข่งขัน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(YC) ม.1-ม.3 
- รางวัลระดับเหรียญทอง (รอง
ชนะเลิศอันดับ 2) การแข่งขัน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(YC) ม.4-ม.6 
- รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
เครื ่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 
- รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 
- รางว ัลเหร ียญทองแดง การ
แข ่ ง ข ั น ร ้ อ ง เพลง ไทยล ู ก ทุ่ ง 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 
- รางว ัลเหร ียญทองแดง การ
แข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ี
ปรึกษา (YC) ม.1-ม.3 

1.ครูมีการพัฒนาจัดการเรียนรู ้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีดี 
 
2.นักเรียนมีทักษะการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ เขียนส่ือความ 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 
 

งานแนะแนว  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1. น ักเร ียนได ้ร ับการส ่ง เสริม 
แก ้ ไ ข  และพ ัฒนาศ ั ก ยภาพ 
สามารถดำเนินชีว ิตในสังคมได้
อย่างปกติสุข 

1. ทำให้รู้จักนักเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 
 
2. ครูเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
และช่วยเหลือนักเรียน 

1. นักเรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเองอย่างถ่องแท้ และ
สามารถปรับตัวให้อยู ่ ใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
เป็นอย่างดี 
 
2. น ัก เร ี ยนร ู ้ จ ั ก เล ือก 
ต ัดส ินใจและแก ้ป ัญหา
ต ่างๆที ่ ได ้ประสบอย่าง
ฉลาดและเหมาะสม 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.ผู้เรียนและผู้ปกครองมี
หลักประกันและความมั่นใจว่า
สถานศึกษาจะจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กำหนด 
 
 
 
 
๒.เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษา
พัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและ
พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
๓.สถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
กำกับดูแล เช่น คณะกรรมการ

๑.มีการเตร ียมความพร้อมของ
ตนเอง โดยทำการศึกษาให้ เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการ ขั ้นตอนในการประเมินผล
ภายใน รวมทั้งพยายามสร้างเจตคติ
ท่ีดีต่อการประเมินภายใน 
 
 
 
๒ ครู มีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
๓. ครูได้ทำงานอย่างมืออาชีพ ได้
ท ำ ง า น ท ี ่ เ ป ็ น ร ะ บ บ ท ี ่ ด ี  มี

1. ผู ้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน และการ
สื่อสารภาษาไทยได้อย่างดี 
ใช้กระบวนการอ่าน การ
เขียน และการสื่อสาร ทำ
ให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ได้
ต า ม เ ก ณ ฑ ์ ม า ต ร ฐ า น
ตัวชี้วัด 
 
๒.ผู ้ เร ียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน และการ
ส ื ่อสารภาษาอ ังกฤษได้
อย่างดี ใช้กระบวนการ
อ่าน การ เขียน และการ
สื ่อสาร ทำให้ตนเองเกิด
การเร ียนรู ้ได ้ตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวชี้วัด 
 



๖๕ 

 

 
 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ชุมชนท้องถิ่นมีข้อมูลท่ีจะช่วย
ตัดสินใจในการวางแผนและ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปในทิศทางท่ีต้องการและ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนด 
 
๔.สถานศึกษาสามารถบร ิหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบทั ้งในส่วนการ
วางแผนพัฒนา คุณภาพการจัด
การศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ
เพื ่อพัฒนาคุณภาพไปใช้มีการก 
ากับติดตามการปฏิบัต ิหน ้าท่ี  
ตามวงจรค ุณภาพ ส ่ งผลให้
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
การจ ั ดการศ ึ กษา ได ้บรร ลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง
สถานศ ึ กษา  ม ี ก า รบร ิ ห า ร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน 
มีการดำเนินการประเมินผลการ
บร ิการและการจ ัดการศ ึกษา 
อ ย ่ า ง เ ป ็ น ร ะบ บ  ม ี ผ ลก า ร
ดำเนินงานที่สะท้อนความสำเร็จ
ของสถานศึกษาและความพึง
พอใจของผู ้เกี ่ยวข้อง บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล

ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได้ และเน้นวัฒนธรรม
ค ุณภาพ ได ้พ ัฒนาตนเองและ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นท่ี
ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 
 
๔.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานการเร ียนร ู ้ และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงบวก ท่ี
สามารถนำไปจัด กิจกรรมได้จริง มี 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ 
สำหร ับผ ู ้ท ี ่ม ีความจำเป ็นและ
ต ้องการความช ่วยเหล ือพ ิ เศษ 
ผ ู ้ เ ร ี ย น ไ ด ้ ร ั บ ก า รฝ ึ กท ั กษะ 
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความร ู ้นำเสนอผลงานและ
ความสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.ผู ้เร ียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ 
โดยสามารถคิดคำนวณ 
โดยการพูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง และมี
เหตุผลประกอบ สามารถ
สร ้ างสรรค ์ผลงานผ่าน
กระบวนการค ิ ดอย ่ า ง
สมเหตุสมผล 
 
๔.ผู ้เร ียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คือสามารถคิดว ิเคราะห์ 
แ ย ก แ ย ะ ข ้ อ เ ท ็ จ จ ริ ง 
ใ ค ร ่ ค ร ว ญ  ไ ต ร ่ ต ร อ ง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ 
ข ้อค ิดเห ็นม ีการต ั ้ งข้อ
ส ั น น ิ ษ ฐ า น แ ล ะ มี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ิ ด เ พื่ อ
ตรวจสอบ สันนิษฐานได้
อย่างถูกต้องมีกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
การอภิปรายร่วมกัน อย่าง
มีเหตุผลและสามารถนำ
กระบวนการคิดอย่างเป็น
ร ะบบ  ก ารค ิ ดอย ่ า งมี
ว ิ จารณญาณ และการ
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
การอภิปราย โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 



๖๖ 

 

 
 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

การจัด การศึกษา โดยการท า
ง า น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้น ฐานท ี ่ มี
คุณภาพ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
อ ย ่ า ง มี  ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ต่ อ
สถานศึกษา 
 
5.สถานศึกษาบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ การ
วางแผนและดำเนินงานพัฒนาท่ี
เน้นคุณภาพของ ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดย
ใช้หลักการ บริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
มีการบริหารความเส่ียง และมี
การบริหารจัดการแบบบูรณา 
การรองรับมาตรฐานการศึกษา
จนสามารถนำการเปล่ียนแปลงสู่
สถานศึกษา 
ฯลฯ 
 
6.สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาครู และบุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดให้มี ชุมชนการเร ียนร ู ้ทาง
วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๕.มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
โดยสร ้ าง โอกาสให ้ ผ ู ้ เ ร ี ยน ไ ด้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน โดยการเน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็ก รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
๕ . ผ ู ้ เ ร ี ย น ม ี ค ว า ม รู้  
ความสามารถ และทักษะ
การปฏ ิบ ัต ิม ีการค ิดค้น
นวัตกรรม แนวความคิด
ใหม ่  ๆ  สามารถสร ้ า ง
ส ิ ่ ง ป ร ะด ิ ษ ฐ ์ ไ ด ้ อ ย ่ า ง
สร้างสรรค์หรือปรับปรุง
ของเก่าที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น 
แ ล ้ ว น ำ ม า ใ ช ้ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน เพื ่อให้งานมี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 
 
 
๖ . ผ ู ้ เ ร ี ย น ม ี ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประย ุกต ์ ใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการพัฒนา ตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ ใช้
ท ั กษะ เพ ื ่ อ ก า รศ ึ กษ า
ค้นคว้า การเขียนรายงาน
แ ละ ก า ร อ ้ า ง อ ิ ง  แ ล ะ 
สามารถ ใช ้ ท ั กษะการ
สื่อสารในด้านการพูด การ
ฟัง การอ่าน การเขียน การ



๖๗ 

 

 
 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

 
 
 
7. ส ถ า น ศ ึ ก ษ า ม ี ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเร ียน 
และสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้และมีความปลอดภัย มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัต ิการให้  
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ป ั ญ ห า ข อ ง
สถานศึกษา และดำเน ินงาน
พัฒนาวิชาการ ที ่เน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 

 
 
 
๗.มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเร ียนร ู ้  ตาม
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร โดย
การ ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
มีขั ้นตอนการประเมินอย่างเป็น
ระบบ ใช้เครื ่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผล ที่เหมาะสม โดย
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การผู้ประเมินและมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู ้เร ียนและ ผู ้เร ียน
นำไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
๘.มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง 
โดยการจ ั ด ให ้บ ุ คลากรม ี การ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อพัฒนาและ
ปรับปร ุงการจัดการเร ียนร ู ้  มุ่ง
พ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาอย่าง
ต ่อเน ื ่องให ้เก ิด ข ึ ้นก ับคร ูและ
บ ุ ค ล า ก ร ท ุ ก คน  แ ละ พ ั ฒ นา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เร ียนร ู ้จนเป็นว ัฒนธรรมในการ 
ทำงานปกติของสถานศึกษา มีการ
นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือมีการ 
ว ิจ ัยและเล ือกสรร ๓๒ ข ้อมูล
สารสนเทศมาใช้พัฒนาการจัดการ
เร ียนร ู ้  ม ีการเผยแพร ่และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื ่อให้เกิดการ

ต ิ ด ต ่ อ ส ื ่ อ ส า ร อ ย ่ า ง
สร้างสรรค์และมี คุณธรรม 
 
๗.ผ ู ้ เ ร ี ยนบรรล ุ และมี
ค ว ามก ้ า วหน ้ า ในการ
เ ร ี ยน ร ู ้ ต ามห ล ั ก ส ู ต ร
สถานศึกษาจากพื ้นฐาน
เด ิ ม ในแต ่ ละป ี ในด ้ าน 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่างๆ และ
สมรรถนะของผู้เรียน ตาม
หลักส ูตรท ี ่สถานศึกษา
กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม
และต ่อเน ื ่อง รวมทั ้ งมี
ความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่นๆ 
 
๘.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศ ึกษาขั้น
พ ื ้ น ฐ าน  พ ุ ทธศ ั ก ร า ช 
๒ ๕ ๕ ๑  ค ร บ ท ั ้ ง  ๘ 
คุณลักษณะ 
 
๙ . ผ ู ้ เ ร ี ย น ร ั ก ษ์
ศ ิ ล ป ว ั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย 
ประเพณีไทย/ท้องถิ่น เห็น
คุณค่า มีส่วนร่วมในการ
อน ุร ักษ ์ว ัฒนธรรม  ไทย 
ประเพณีไทย รวมทั ้งภูมิ
ปัญญาไทย ภูมิใจในความ
เป็นไทย แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 
และเผยแพร่สู่สากล 



๖๘ 

 

 
 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

พัฒนา อย่างต่อเน ื ่อง  ว ิจ ัยและ
เลือกสรร ๓๒ ข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการ
เผยแพร่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

 
10.ผู้เรียนมีการยอมรับท่ี
จะอย ู ่ ร ่ วมก ันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
 
11 .ผ ู ้ เ ร ี ยนม ี ส ุ ขภ าพ
ร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนัก
ส ่วนส ูงและสมรรถภาพ
ท า ง ก า ย ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพที ่ดี สามารถ
ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ ๑๐ 
ประการ และรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ ่งเสพติด ให้
โทษและหลีกเลี ่ยงตนเอง
จากสภาวะเส ี ่ ยง ได ้  มี
สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  แต ่ละช ่วงวัย 
สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่น
อย่างมีความสุข 
 

 

งานนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.ส า ม า ร ถ บ ร ิ ห า ร ง า น ต า ม
นโยบายได ้อย ่ างถ ูกต ้องและ
เหมาะสมสอดคล้องตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

1.ร ู ้ และ เข ้ า ใ จขอบข ่ าย ง าน 
สามารถบริหารจัดการได้อย ่าง
ครบถ้วนถูกต้อง 

1.ผู ้ปกครองน ักเร ียนมี
ความพ ึ งพอใจต ่ อ ก าร
บริหารจัดการ 
 
2.นักเรียนได้รับประโยชน์
ช ่ วยแบ ่ ง เบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

 



๖๙ 

 

 
 

 

งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.การพัฒนาสื ่อเทคโนโลย ีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
2.มีนวัตกรรมท่ีพัฒนาโรงเรียนได้ 

1.สามารถจัดทำส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
 
2.คร ู ไ ด ้ อ บ ร ม ด ้ า น ส ื ่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยี เพ ื ่อพ ัฒนาความรู้
ความสามารถและนำมาส ู ่การ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1.นักเรียนได้เร ียนร ู ้อย ่าง
หลากหลายจากส ื ่ อและ
เทคโนโลยี 
 
2.น ักเร ียนม ีแหล่งส ืบค้น
ข้อมูลทาง IT 
 
3.สามารถพัฒนานักเรียนได้
เหมาะสมกับยุค “Thailand 
4.0” 

 

 

งานรับนักเรียน  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1.โรงเรียนมีนักเรียนเข้าเรียน

ตามแผนการร ับน ักเร ี ยนท ี่

ก ำ ห น ด ไ ว ้  ค ื อ ร ะ ด ั บ ช ั ้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ตรงตาม

เป้าหมาย 

1.คร ูและบ ุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนยังคงปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อให้นักเรียนเป็นบคุคล

แห่งการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐาน

เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิตที่ดี 

 

1.นักเรียนมีโอกาสได้รับ

การศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพ

สอดคล้องก ับศ ักยภาพ 

ความถน ัด ความสนใจ 

สร้างโอกาสทางการศึกษา

ให้นักเรยีนมีสถานที่เรียน 

 
 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 
 

งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้   

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.โ ร ง เ ร ี ย น ม ี ส ื ่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 

 
๒.เป็นแหล่งการเรียนร ู ้ภายใน
โรงเรียน 

1.ม ีความสำคัญต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
 
 
๒.เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
3.เ ป ็ น แ ห ล ่ ง ส า ร น ิ เ ท ศท ี ่ มี
ความสำคัญต่อการค้นคว้าวิจัย 
 
4.เป็นสถานท่ีท่ีทำให้เกิดความคิด
ในการพัฒนางานอาชีพของตน
และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับช่อง
ทางการประกอบอาชีพ 

1.เป็นแหล่งเรียนรู ้สำหรับ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
 
๒ .น ักเร ียนสามารถใช ้ ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้ 
 
3. เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่องทางการประกอบอาชีพ 
 
4. เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลท่ี
รองร ับความต้องการของ
นักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

 
 

งานชมรม TO BE NUMBER ONE   

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.มีก ิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ป ั ญ ห าย า เ สพ ต ิ ด เ พ ื ่ อ เ สริ ม
ศ ักยภาพระบบดูแลช ่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 
2.มีแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE เพื่อใช้ใน
โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 

1.ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
2.ทำให ้ระบบด ู แลช ่วย เห ลือ
นักเรียนระดับห้องเรียนมีศักยภาพ
มากขึ้น ช่วยงานครูท่ีปรึกษาได้ 
 
3.บุคลกรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานและพัฒนาตนเองในช่วงที ่มี
การวัดประเมินระดับลงพื้นที่ งาน
อาคารสถานที่ได้พัฒนาสถานที่ให้
ดีขึ้น 

1.นักเรียนแกนนำชมรม TO BE 
NUMBER ONE มีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ ้น กล้าคิด กล้าทำ กล้า
แสดงออก สามารถทำผลงานให้
เกิดคุณค่าของตนเองได้มากขึ้น 
 
2.นักเรียนทั่วไปได้ทำกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพในหลายๆด้าน 
ส่งผลให้เป็นคนเก่งและดี TO 
BE NUMBER ONE แ ละ เ ป็ น
หนึ่งได้ท่ีไม่ต้องพึ่งยาเสพติด 

งานสโมสรอินเทอร์แรคท์ 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.มีก ิจกรรมพ ัฒนาผ ู ้ เ ร ี ยน ท่ี
องค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
 
2.จัดชมรมสโมสรอินเทอร์แรคท์ท่ี
ดำเนินได้โดยนักเรียน เพื่อการจัด
กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน 
 
 
3.ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ส น ั บ ส น ุ น จ า ก
หน่วยงานที่อุปถัมภ์ เช่น เครื ่อง
กรองน ้ำ  หน ั งส ือ  ท ุนการ จัด
กิจกรรมจิตอาสา 

1.ชมรมสโมสรอินเทอร์แรคท์กับ
องค ์ กรภายนอก เพ ื ่ อพ ัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
 
 
2.บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ประโยชน์จากการใช้เครื ่องกรอง
น้ำที ่องค์กรสนับสนุนสโมสรอิน
เทอร์แรคท์บริจาค 

1.น ักเร ียนสามารถสร ้ างอั ต
ล ั ก ษ ณ ์ แ ล ะ เ อ ก ล ั ก ษ ณ์  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย
การทำกิจกรรมจิตอาสาชุมชน
ร่วมกับสโมสรโรตารี 
2. น ัก เร ียนแกนนำสามารถ
บริหารงานและวางแผนด้าน
ก ิ จ ก ร ร ม จ ิ ตอ า ส า ร ่ ว มกั บ
องค์การภายนอกได้ 
 
3.น ักเร ียนแกนนำได ้ร ับการ
สนับสนุนการไปอบรมพัฒนา
จากองค์กรภายนอก ทำให้ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 



๗๒ 

 

 
 

3) ระบบบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยงาน สำนักงานกลุ่ม 
บริหารงบประมาณ งานธุรการ งานนโยบายและแผน งานบริหารการเงิน งานการบัญชี งาน
ตรวจสอบการเงินบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา งาน
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน   งานสวัสดิการ และงานสารสนเทศ ซึ่งในการบริหารกลุ่ม
งบประมาณใช้กระบวนการ 
การบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  มีระบบการบริหารการปฏิบัติงานงบประมาณ  โดยใช้
กระบวนการในการบริหารจากการอ้างอิงถึงระบบนำองค์กร พรรษกฤช โมเดล  (PASSAKIT MODEL) 
นำมาซึ่งการพัฒนาโมเดลของกลุ่มบริหารงบประมาณโดยใช้  พี - ทาร์ค  โมเดล ( P-Task Model) 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยม
วัดดอนตูม    
Task    [N]    งานหนัก, See also  : งานท่ียาก, ภารกิจ, งานท่ีสำคัญ 
Task    [VT]  ใช้ความพยายามในการทำงานอย่างหนัก 
 
P-Task  Model  คือ  การวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มงบประมาณโดยมีคณะกรรมการร่วมกัน
วางแผน และทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความมุ่งมั่น  กระตือรือร้นและปฏิบัติงานด้วยความเปน็มิตร   
ความเป็นเพื่อน ความหวังดี ความปรารถนาดีท่ีมีต่อกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงาน 
ระบบบริหารงบประมาณส่งผลต่อโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดังนี้ 

สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1.มีสำนักงานงบประมาณที่มี
ร ะบบตาม โครง สร ้ า งการ
บริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสม 
 
 

 
2.มีคู่มือกลุ่มบริหาร
งบประมาณท่ีใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานกับกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 
 
2.ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาสามารถติดต่องานได้
อย่างถูกต้องตามข้ันตอนโดย
ดำเนินตามคู่มือ 

1.นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 
 
2.จากการปฏิบัติงานตามคู่มือ
ส่งผลนักเรียนได้รับ 
    - ทุนปัจจัยพื้นฐาน 
    - ทุนปัจจัยพื้นฐานพิเศษ 
    - ทุนการศึกษา 
       เป็นต้น 

 

 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D
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งานสารบรรณ 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
- มีระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

 

-ได้รับเอกสารรวดเร็วและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วทันเวลาท่ีกำหนด 
สามารถสืบค้นหนังสือได้เอง
โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าท่ีสาร
บรรณ 

ได้รับข่าวสารต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็วทำให้สามารถปรับตัว
ได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 

งานนโยบายและแผน 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
-มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 
 
 

-สามารถดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและสามารถ
ปรับเปล่ียนแผนตามความ
จำเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน 

-ผลจากการดำเนินการตาม
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 

งานการบริหารการเงิน 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
-  ม ีบ ัญช ี  ร ับ -จ ่ าย ท ี ่ เป็ น
ปัจจุบ ันตามการนำบัญชีทำ
ร ะ บ บ ก า ร เ ง ิ น บ ั ญ ช ี ข อ ง
โรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ 

-ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่องานด้านการเงิน 
 
 

- ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การติดต่องานการเงิน 

 

งานการบัญชีงานตรวจสอบการเงินการบัญชี 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
-ม ีการจัดทำระบบบัญชีเป็น
ป ัจจ ุบ ันและการตรวจสอบ
บ ั ญ ช ี โ ด ย คณะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ จาก สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท่ี
โรงเรียนแต่งต้ัง 

-ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-สามารถตรวจสอบการ
จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ ได้
อย่าง สะดวก รวดเร็ว 
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งานพัสดุและสินทรัพย ์

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1.มีระบบจัดซ ื ้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ.2560  และระเบ ียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื ้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่งผล
ให้การดำเนินการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ     
 
2.งานพัสดุและสินทรัพย์ มี
ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์มีขั้นตอน   
การดำเนินการพัสดุ ชัดเจน 
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
 
 

1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถเน้นการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
การปฏิบัติงาน     
 
 
 
 
 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถปฏิบัติงานตาม
โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

1.นักเรียนมี วัสดุอุปกรณ์ 
หนังสือ ส่ือการเรียนการสอน
ตามท่ีครูและบุคลากรจัดซื้อ
สำหรับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
2.คณะกรรมการนักเรียน
สามารถติดต่อประสานงานใน
การจัดซื้อวัสดุได้อย่าง สะดวก 
รวดเร็ว 
 

 

งานระดมทรัพยากรและกองทุนเพื่อการศึกษา 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
-โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร
และกองทุนเพื ่อศึกษาโดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนวัดดอนตูม ให้การ
สนับสนุน 
 
 
 

 

-มีการสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนเพื่อให้ครูและ
บุคลากรสามารถดำเนินงานได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น  
     - ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ติว O-NET 
    - กิจกรรมศึกษาดูงาน 
กิจกรรมในวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น  
 

-ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี การ
จัดกิจกรรมปีใหม่ การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ เป็นต้น 
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งานสวัสดิการ 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

-มีระบบการจัดการเกี ่ยวกับ
งานสวัสดิการ 
 
 

 

-ได้รับการบริการด้าน
งบประมาณ สวัสดิการ ด้วย
ความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง 
 
 

- 

 

งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
- มีการจัดทำหนังสือสัญญา
การจำหน่ายอาหาร 
- จัดทำสัญญาค่าเช่าท่ีดิน 
 
 

 

-สามารถตรวจสอบรายได้
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
โรงเรียน 
 
 

- 

 

งานสารสนเทศ 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
-มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน ส่งผล
ให้ข้อมูล สารสนเทศ ในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลบุคลากร 
โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา 
 
 
 

 

-ครูและบุคลากรสามารถ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
นำมาใช้การปฏิบัติงานและการ
พัฒนางานได้ 
 

-นักเรียนสามารถดูข้อมูลท่ีเป็น
ส่วนตัวของนักเรียนได้ เช่น 
การดูผลการเรียน เป็นต้น 
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4) ระบบบริหารงานบุคคล  เป็นระบบท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคลใช้วางแผนปฏิบัติงานเพื่อ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ  จึงมีการวางระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
ชัดเจน  มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ใช้  ทาร์ค  โมเดล (TASK  MODEL) เป็นโมเดลที่นำ
องค์ประกอบมาจากโมเดลของระบบนำองค์กร พรรษกฤช  โมเดล (PASSAKIT  MODEL)  มาใช้ใน 
การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล   ด้วยทาร์ค  โมเดล (TASK  MODEL)  เป็น 
ความรับผิดชอบในภารกิจที่สำคัญตามโครงสร้างของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้สำเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย  ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ทุกคนมีความสำคัญ  มีความรับผิดชอบร่วมกัน  
จึงต้องสร้างคุณลักษณะท่ีดีให้เกิดขึ้นในตนเองท้ังเรื่องความกระตือรือร้น  ความเข้มแข็ง  ความอดทน  
ความเมตตา ความเป็นกัลยาณมิตร การให้ความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจที่จะปฏิบัติหน้าที ่ใดๆท่ี
ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสำเร็จของงานอย่างมีคุณภาพ  งานทุกงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล   ได้มี
การวางแผนงานการทำงาน  ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้  มีการตรวจสอบกระบวนการทำงาน 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
ผลการใช้  ทาร์ค  โมเดล (TASK  MODEL) บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล    ได้แก่การบริหาร
จัดการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   งานบุคคลและอัตรากำลัง     งานประเมินผลวิทยฐานะและ
เลื ่อนเง ินเดือน  งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร  งานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ  งานส่งเสริมขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ   ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ดังนี้ 

 

สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1.มีสำนักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคลที่มีระบบตามโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสม 
 

2. ม ีค ู ่ ม ือกล ุ ่ มบร ิหารงาน
บุคคลที ่ เป ็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม 
 

1. ครูและบุคลากรได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
 

2. ครูและบุคลากรได้รับทราบ
ข่าวสารการเคล่ือนไหวท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวครูและโรงเรียน 
 

1. นักเรียนได้รับความสะดวก
ในการติดต่อประสานงานกับ
ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
 

2. นักเรียนได้เรียนรู้การ
จัดการระบบบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  จากโมเดลท่ี
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าห้อง
สำนักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 



๗๗ 

 

 
 

3. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลครู
และบุคลากรอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 

4. มีครูและบุคลากรที่พัฒนา
ความรู ้ความสามารถ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
ได้อย่างชำนาญ 

3. ครูและบุคลากรภายในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลได้รับการ
พัฒนา 
อย่างชำนาญในปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายและอำนวย 
ความสะดวกให้แก่ครูและ
บุคลากร 
 
 

 

งานบุคคลและอัตรากำลัง 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1.ได้รับการสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เพียงพอ  เหมาะสมตรงตาม
ความต้องการ 
สภาพอัตรากำลังของโรงเรียน 
 

2.มีแฟ้มข้อมูลทะเบียน
ประวัติ  การปรับวุฒิ  การ
เพิ่มวุฒิ   
การย้าย  การเล่ือนเงินเดือน 
ฯลฯอย่างเป็นระบบ 
 
 

3. มีครูและบุคลากรท่ีมี
ความรู้  ความสามารถ  มี
ความชำนาญท่ีเหมาะสมใน
การพัฒนานักเรียน 
 

1. ครูและบุคลากรได้ทราบ
ข่าวสารความเคล่ือนไหว 
การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 

2. ครูและบุคลากรได้รับการ
ดูแลเรื่องการย้าย  การเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  การขอ
มีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
และอื่นๆอย่างเสมอภาค 
 

3. ครูและบุคลากรจะได้รับ 
ความสะดวกในการติดต่อกับ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ผ่านการประสานงานจากงาน
บุคคลและอัตรากำลัง 
 

1. นักเรียนได้รับความรู้จาก
ครูและบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ  ความชำนาญ 
ตรงตามวิชาท่ีเรียน 
 
 

2.นักเรียนได้ครูและบุคลากร
ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  มา
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 

3.นักเรียนจะได้รับการพัฒนา 
ความรู้  ทักษะ  เจตคติท่ีดี
จากครูมืออาชีพ 
 
 

 

 



๗๘ 

 

 
 

งานประเมินผลวิทยฐานะและเลือ่นเงินเดือน 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1. โรงเรียนได้ครูและบุคลากร
ท่ีดีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
2. โรงเรียนได้รับความเช่ือถือ  
เช่ือมั่นในการจัดการเรียนการ
สอนจากผู้ปกครองและชุมชน 

1. ครูและบุคลากรได้รับ 
ทราบถึงการประเมินท่ี
เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าใน
ตำแหน่งอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  
เหมาะสม 
 
2. ครูและบุคลากรได้รับ 
การส่งเสริมให้มีการประเมิน 
วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

1. นักเรียนได้ครูดีมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนได้รับการพฒันา
จากครูและบุคลบากรท่ีมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1. โรงเรียนได้ครูท่ีมีความรู้  
ความสามารถ ความชำนาญ  
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 
2. ได้รับความเช่ือถือ  เช่ือมั่น  
ความศรัทธาจากผู้ปกครอง
และชุมชน 
 
3. โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็น
แบบอย่างได้ 
 
 
 
 
 
4. โรงเรียนมีวิทยากรท่ีเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า 
 

1. ได้รับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ  ความชำนาญ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
2. ครูได้รับโอกาสท่ีจะพัฒนา
ตนเองตามชอบและความถนัด
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
 
3. ครูสามารถนำความรู้   
ความชำนาญท่ีเกิดจากการ  
ประชุม  อบรม  สัมมนา  
ศึกษา 
ดูงานมาพัฒนาตนเองเพื่อเล่ือน
วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
 
4. ครูสามารถพัฒนาตนเองให้
เป็นวิทยากรมืออาชีพได้ 
 

1. นักเรียนได้พฒันาความรู้  
ทักษะ  ท่ีทำให้เกิดการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ 
 
2. ผลของการพัฒนาครู  เมื่อ
ครูเก่ง  นักเรียนก็จะเก่ง 
 
 
3. นักเรียนได้แบบอย่างท่ีดีใน
การพัฒนาตนเอง 

 



๗๙ 

 

 
 

งานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1. โรงเรียนมีครูและบุคลากรท่ี
มีวินัย คุณธรรม  จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สมบูรณ์ 
 
 

1. ได้รับการดูแล  แนะนำ 
การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีวินัย 
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
สมบูรณ์ 

1. ได้แบบอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบัติตนให้มีวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ไม่ต้องเส่ียงกับการเสีย
ช่ือเสียงจากการปฏิบัติตนของ
ครู 
 
3. โรงเรียนได้รับความเช่ือมั่น  
ศรัทธาจากผู้ปกครองและ
ชุมชน 

2. ได้รับคำปรึกษา ดูแล
ช่วยเหลือ  เพื่อไม่ให้เส่ียงต่อ
การถูกลงโทษทางวินัย 
 
3. ได้รับการส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพท่ีเหมาะสม 
 
4. ได้รับความภาคภูมิใจใน 
การประกอบวิชาชีพครู 
 
5. ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองและชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ 

2. รู้สึกปลอดภัย  ไว้ใจเช่ือใจ 
เมื่อมีปัญหาสามารถปรึกษาครู
และบุคลากรได้ 
 
3. มีความรู้สึกท่ีดีต่อครูและ
บุคลากร 

 
งานส่งเสริมขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1. มีครูและบุคลากรท่ีดีมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับในสังคม 
 
2. เป็นองค์กรท่ีมีความรัก   
ความสามัคคีและปรารถนาดี
ต่อกัน 
 
3. มีครูและบุคลากรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

1. มีความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ
ครู 
 
 
2.มีความรักความสามัคคีและ
ปรารถนาดีต่อกัน 
 
3. ได้รับการส่งเสริมให้เห็น
คุณค่าของตนเอง 

1. รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้ศึกษาท่ี
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
 
2. เห็นแบบอย่างท่ีดี  สามารถ
เป็นแรงบันดาลใจในการเรียน
และการประกอบอาชีพ 
 
3. เกิดความภาคภูมิใจท่ีมีครู
และบุคลากรท่ีดีและเก่ง 



๘๐ 

 

 
 

 
4. เป็นวัฒนธรรมองค์กร  ท่ี
ส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจซึ่งกัน
และกัน  สืบทอดจากครูและ
บุคลากรรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

 
4. มีความรักในองค์กร 

 

๕) ระบบบริหารทั่วไป  งานด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งที ่สำคัญของโรงเรียนในการ
สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียน
กำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  งานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์  งานอนามัยโรงเรียน งานยานพาหนะ  งานสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรมพิเศษ  งานโสตทัศนูปกรณ์  งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว  งานธนาคารโรงเรียน งาน
ประกันอุบัติเหตุ  งานปฏิคม งานโภชนาการ  งานระบบควบคุมภายใน  โดยให้การส่งเสริม สนับสนุน
ด้านวิชาการงบประมาณ บุคลากรและบริหารงานทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

การปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพนั้นได้มีการบริหารงานโดยใช้ เพท โมเดล(PAT 
MODL) โดยมี P = Planning คือการวางแผนการปฏิบัติงาน A = Active คือการปฏิบัติงานอย่างมี
ความกระตือรือร้น  และ T= Teamwork คือ การทำงานร่วมกันเป็นคณะ  สามารถแก้ไขปัญหา
พัฒนางาน จัดทำแผนพัฒนาการศึกษางบประมาณ โดยดำเนินการจัดทำตามคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีของสถานศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ โดยดำเนินการ
จัดทำตามคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด ของ
ทุกปี  ควบคุมดูแลให้มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม/ และประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี   ฝ่าย
บริหารทั่วไปมีการประชุมวางแผนปฏิบัติงาน  ร่วมกับคณะกรรมการให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
ปรัชญา นโยบาย และแผนพัฒนาโรงเรียน  ร่วมวางแผนการจัดสถานท่ีและพิธีการในการจัดกิจกรรม
กับฝ่ายอื่น ๆ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของงานตามโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
กำกับติดตามการปฏิบัติงาน  รายงานผลการจัดกิจกรรม โดยเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้วจะมีรายงานผลการจัดกิจกรรม  มีการประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนางาน
ต่อไป 

 
 
 
 



๘๑ 

 

 
 

งานสำนักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
- มีสำนักงานที่มีระบบตาม
โครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียนอย่างเหมาะสม 

 - ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
กับกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 - นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามโครงการ /กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ 

 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

- โรงเรียนมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
ม่ันคง สะอาดและปลอดภัย  
มีสิ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน 
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน มี
ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม 
 

     - ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสถานที่พักผ่อน  มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก ปลอดภัย 
อาคารเรียนสะอาดทาสีใหม่  
ห้องเรียนเปน็ระเบียบเรียบร้อย 
ห้องน้ำสะอาดปราศจากกลิ่น 
ห้องปฏิบัติการสอน ห้องสมุด 
สำนักงานมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอและอยู่สภาพ
พร้อมใช้งานที่ดี  มีแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในสำหรับนักเรียน มีการ
ให้บริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและเนน้ความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

    - นักเรียนมีสถานที่
พักผ่อน  มีสิ่งอำนวยความ
สะดวก ปลอดภัย อาคาร
เรียนสะอาดทาสีใหม่  
ห้องเรียนเปน็ระเบียบ
เรียบร้อย ห้องน้ำสะอาด
ปราศจากกลิ่น 
ห้องปฏิบัติการสอน 
ห้องสมุด สำนักงานมีสิ่ง
อำนวยความสะดวก
เพียงพอและอยู่สภาพ
พร้อมใช้งานที่ดี  มีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในสำหรับ
นักเรียน มีการให้บริการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและเน้นความ
ปลอดภัยของนักเรียน 

 
 
 
 



๘๒ 

 

 
 

 
งานประชาสัมพันธ ์

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

- โรงเรียนได้มีโครงการ
เผยแพร่ข่าวสาร  
ประชาสัมพันธ์  มีการ
บันทึกภาพ  จัดเก็บรูปภาพ  
สร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
วารสาร ป้ายต่าง ๆ และ
เผยแพร่ทางเว็ปไซด์ของ
โรงเรียน  เพื่อทำความเข้าใจ
กับครู บุคลากร ชุมชนและ
ผู้ปกครอง 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้มีการเผยแพร่ข่าวสาร  
ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ได้ปฏิบัติให้กับโรงเรียน 
นักเรียนและชุมชน  โดยมี
ช่องทางประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร 
ป้ายต่าง ๆ และเผยแพร่ทางเว็ป
ไซด์ของโรงเรียน  

- นักเรียนได้มีการเผยแพร่ 
และรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ จากการ  ประชาสัมพันธ์  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้
ปฏิบัติให้กับโรงเรียน และ
ชุมชน  โดยมีช่องทางจาก
การประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
วารสาร ป้ายต่าง ๆ และ
เผยแพร่ทางเว็ปไซด์ของ
โรงเรียน 

 
 

งานอนามัยโรงเรียน 
 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
- โรงเรียนห้องพยาบาลที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
มีการวางแผนในการทำ
โครงการเพื่อดูแลเร่ือง
สุขภาพของนักเรียน  มีการ
จัดหายาและเคร่ืองเวชภัณฑ์
เพื่อการรักษาเบือ้งต้น  มี
การตรวจสอบ  พัฒนาและ
ติดตามผลภาวะโภชนาการ
ในเร่ืองน้ำหนัก ส่วนสูงของ

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความสะดวกในกรณีที่
เจ็บป่วยเบื้องต้นสามารถมาใช้
บริการได้อย่างมีคุณภาพก่อนจะ
ไปพบแพทย์ในกรณีที่เป็นมาก 

- นักเรียนมีห้องพยาบาล
และการดูแลสุขภาพอย่างมี
คุณภาพ ทั้งจากกรณีการ
เจ็บป่วยจากโรค ภัย ไข้
เจ็บและจากอุบัติเหตุ 



๘๓ 

 

 
 

นักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  มีการ
บริการนักเรียนที่เจ็บป่วย
เบื้องต้า  และส่งต่อ
โรงพยาบาลในกรณีที่มี
อาการหนัก  มีการสนับสนุน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ของโรงเรียน  เช่น  การ
เข้าค่ายพักแรม  การนำ
นักเรียนไปทัศนศึกษา  และมี
การประเมินผลงานเพื่อสรุป
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป 

 
งานยานพาหนะ 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

- โรงเรียนมียานพาหนะไว้
บริการครูและนักเรียนในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับความสะดวกในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ  

- นักเรียนได้รับความ
สะดวกในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ  

 
งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมพิเศษ 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

- โรงเรียนมีการวางแผนและ
จัดทำแผนงาน  โครงการ  มี
การประสานกับหน่วยงานใน
ชุมชนในการบำเพ็ญ
ประโยชน์และการจัดบริการ
ชุมชนในด้านการศึกษา  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  
เพื่อแสดงความสามารถให้สังคม
ได้รับรู้และยอมรับเพื่อสร้าง
ความม่ันใจ  และชุมชนจะได้ให้
การสนับสนุน  ส่งเสริม  โดยการ

- นักเรียนได้แสดง
ความสามารถให้สังคม
ได้รับรู้และยอมรับเพื่อสร้าง
ความม่ันใจ  และชุมชนจะ
ได้ให้การสนับสนุน  



๘๔ 

 

 
 

ด้านนันทนาการและกิจกรรม
ภายนอกที่โรงเรียนมีส่วน
ร่วม  มีการประสานงานใน
การนำนักเรียนและครูไปมี
ส่วนร่วมกับชุมชน  เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

นำนักเรียนมาเข้าเรียนที่
โรงเรียน 

ส่งเสริม  นักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

- โรงเรียนมีการวางแผน  
จัดทำโครงการพัฒนางาน  มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาและ
สามารถเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน
นอกสถานศึกษา  มีการ
จัดทำทะเบียนการใช้ห้อง
โสต  ตารางการใช้งาน  มี
การให้บริการสื่อ  นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีต่าง ๆ แก่
นักเรียนและครู  มีการ
ปรับปรุง  แก้ไข และ
นำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลสาน
สนเทศ  ดูแลรักษา ซ่อมแซม 
อุปกรณ์  สื่อ  นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีใหใ้ช้งานได้
อย่างมีคุณภาพ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  
และสามารถเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงานนอกสถานศึกษา  มี
การใช้สื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ แก่นักเรียน  มี
นำเสนอ เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ  มีดูแลรักษา 
ซ่อมแซม อุปกรณ์  สื่อ  
นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
คุณภาพ 

- นักเรียนระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศเพือ่ใช้ในการ
เรียนและสามารถเชื่อมโยง
สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน
นอกสถานศึกษา  มีการใช้
สื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ นักเรียนมี
นำเสนอ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสนเทศ  มี อุปกรณ์  
สื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 



๘๕ 

 

 
 

งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
- โรงเรียนมีการวางแผนการ
ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ของ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ช่ัวคราว  มีการกำกับติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน  
ประสานงานและอำนวย
ความสะดวกให้กับครู และ
บริการชุมชนหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในชุมชน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน   

- นักเรียนได้รับความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน   

 
งานธนาคารโรงเรียน 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

- โรงเรียนมีสำนักงาน
ธนาคารโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการฝึกอาชีพใน
อนาคต 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสะดวกในการออมเงิน  
ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง 

- ฝึกนิสัยการออมของ
นักเรียน 
- ฝึกอาชีพเพือ่เปน็แนวทาง
ในการตัดสินเลือกเรียนและ
ทำงานต่อไปในอนาคต 

 
งานประกันอุบัติเหตุ 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

- โรงเรียนมีสวัสดิการให้กับ
ครูและนักเรียนในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับสวัสดิการในการเบิกค่า
รักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ  เพือ่เปน็ขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน 

- นักเรียนได้รับสวัสดิการ
ในการเบิกค่า
รักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัติเหตุ  เพื่อเป็นการ
ประหยัดค่ารักษาพยาบาล
จากผู้ปกครอง 



๘๖ 

 

 
 

 
งานปฏิคม 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

- โรงเรียนมีทีมงานปฏิคม
เพื่อบริการแขกที่มาติดต่อกับ
โรงเรียน เช่นการเข้ามา
ศึกษาดูงาน การขอใช้
สถานที่  ซ่ึงทำให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียน  ซ่ึงได้รับ
การไว้วางใจในการนำ บุตร
หลานเข้ามาเรียนต่อที่
โรงเรียน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บริการแขกที่มาติดต่อกับ
โรงเรียน เช่นการเข้ามาศึกษาดู
งาน การขอใช้สถานที่  ซ่ึงทำให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโรงเรียน  ทำให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็น
ที่ยอมรับในสังคม 

- นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ปฏิคม  เปน็
การฝึกทักษะในการทำงาน  
มีจิตอาสา  มีการเสียสละ  
เป็นการบ่มเพาะนิสัยที่ดี  
ซ่ึงจะเป็นพลเมืองดีต่อไปใน
อนาคต 

 
งานโภชนาการ 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

  - โรงเรียนมีโรงอาหารที่ได้
มาตรฐานตามที่กระทรวง
สาธารณะสุขกำหนด 

  - ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีโรงอาหารไว้สำหรับ
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ 
ราคาประหยัด  สะอาดและ
ปลอดภัย 

  - นักเรียนมีโรงอาหารไว้
สำหรับรับประทานอาหารที่
มีคุณภาพ ราคาประหยัด  
สะอาดและปลอดภัย 

 
งานระบบควบคุมภายใน 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

- โรงเรียนมีระบบควบคุม
ภายในที่มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ความเสี่ยง มีมาตรการ
การป้องกัน มีการวางแผน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความเสี่ยง มีมาตรการการ
ป้องกัน มีการวางแผน โดยให้

- นักเรียนได้ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนที่มีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน



๘๗ 

 

 
 

โดยให้บุคลากรที่เก่ียวข้องนำ
มาตรการต่าง ๆ มาบริหาร
จัดการตามภารกิจ อย่างมี
คุณภาพ 

บุคลากรที่เก่ียวข้องนำมาตรการ
ต่าง ๆ มาบริหารจัดการตาม
ภารกิจ อย่างมีคุณภาพ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด 

 
5) ระบบบริหารกิจการนักเรียน 

 เป็นระบบท่ีกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนใช้วางแผนเพื่อดูแลควบคุมกฎระเบียบ 
สำหรับการปฏิบัติในโรงเรียนของนักเรียนให้มีระเบียบวินัยอย่างมีคุณภาพ จึงมีการวางระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษาท่ีชัดเจนประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาโดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ใช้ แคปไท โมเดล (KAPTI  Model) 
เป็นโมเดลท่ีนำองค์ประกอบมาจากระบบนำองค์กร  PASSAKIT Model มาใช้ในการบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 การบริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ด้วยแคปไท โมเดล (KAPTI Model) 
เป็น การสร้างทีมงานท่ีจะดูแลนักเรียนท้ังการส่ือสาร โต้ตอบเข้าใจนักเรียน ด้วยความกระตือรือร้น
และเมตตากรุณาให้โอกาสนักเรียนเพื่ออนาคตของนักเรียนเองด้วยวิธีการท่ีมีระบบแบบแผนการท่ีวาง
ไว้ งานทุกงานของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ได้มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติการทำงาน 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมอย่างต่อเนือง 
 ผลการใช้ แคปไท โมเดล (KAPTI Model) ได้แก่ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน งาน
ปกครอง งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานป้องกันปัญหาสิงเสพติด งานส่งเสริมประชาธิปไตย งาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานเครือข่ายผู้ปกครอง งานคณะกรรมการสภานักเรียน และงานเวร
ประจำวัน  ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียน ครูและนักเรียนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ดังนี้ 
 

สำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๑. มีสำนักงานกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนท่ีมีระบบตาม
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
ท่ีเหมาะสม 
 
๒.มีคู่มือกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเป็นแนวทางในการ

๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความสะดวกในการ
ติดตามประสานงานกับกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 
 
๒.ครูและบุคลากรได้รับทราบ
แจ้งเรื่องท่ีต้องปฏิบัติดูแล
นักเรียนอย่างถูกต้อง 

๑. นักเรียนได้รับความสะดวก
ในการติดต่อประสานงานกับครู
และบุคลากรภายในโรงเรียน
กับกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
 
๒. นักเรียนได้ทราบถึง
กระบวนการจัดการของตัวเอง



๘๘ 

 

 
 

ปฏิบัติงานและปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
๓. มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนอย่างเหมาะสม 
 
๔.ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 

 
 
 
 
๓. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีข้อมูลสำหรับดูแล
นักเรียน 

จากโมเดล (KAPTI Model) ท่ี
ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าห้อง
สำนักงานกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 
 
๓. นักเรียนมีข้อมูลการจัดเก็บ
ท่ีครูได้ดูแลเป็นรายบุคล หรือ
รับช้ัน 

 

งานปกครอง 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๑. มีกฎระเบียบแบบปฏิบัติ
และข้อบังคับท่ีปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
 
 
 
๒. มีคณะกรรมการงาน
ปกครองท่ีคอยดูแลนักเรียน
อย่างเข้มแข็ง 
 
 
 

๑. ครูและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ทุกคนมีหน้าท่ีเป็น
ปกครอง รับผิดชอบนักเรียนใน
ความดูแลตัวเอง 
 
๒. มีแนวทางในการปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 
๓. ครูรับผิดชอบดูแลนักเรียน
ตามระดับช้ันตัวเองท่ี
รับผิดชอบ 
 
๔. ประสานงานส่งต่ออย่างมี
ระบบ 

๑. นักเรียนมีกฎระเบียบท่ีต้อง
ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบระเบียบ
วินัยโรงเรียน 
 
 
๒. นักเรียนปลอดภัยจากครูท่ี
ปรึกษาและครูงานปกครอง 
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งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

นักเรียน 

๑. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
๒. เอกสารเย่ียมบ้านจากครูท่ีปรึกษา 
 
๓. มีระเบียนข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

๑. ครูปฏิบัติหน้าท่ีดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตาม
ระดับช้ันท่ีตัวเองรับผิดชอบ 
 
๒. ครูออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนมีข้อมูลเป็น
รายบุคคล 

๑. นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือจากขั้นตอนระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 
 
๒. นักเรียนรู้ถึงขั้นตอนการ
ดูแลช่วยเหลือจากระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 

งานป้องกันปัญหาสิงเสพติด 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๑. โรงเรียนมีมาตรการการ
จัดการเกี่ยวกับการป้องกันยา
เสพติด 
 
๒. โรงเรียนได้รับความเช่ือถือ
จากผู้ปกครองในสถานศึกษา
ปลอดภัยยาเสพติด 

๑. ครูมีมาตรการท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายา
เสพติด 
 
๒. ครูมีข้อมูลในการด
ดำเนินการท่ีถูกต้อง 

๑. นักเรียนได้รับการปกป้อง
จากมาตรการการป้องกันยา
เสพติด 
 
๒. นักเรียนได้รับการส่งต่อ
อย่างถูกวิธีในการบำบัด
ป้องกันยาเสพติด 

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๑. โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
 
๒. โรงเรียนได้ดำเนินต่าง ๆ 
ตามแบบระบบประชาธิปไตย 

๑. ครูมีส่งเสริมกำกับให้
นักเรียนได้มีส่วนรว่มใน
กิจกรรมประชาธิปไตย 
 
๒. ครูมีข้อปฏิบัติเป็น
แบบอย่างท่ีดีในระบบ
ประชาธิปไตยให้นักเรียน 

๑. นักเรียนได้มีการเรียนรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย 
 
 
๒. มีการบริหารจัดการต่าง ๆ 
ให้อยู่ในระบบประชาธิปไตย 
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งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๑. โรงเรียนเป็นโรงเรียน
คุณธรรม 
 
๒. เป็นต้นแบบของความน้า
เล่ือมใส 

๑. ครูมีการส่งเสริมคุณธรรม
ให้กับนักเรียน 
 
๒. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีน่า
เล่ือมใสแก่นักเรียน 

๑. นักเรียนได้รับความช่ืนชม
ในด้านคุณธรรม 
 
๒. นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๑. โรงเรียนมีการเช่ือมสัมพันธ์
กับผู้ปกครองตลอดเวลา 
 
๒. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ
กับโรงเรียนในการดูแลบุตร
หลาน 

๑. ครูมีการติดต่อกับผู้ปกครอง
อยู่ตลอดเวลา 
 
๒. ครูสามารถติดตามนักเรียน
ได้และแจ้งข่าวสารได้
ตลอดเวลากับผู้ปกครอง (ท่ี
ปรึกษา) 

๑. นักเรียนได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 

 
งานคณะกรรมการสภานักเรียน 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๑. โรงเรียนได้รับความเช่ือใจ
และจัดการโดยสภารับทราบ 
 
 
๒. บทบาทสภาในโรงเรียนมี
ความสำคัญในการจัดการ 

๑. ครูคอบกำกับดูแลสภาใน
การทำงาน 
 
 
๒. ครูมีสภาในการดำเนินงาน
กิจกรรมบริหารท่ีน่าสนใจ 

๑. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
บริหารงานและดำเนินงาน
กิจกรรม 
 
๒. นักเรียนรับหน้าท่ีท่ีต้องเป็น
ตัวแทนท่ีสำคัญในการทำงาน
เพื่อโรงเรียน 

 

งานเวรประจำวัน 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
๑. โรงเรียนปลอดภัยและปกติ 
 
 

๑. ครูปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เคร่งครัด 
 

๑. นักเรียนได้รับความ
ปลอดภัย 
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๒. โรงเรียนมีการดูแลเฝ้าระวัง
อยู่ตลอดเวลา 

๒. ครูทำหน้าท่ีดูแลท้ังนักเรียน
และโรงเรียนให้อยู่ในเหตุปกติ
ตลอดเวลา 

 
๒. นักเรียนรู้ถึงบทบาทสำคัญ
ในการติดต่อกับครูเวร
ประจำวัน 

 
 
 โรงเรียนดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อ
โรงเรียนโดยใช้  สเต็ป  โมเดล(STEP MODEL) ในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าในการจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพ เช่ือถือได้ และมี
ประสิทธิภาพ ผลผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ โดยการดำเนินงานเป็นไปตาม STEP Model ซึ่งเป็น
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
และการพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดีเพื่อผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการ
ทำงานเป็นรายบุคคล หรือภาพรวมในองค์กร ซึ่งสามารถตรวจสอบและประเมินผลิตผลได้จาก
หลักฐานร่องรอยต่างๆ จาก ระบบการบริหารท้ัง 5 ฝ่าย โครงการ  กิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนมัธยมวัด
ดอนตูมได้บริหารจัดการ  ซึ ่งส่งผลต่อโรงเรี ยน  ครูและบุคลากร  นักเรียน  โรงเรียนมีผลการ
ดำเนินงานโครงการ  กิจกรรม  ที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   ได้แก่  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  มีกิจรรมสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานอื่น  รองรับ  
ส่วนโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น   มีกิจกรรม
บริหารจัดการแผนงาน  กิจกรรมบริหารงานสำนักงานวิชาการ  กิจกรรมบริหารงานบุคคล  กิจกรรม
ส่งเสริมบริหารงานอำนวยการ  กิจกรรมสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  กิจกรรมการนิเทศภายใน  กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์  กิจกรรมรับนักเรียน  
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา   กิจกรรมเครื่อง Copy  
Print  กิจกรรมงบค่ากระเป๋า  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด  กิจกรรมงานธุรการและสาร
บรรณ  กิจกรรมวัสดุสำนักงาน  กิจกรรมบริหารจัดการการเงินและบัญชี  และกิจกรรมบริหารจัดการ
พัสดุ  รองรับ  ด้านโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน  กิจกรรมจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
บุคลากร  รองรับ อีกโครงการหนึ่งคือโครงการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีกิจกรรมศูนย์เพื ่อนใจ  TO  BE  NUMBER  ONE  
กิจกรรมห้องลูกเสือต้นแบบ  กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำครูอาคาร4  กิจกรรมปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า  
กิจกรรมสะดวกใช้ไหลดีมีคุณภาพ  กิจกรรมงานอนามัยนักเรียน  กิจกรรมยานพาหนะ  กิจกรรมลิฟต์  
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กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
8  กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  รองรับ  ทุกโครงการ
และทุกกิจกรรมมีผลการดำเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
 3.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 

 โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื ่อมโยงกับชีว ิตจริง  โดยการจัดทำคู่มือบริหารกลุ ่มวิชาการ หลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล
นักเรียนศึกษาต่อ ระบบเรียนรู้ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ส่งผลดีต่อโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ดังนี้ 

คู่มือบริหารกลุ่มวิชาการ  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.ม ีการบร ิหารงานอย ่างเป็น
ระบบ มีขั้นตอนการทำงานอย่าง
ชัดเจน 
 

1.ร ู ้ ขอบข ่าย /หน ้าท ี ่ ของการ
ทำงานในแต่ละงาน 
 
๒ .ม ีความช ัดเจนในการต ิดต่อ
ประสานงาน 

1.ผลของการทำงานอย ่างเป็น
ระบบส่งผลให้การบริหารจัดการ
สะดวกรวดเร็วส่งผลให้สามารถ
บริหารจัดการด้านการเรียนการ
สอนที ่มีประสิทธิภาพ นักเรียน
ประสบความสำเร็จ 
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หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีบูรณาการเช่ือมโยงกับท้องถิ่น 

1.ครูสามารถใช้แหล่งเรียนรู ้ใน
ท ้องถ ิ ่น ใช ้ความรู้/ภูม ิป ัญญา 
วิทยากรในท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอน 

1.นักเรียนได้เร ียนรู้เรื ่องราวใน
ท้องถิ่น 
 
2.เก ิดความร ู ้  ความร ัก ความ
เข้าใจ หวงแหนท้องถิ่นของตนเอง 
3.มีความภูมิใจในผู ้ปกครองใน
การประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

 
ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อ 

 
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.โรงเร ียนมีข ้อมูลสำหรับการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน 
 
2. สามารถวางแผนในการพัฒนา
ศ ั ก ย ภ า พ ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น ใ ห้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคม 

1.เห็นความสำเร็จของนักเรียน 
 
 
2.ม ี ข ้ อ ม ู ล ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม 

1.เลือกศึกษาต่อตามความสนใจ 
และความถนัดของตนเอง 
 
2.มีการวางแผนและเตรียมตัวใน
การศึกษาต่อ 
 
3.เป็นข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อ
ของนักเรียน 
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ระบบเรียนรู้  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1.โรงเรียนมีการบริหารจัดการใน
ระบุเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

1.มีความชัดเจนในการปฏ ิบ ั ติ
หน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน 

1.น ั ก เ ร ี ย น ไ ด ้ ร ั บ ก า ร จั ด
กระบวนการเร ียนร ู ้อย ่างเป็น
ระบบ 
 
2.นักเรียนจบการศึกษาตามเกณฑ์
การจบ/หลักสูตร 
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วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1. โรงเรียนนำผลงานวิจัยมาจัดทำ
นโยบายและวางแผนบริหารให้
สถานศึกษาเป็นองค์กรที่นำไปสู่
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 
2. โรงเร ียนม ีคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาการ 
 
 
 
3 .  โ ร ง เ ร ี ย น ม ี ค ุ ณภ าพ ทา ง
การศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดทางการศึกษา 
 
 
4. โรงเร ียนส่งเสร ิมให ้คร ูและ
บ ุคลากรทางการศ ึ กษาม ี การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและ
ก ั น ภ า ย ใ น อ ง ค ์ ก ร  แ ล ะ น ำ
ผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลย้อนกลับ
ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 

1. ครูนำกระบวนการวิจัยมาจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการท่ีนำมาจากการ
วิเคราะห์ปัญหา 
 
2. คร ูม ีการวางแผนทำงานใน
หน้าท่ีของตนอย่างเป็นระบบ เช่น 
วางแผนการสอน  ออกแบบ
กิจกรรมโดยใช้งานวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  
 
3. ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ผล
วิจัยและนำไปใช้เพื ่อพัฒนาการ
จ ั ดการ เร ี ยนการสอนอย ่ า ง
ต่อเนื่อง โดยมีงานวิจัยเป็นฐาน  
 
4. ครูมีนวัตกรรม วิธีการ เทคนิค
การสอนหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มี
ค ุ ณภ าพ ผ ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ตรวจสอบท ี ่ เช ื ่ อถ ือได ้มา ใ ช้
แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้โดยตรง 
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
บรรลุผลตามความมุ่งหมายของ
หลักสูตรยิ่งขึ้น 

1.ผ ู ้ เ ร ี ยน ได ้ ร ั บการฝ ึ กท ั กษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน 
 
 
2.ผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการพ ัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างชัดเจน ถูกต้อง และเป็นระบบ  
 
 
 
3.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงขึ้น  
 
 
 
4.ผ ู ้ เร ียนได ้ เร ียนร ู ้ผ ่านการจัด
กิจกรรมโดยใช้การวิจ ัยเป็นฐาน
ส่งผลให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการในการ
เรียนรู้ท่ีดีขึ้น 
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โครงการและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 

1. โรงเรียนได้ทำตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2562 ท่ี
กำหนดไว ้อย ่างสมบูรณ์ และ
พัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
 
2. โรงเรียนได้นักเรียนท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 
3. ได้เป็นแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนในปีต่อๆไป 
 

1. ครูได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน
อย่างเป็นร ูปธรรม และพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนในด้านต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี  
 
๒. ครูมีสื่อและอุปกรณ์ที่เพียงพอ
สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและจ ั ดก ิ จก ร ร ม ใ ห ้ กั บ
นักเรียน 
 

1. นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ดีขึ้น 
 
 
 
๒. นักเรียนอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ยอมรับความคิดเห็น 
และความแต่งต่างระหว่างบุคคล 
 
3. นักเรียนได้รับการฝึกระเบียบ
วินัยที่ดี ส่งผลให้มีวินัยในตนเอง
มากขึ้น 

 

 นอกจากนี้โรงเรียนมีผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการที ่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  เช่น 
กิจกรรมรับนักเรียน ร้อยละ 80.00 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน กิจกรรม ประชุม
ผู้ปกครองร้อยละ 85.00 ได้รับการรับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างได้และดำเนินงานได้อย่าง
ราบรื่นสมบูรณ์ และสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกับผู้เรียนกับ
หน่วยงานอื่น ร้อยละ 90.00 

 3.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพให้
มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของครูและความต้องการของโรงเรียน  โดยการส่ งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานและอื่น ๆ จากแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียนหรือภายนอกประเทศ  ทั้งที่จัดโดยภาครัฐ   หรือภาคเอกชน   เป็นต้น  
อีกทั้งส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของตนเอง  เพื่ อนำความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตน  พัฒนาคนและพัฒนางานที่ได้ร ับมอบหมายให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีในการปฏิบัติ  การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
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วิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน  ส่งผลดีต่อโรงเรียน  ครูและบุคลากร   นักเรียน
ของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมดังนี้ 
 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางศึกษา นักเรียน 
1. โรงเรียนวางแผนอัตรากำลัง
ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
2. โรงเรียนได้ครูและบุคลากร
ท่ีดีมีคุณภาพ 
 
3. โรงเรียนได้รับความเช่ือถือ 
ศรัทธาจากผู้ปกครองและ
ชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4. โรงเรียนได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพของ
ชุมชน 

1. ครูและบุคลากรมีความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์  ต่อตนเอง  นักเรียน
และโรงเรียน 
 
2. ผลการพัฒนาทำให้ครูมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
3. ครูมีความรักในอาชีพ 
 
 
 
4. ครูและบุคลากรได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

1. นักเรียนได้เรียนรู้กับครูท่ีดี
มีคุณภาพ 
 
 
 
2. นักเรียนได้รับการพฒันา
ความรู้และทักษะอย่างรอบ
ด้าน 
 
3. นักเรียนได้แบบอย่างท่ีดีใน 
การพัฒนาความรู้  วินัยและ
พฤติกรรมจากครูและบุคลากร 
 
4. นักเรียนได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นคนดี  มีคุณภาพ 
 
 

 
 นอกจากนี้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรม  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา เช่น  กิจกรรม
การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เช่น การเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ร้อยละ 
100  ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วน    กิจกรรมการจ้างบุคลากรในสถานศึกษา  เป็นบุคลากรที่มี
การสอบคัดเลือก ร้อยละ 100 ที่มีความรู้  ความสามารถตรงตามความต้องการของโรงเรียนและ
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง  และกิจกรรมการเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร  ร้อยละ 100  
ได้รับการดูแลให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างท่ัวถึงเหมะสม  เช่นการเสนอ
ชื่อให้เข้ารับรางวัลครูดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครูดีเด่นระดับอำเภอ  ครูดีเด่นของเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ   เป็นต้น 
 
 3.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย 
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โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีใหม่ปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
ห้องอาเซียน ห้องกิจกรรมลูกเสือ ห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การตรวจกรุ๊ปเลือด การให้พยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วย ให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด  

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สงบ สะอาด สวยงาม ร่ม
รื่น  โดยท่ีโรงเรียน ตระหนักถึงความ สำคัญของบรรยากาศของโรงเรียนเป็นส่ิงสำคัญ ว่า โรงเรียนท่ีมี
บรรยากาศดี มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม สงบ ปลอดภัย  จะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงได้ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น  
มีร่มเงา  มีการกำจัดขยะที่เหมาะสมโดยมีถังแยกขยะเพื่อให้นักเรียนได้มีการแยกขยะในแต่ละ
ประเภท  และลดปริมาณขยะในบริเวณโรงเรียน  มีระบบการจัดการน้ำท้ิงและน้ำเสียจากอาคารเรียน 
มีการจัดระเบียบโรงอาหารให้สะอาดถูกสุขอนามัย  มีบ่อดักไขมัน  และมีการจัดการน้ำดื ่มท่ี
เหมาะสม  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วม และส่ิง
อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมสมบูรณ์มากที่สุด   รวมถึงห้องปฏิบัติการต่างๆ  โดยระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ สนับสนุนอย่างเต็มท่ี 

ในห้องเรียนของนักเรียนมีการรักษาความสะอาดโดยแบ่งเวรรับผิดชอบในแต่ละวัน  
โรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดโดยมีถังแยกขยะให้ในแต่ละห้องเรียน  มีการจัดป้าย
นิเทศในโอกาสต่างๆ จากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ส่งผลต่อการพัฒนาดังนี้ 

โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน 
สงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น   
สงบ ปลอดภัย  เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียน 
 
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย  มีส่ิงอำนวยความ 

- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนมีสถานท่ี
พักผ่อน  มีส่ิงอำนวยความ
สะดวก ปลอดภัย อาคารเรียน
สะอาดทาสีใหม่   
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีห้องท่ีใช้จัดการเรียน
การสอนท่ีเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ห้องปฏิบัติการสอน 
ห้องสมุด สำนักงานมีส่ิงอำนวย

- นักเรียนในโรงเรียนมีสถานท่ี
พักผ่อน  มีส่ิงอำนวยความ
สะดวก ปลอดภัย อาคารเรียน
สะอาดทาสีใหม่  ห้องเรียนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ห้องน้ำ
สะอาดถูกสุขอนามัย  
 
- นักเรียนมีห้องห้องเรียนท่ี
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ห้องปฏิบัติการสอน ห้องสมุด 
สำนักงานมีส่ิงอำนวยความ



๙๙ 

 

 
 

สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน 
 
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
 
-   โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
การกำจัดขยะท่ีเหมาะสมโดยมี
ถังแยกขยะเพื่อให้นักเรียนได้มี
การแยกขยะในแต่ละประเภท  
และลดปริมาณขยะในบริเวณ
โรงเรียน  
 
 
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
ระบบการจัดการน้ำท้ิงและน้ำ
เสียจากอาคารเรียน  
 
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
การจัดระเบียบโรงอาหารให้
สะอาดถูกสุขอนามัย  มีบ่อดัก
ไขมัน   
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
การจัดการน้ำด่ืมท่ีเหมาะสม 
   
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานท่ี อาคารประกอบ 
ห้องน้ำห้องส้วม และส่ิงอำนวย

ความสะดวกเพียงพอและอยู่
สภาพพร้อมใช้งานท่ีดี   
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการให้ความรู้ในเรื่อง
การกำจัดขยะท่ีเหมาะสมโดยมี
ถังแยกขยะเพื่อให้นักเรียนได้มี
การแยกขยะในแต่ละประเภท  
และลดปริมาณขยะในบริเวณ
โรงเรียน  
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ี
ดี  
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีโรงอาหารให้สะอาดถูก
สุขอนามัย   
   
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีน้ำด่ืมท่ีเหมาะสม   
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีมีสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานท่ี อาคารประกอบ 
ห้องน้ำห้องส้วม และส่ิงอำนวย

สะดวกเพียงพอและอยู่สภาพ
พร้อมใช้งานท่ีดี   
 
 
 
- นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
 
- นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่อง
การกำจัดขยะท่ีเหมาะสมโดยมี
ถังแยกขยะเพื่อให้นักเรียนได้มี
การแยกขยะในแต่ละประเภท  
และลดปริมาณขยะในบริเวณ
โรงเรียน  
 
- นักเรียนได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี  
 
- นักเรียนมีโรงอาหารให้
สะอาดถูกสุขอนามัย   
   
- นักเรียนมีน้ำด่ืมท่ีสะอาด
เหมาะสมแก่การใช้บริโภค   
 
- นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานท่ี อาคารประกอบ 
ห้องน้ำห้องส้วม และส่ิงอำนวย
ความสะดวกต่างๆ ท่ีพร้อม
สมบูรณ์มากท่ีสุด   
 
 



๑๐๐ 

 

 
 

ความสะดวกต่างๆ ให้พร้อม
สมบูรณ์มากท่ีสุด  
  
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
ห้องปฏิบัติการต่างๆ  โดย
ระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่างๆ มาร่วมสนับสนุนอย่าง
เต็มท่ี 
 
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย  มีส่ิงอำนวยความ 
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน 
 
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมี
การจัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง
และ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ความสะดวกต่างๆ ท่ีพร้อม
สมบูรณ์มากท่ีสุด   
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีห้องปฏิบัติการต่างๆ  
โดยระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่างๆ มาร่วมสนับสนุนอย่าง
เต็มท่ี 
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย  มี
ส่ิงอำนวยความ 
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน 
 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการจัดห้องสมุดท่ี
ให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตัวเองและ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

- นักเรียนมีห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ  โดยระดมทรัพยากร
จากแหล่งต่างๆ มาร่วม
สนับสนุนอย่างเต็มท่ี 
 
- นักเรียนมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย  มี
ส่ิงอำนวยความ 
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น 
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้เรียน 
 
- นักเรียนมีห้องสมุดท่ี
ให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

 
 นอกจากนี้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรม  ท่ีเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  
ได้แก่  กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ  TO  BE  NUMBER  ONE  ร้อยละ 100 นักเรียนมีส่วนร่วมในการรว่ม
กิจกรรมและร่วมประเมินผลงาน  กิจกรรมห้องลูกเสือต้นแบบ  ร้อยละ 80.00 ท่ีเป็นแบบอย่างได้ 
กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำครูอาคาร 4 ร้อยละ 100  ใช้การได้ดี กิจกรรมปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า  ร้อย
ละ 100 นักเรียนอยู่อย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า  กิจกรรมสะดวกใช้ไหลดีมีคุณภาพ  
ร้อยละ 100  มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ   กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน   ร้อยละ 100  นักเรียนได้รับ
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การดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูและสุขภาพตนเองทุกคน  กิจกรรมยานพาหนะ  ร้อยละ
95.00 ในการบริการให้แก่ครูและนักเรียน  กิจกรรมดูแลลิฟต์ ร้อยละ 100  ลิฟต์ปลอดภัย  ใช้ได้ดี
กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและบริการท่ีส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระ ร้อยละ 95.00 จัดได้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา  และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงอืน่ ๆ ร้อย 
90.00 จัดปรับปรุงได้เหมาะสม 
 
 3.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้นำจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ทางโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ ทั้งจาก
ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนอีกด้วยซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู บุคคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนดังนี้ 

1.ระบบสารสนเทศโรงเรียน  (Education Management Information System : EMIS) 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1.เป็นการนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศพื้นฐานทาง
การศึกษาของสถานศึกษา   
2. สถานศึกษาสามารวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้
บุคคลท้ังจากภายนอกและ
ภายในได้ศึกษาอย่างรวดเร็ว 

1. ครูสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว 
 
2. ครูสามารถนำข้อมูลท่ีได้จาก
การสืบค้นไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ี 

1. นักเรียน และผู้ปกครอง
สามารถตรวจสอบข้อมูล
ต่างๆ ได้อย่างรวมเร็วภายใน
ระบบ 
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2. “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. OBEC Library Automation System” 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1.ทำให้ห้องสมุดมีระบบในการ
จัดเก็บหนังสือ ง่ายต่อการสืบค้น 
 
 
2. ทำให้เห็นภาพรวมในการ
จัดเก็บหนังสือของทางโรงเรียน
และสามารถนำมาจัดทำสถิติได้ 
 
 
3. โรงเรียนสามารถจำทำสถิติ
และเพิ่มเติมหนังสือท่ียังขาดอยู่ได้ 
 

1.ทำให้ครูสามารถเข้าสืบค้น
สารสนเทศห้องสมุดได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
2. ครูสามารถนำการสืบค้น
หนังสือสามารถนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง
รวดเร็ว 
 

1.ทำให้นักเรียนสามารถ
เข้าสืบค้นสารสนเทศ
ห้องสมุดได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 
 
2. นักเรียนสามารถ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้
ในการเรียนได้อย่าง
ครบถ้วน 

 

3.ระบบสนับสนนุการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1.สามารถจัดทำแผนงบประ
ประมาณตามโครงการของ
โรงเรียนได้ 
 
2.สามารถแสดงสถิติการมา
โรงเรียนของนักเรียนแต่ล่ะห้อง
รวมทั้งมองถึงภาพรวมการมา
โรงเรียนของนักเรียนท้ังโรงเรียน 
 
3. สามารถเช็คการขาดเรียนของ
นักเรียนท่ีมีปัญหาได้เป็น
รายบุคคล 

1.ครูแต่ล่ะท่านสามารถตรวจการ
ใช้เงินในโครงการของตนเองได้ 
 
 
2.ครูท่ีปรึกษาสามารถบันทึกผล
การมาโรงเรียนของนักเรียนใน
ห้องของตนเองได้ 
 
 
3. ครูท่ีปรึกษาสามารถใช้ข้อมูล
สถิติในการให้คะแนนกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ได้ 
4.ครูสามารถทราบข้อมูลรายช่ือ
ของนักเรียนทุกคนได้ 

1.นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบการมา
โรงเรียนในแต่ล่ะวันได้ 
 
2. นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบวันขาดเรียน
เพื่อวางแผนไม่ให้ขาด
เรียนเกินเวลาท่ีกำหนด 
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4.งานทะเบียน-วัดผล SGS 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1.งานทะเบียน-วัดผลสามารถ
จัดทำข้อมูลและผลการเรียนของ
เรียนได้เป็นปัจจุบันและรวดเร็วใน
การจัดการด้วยระบบออนไลน ์
 
2.สามารถทราบจำนวนผลการ
เรียนของนักเรียนในภาพรวมได้ 
 
 
 
3. สามารถนำผลข้อมูลท่ีได้มา
จัดทำสถิติเพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป   

1.ครูผู้สอนทุกท่านสามารถกรอก
คะแนนของผู้เรียนได้รวดเร็วด้วย
ระบบออนไลน ์
 
 
2. ครูสามารถทราบจำนวนการ
ขาดเรียนของนักเรียนในแต่ละ
รายวิชาว่าเกินเกณฑ์ท่ีกำหนด
หรือไม ่
 
 

1.นักเรียนสามารถดูผล
การเรียนออนไลนไ์ด้ 
 

 

5.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1.ความสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารพร้อมกันภายในองค์กร
ด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
2.เพิ่มความรวดเร็วในการส่ังการ
ของผู้บริหารและความสะดวกใน
การกระจายงานสู่ผู้ปฏิบัติ 
 
3.แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่อง
รับและเรื่องส่ง ประหยัดเวลาใน
การติดตามเรื่อง 
 
4.ลดค่าสำเนาและการจัดส่ง

1.สามารถเข้าถึงและทันต่อ
เหตุการณ์ทางการศึกษาได้รวดเร็ว 
 
 
2.อัพเดทข่าวสารท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้รวดเร็ว 

1.รับและส่งข้อมูล
ข่าวสารได้ รวดเร็ว  
 
 
2.เข้าถึงทุนการศึกษา
และเข้าถึงข้อมูลทาง
การศึกษาได้รวดเร็ว 
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เอกสารให้หน่วยงานภายในและ
ส่วนภูมิภาค 
 
5.ลดปัญหาเอกสารฉบับจริงสูญ
หายโดยจัดเก็บสำเนาเอกสารไว้ใน
ระบบฯ 

 

6. Line Facebook ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียนถึงครู ผู้ปกครองและนักเรียน 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1. ลดระยะความร่าช้า ในการ
เข้าถึงข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 
 
2. ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ให้
บุคคลอื่นๆ ให้เห็นได้อย่างรวดเร็ว 
 
 

1. คุณครูท่ีปรึกษาสามารถติดต่อ
กับผู้ปกครอง และนักเรียนได้
อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
 
2.  นักเรียนสามารถสอบถาม
ปัญหาต่างๆ กับครูได้อย่างรวดเร็ว
และได้พร้อมกันจำนวนมาก 

1. นักเรียนติดตาม
ข่าวสารของโรงเรียน
ได้อย่างรวดเร็ว 
 
2. นักเรียนสามารถ
ปรึกษา และสอบถาม
เรื่องระเบียบ และ
กิจกรรมต่างได้อย่าง
รวดเร็ว 

 

7.ระบบ Data Management Center : DMC 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1. โรงเรียนสามารจัดทำสถิติและ
ทราบข้อมูลของครุและนักเรียนได้
เป็นรายบุคคล 

1. ครูสามารถทราบข้อมูลยอด
จำนวนนักเรียน 
 

- 
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8. ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ EGP 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1.เพื่อให้หน่วยงานเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
พัสดุภาครัฐได้อย่าง รวดเร็ว 
ถูกต้อง ครบถ้วน ท่ัวถึง 
 

1.ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ 
ลดความซ้ำซ้อนการบันทึกข้อมูล
ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถ ติดตาม
ข้อมูลได้แบบออนไลน์ในระบบ 
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เร่งรัด ติดตามใช้จ่ายเงิน
งบประมาณได้ 

- 
 

 

9.ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1.โรงเรียนสามารถสำรวจสภาพ
ครอบครัวของนักเรียนได้เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนของ
นักเรียนได้เป็นรายบุคคล 
 
2.สามารถนำข้อมูลมาทำสถิติเพื่อ
วางแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของนักเรียนได้ 

1. ครูสามารถตรวจสอบและให้
การช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนได้ 
 
 
 
2. ครูสามารถคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรียนได้จากการเย่ียม
บ้าน 

1. นักเรียนท่ีมีปัญหา
ความยากจนได้รับการ
ช่วยเหลือได้อย่างตรง
จุดจากทางโรงเรียน 
 

 

10.สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

1.โรงเรียนได้บริการ อินเตอร์เน็ต
เพื่อใช้ในการสืบค้น หาข้อมูล ส่ือ
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

1.ในการจัดการเรียนการสอน
ครูผู้สอนได้ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ เช่น การใช้ IPAD  
Visual คอมพิวเตอร์ เป็นส่ิง

1.นักเรียนสามารถ
อินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้น หาข้อมูล 
นอกเหนือจากข้อมูล
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อำนวยความสะดวกท่ีใช้เป็นส่ือ
การเรียนการสอน  

การสอนในห้องเรียน 
เพื่อประกอบเป็นองค์
ความรู้ใหม่ๆได้ 
 

สรุปผลการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทาง
โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาตนเอง และยังส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้
เร ียนร ู ้ ในเทคโนโลย ีได ้อย ่างเต็มท ี ่  ระบบสารสนเทศโรงเร ียน (Education Management 
Information System : EMIS) คิดเป็นร้อยละ 100 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆรวมทั้งข้อมูลครู
และบุคลากรโรงเร ียนเป็นปัจจุบ ันครบถ้วน ระบบห้องสมุดอัตโนมั ต ิ สพฐ. (OBEC Library 
Automation System) คิดเป็นร้อยละ 100 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหนังสือเป็นปัจจุบัน ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS คิดเป็นร้อยละ 100 ครูที่ปรึกษาได้มีการเช็คชื่อมา
เข้าแถว มาโรงเรียนทุกเช้าและครูยังสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการท่ี
กำหนดได้อย่าง รวดเร็ว และแม่นยำ งานทะเบียน-วัดผล SGS คิดเป็นร้อยละ 100 การทำงานต้ังแต่
นายทะเบียนทำประวัตินักเรียน จัดรายช่ือตามช้ันเรียน เทียบโอน จัดลงทะเบียนเรียนนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้น วัดผลกำหนดคะแนนเต็มแต่ละช่องและรายวิชา ครูแต่ละวิชากรอกคะแนนเก็บ คะแนน
กลางภาคและปลายภาค กรอกคุณลักษณะ อ่านคิดวิเคราะห์ การประกาศผลการเรียนนักเรียน
ออนไลน์ การบันทึกแก้ 0 ร มส มผ รวมถึงการทำจบหลักสูตรการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใบ ปพ.1 ถึง ใบ ปพ.7 ได้ใช้โปรแกรมงานทะเบียน-วัดผล SGS ส่งผลให้ สะดวก 
รวดเร็ว และแม่นยำต่อการทำงาน       ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office คิดเป็นร้อยละ 
100 ลดการใช้กระดาษ เก็บเอกสาร คำสั่ง ได้เป็นระบบ สามารถส่งหนังสือได้เป็นขั้นตอน ง่ายต่อ
การจัดการและติดตามหนังสือ สามารถดูหนังสือ คำสั่งย้อนหลังได้ Line Facebook ประชาสัมพันธ์
ข่าวโรงเรียนถึงครู ผู้ปกครองและนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
รูปภาพกิจกรรมโรงเรียนต่างๆผ่านทางเพจFacebookของโรงเรียนให้นักเรียน ผู้ปกครอง รวมท้ัง ผู้ท่ี
กดติดตามตามเพจโรงเรียนท้ังหมด 5,465 ได้เผยแพร่ข้อมูลให้รับทราบ รวมทั้งการใช้ Line พูด คุย 
ปรึกษาแก้ไขปัญหา แจ้งข่าวสาร ภายในองค์กรและผู้ปกครองของนักเรียนแต่ระดับชั้นได้รับทราบ 
ระบบ Data Management Center : DMC  คิดเป็นร้อยละ 100 จัดทำสรุปสถิติยอดจำนวน
นักเรียนที่ถูกต้อง แม่นยำ ง่ายต่อการตรวจสอบเพื่อได้งบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP 
คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกการจัดซื้อจัดจ้างที่งบเกิน 5000 บาทขึ้นไปโรงเรียนได้ดำเนินการใช้ 
โปรแกรม EGP ในการบันทึกเพื่อให้หน่วยงานด้านนอกได้เข้าถึง การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้
อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและท่ัวถึง ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) คิดเป็น
ร้อยละ 100 คุณครูที่ปรึกษาได้เก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละบุคคลลงในระบบ พร้อมท้ัง
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สามารถตรวจสอบจำนวนค่าใช้จ่ายแต่ละครอบครัวเพื่อให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์
ภาครัฐได้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 ครูทุกท่านมี
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ มีสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ ทันสมัยที่ใช้ในการจัดเรยีน
การสอน รวมทั้งยังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการบันทึกการเข้าแถว มาโรงเรียนของนักเรียนในท่ีปรึกษา มี
การวัดผลและประเมินผลการเรียนในวิชาท่ีสอน และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ติดตาม นักเรียนในกลุ่ม Line 
ในห้องท่ีปรึกษาตนเองได้อย่างดี 

 นอกจากนี้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรม  ท่ีเกี่ยวกับการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา ได้แก่ กิจกรรมเครื่อง Copy  Print  ร้อยละ 100   ครูและบุคลากร  นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์จากเครื่อง Copy  Print  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างดี  งบค่ากระเป๋า ร้อย
ละ 100 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีรายงานตัวรอบแรกได้รับกระเป๋า
ทุกคน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนรอ้ยละ 87.00 เป็นระบบท่ีชัดเจน กิจกรรมธุรการ
และสารบรรณ ร้อยละ 85.00 ปฏิบัติงานได้ทันเวลา  กิจกรรมวัสดุสำนักงาน  ร้อยละ  90.00 
ได้รับการจัดสรรอย่างท่ัวถึง กิจกรรมบริหารจัดการการเงินและบัญชี  ร้อยละ 87.00 และกิจกรรม
บริหารจัดการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างได้เหมาะสมตรงตามความต้องการและจุดประสงค์ของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม 
 
 4. จุดเด่น  
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โดยมีระบบนำองค์กรที่ใช้  พรรษกฤช  โมเดล  
(PASSAKIT  MODEL)  ในการบริหารและจัดการโรงเรียนเป็นแม่ข่ายในการจัดระบบของทุกกลุ่มงาน    
และทุกกลุ่มงานก็จะมีระบบการบริหารจัดการงานในส่วนย่อย ๆ อย่างเป็นระบบเช่นกัน   เช่น  กลุ่ม
บริหารวิชาการ ใช้  บริหารจัดการงานตามโครงสร้างของกลุ่มวิชาการ ว.ด.ต. โมเดล (W.D.T 

MODEL)  กลุ่มบริหารงบประมาณใช้ พี - ทาร์ค  โมเดล ( P-Task Model)  บริหารจัดการงานตาม

โครงสร้างของกลุ่มงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคลใช้ ทาร์ค  โมเดล (TASK  MODEL)  บริหาร
จัดการงานตามโครงสร้างของกลุ่มบุคคล  กลุ่มบริหารทั่วไปใช้  เพท โมเดล(PAT MODL) บริหาร
จัดการงานตามโครงสร้างของกลุ่มบริหารทั่วไป  และกลุ่มกิจการนักเรียนใช้ แคปไท โมเดล (KAPTI 
Model) บริหารจัดการงานตามโครงสร้างของกลุ่มกิจการนักเรียน ทุกกลุ่มงานจะมีการวางแผนงาน
การทำงาน  ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้  มีการกำกับติดตาม  นิเทศ ตรวจสอบกระบวนการ
ทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จตามความ
คาดหวัง  การทำงานของทุกฝ่ายเป็นแบบการมีส่วนร่วมและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  ช่วยเหลือเกื้อกูล
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ซึ่งกันและกัน  ทุกคนมีส่วนในการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการ  งบประมาณ  
บุคคล บริหารทั่วไป  และกิจการนักเรียน  นอกจากนี้ทุกคนยังมีส่วนร่วมในการวางแผน   การ
ดำเนินงาน  การจัดหางบประมาณ  การประเมินผล  การนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนางานต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  การบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นระบบนี้  ส่งผลให้โรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูมเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  เหมาะสมตรงตามความต้องการของตนเองและโรงเรียน  เป็นผลให้ครูและบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท่ี
โรงเรียนกำหนด 
 
  5. จุดควรพัฒนา 
  1) ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนควรสร้างระบบการทำงานของตนเอง   ที่มี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้นด้วย  การวางแผนงานการทำงาน  ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวาง
ไว้  มีการตรวจสอบกระบวนการทำงาน และปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
   2) ควรมีการพัฒนาระบบท่ีส่งเสริมคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 6. ข้อสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที ่ 2/ร่องรอย/
หลักฐาน 
 

  โรงเรียนได้จัดทำโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  พบว่า  1) โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน    มีโครงการรองรับคือ โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น  มีกิจกรรมสนับสนุนได้แก่  กิจกรรมบริหารจัดการแผนงาน  ผล
การดำเนินงานมีคุณภาพระดับดีเลิศ  คือโรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน  นโยบายรัฐบาล  
แผนการศึกษาชาติ  เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 2) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
มีโครงการรองรับคือ โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น  
มีกิจกรรมสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมบริหารจัดการแผนงาน  กิจกรรมบริหารงานสำนักงานวิชาการ  
กิจกรรมบริหารงานบุคคล  กิจกรรมส่งเสริมบริหารงานอำนวยการ  กิจกรรมสำนักงานฝ่ายบริหาร
ทั่วไป  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมการนิเทศภายใน  กิจกรรมพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์  ผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมมีคุณภาพระดับดีเลิศ  คือโรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี  ชัดเจน  มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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ของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3) โรงเรียนดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีโครงการรองรับคือโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มีกิจกรรมสนับสนุนได้แก่ มีกิ
จรรมสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานอื่น  และโครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น มีกิจกรรมสนับสนุนได้แก่ กิจกรรม
รับนักเรียน  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการ
ดำเนินงานทุกโครงการและทุกกิจกรรมมีคุณภาพระดับดีเลิศ  คือโรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  4) 
โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีโครงการรองรับคือ โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีกิจกรรมสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียน  กิจกรรมจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร  
ผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมมีคุณภาพระดับดีเลิศ  คือโรงโรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  5) จัดสภาพแวดล้อมทางกาย
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  มีโครงการรองรับคือ โครงการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีกิจกรรมสนับสนุนได้แก่ กิจกรรม
ศูนย์เพื่อนใจ  TO  BE  NUMBER  ONE  กิจกรรมห้องลูกเสือต้นแบบ  กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำครู
อาคาร4  กิจกรรมปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า  กิจกรรมสะดวกใช้ไหลดีมีคุณภาพ  กิจกรรมงานอนามัย
นักเรียน  กิจกรรมยานพาหนะ  กิจกรรมลิฟต์  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อม  ผลการดำเนินงานทุก
กิจกรรมมีคุณภาพระดับดีเลิศ  คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้  มีโครงการรองรับคือ โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น  มีกิจกรรมสนับสนุนได้แก่กิจกรรมเครื่อง Copy  Print  กิจกรรมงบค่า
กระเป๋า  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด  กิจกรรมงานธุรการและสารบรรณ  กิจกรรมวัสดุ
สำนักงาน  กิจกรรมบริหารจัดการการเงินและบัญชี  และกิจกรรมบริหารจัดการพัสดุ  ผลการ
ดำเนินงานทุกกิจกรรมมีคุณภาพระดับดีเลิศ  คือจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
 7. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) 
  โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้มีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)ในกระบวนการ 
บริหารจัดการ  ที่เป็นแบบอย่างได้  คือ การนำองค์กรที่เป็นระบบ ด้วยการใช้ พรรษกฤช  โมเดล 
(PASSAKIT  MODEL)  ในการบริหารและจัดการโรงเรียนกับงานทั้ง 5 กลุ่มงานคือ  กลุ่มบริหาร
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วิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  และทุกกลุ่มงานมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบย่อยของพรรษกฤช  โมเดล  ที่นำมาใช้ใน
การปฏิบัติงานทุกงานตามโครงสร้างของโรงเรียนเช่นกัน  ดังได้กล่าวถึงรายละเอียดของระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษามาแล้ว     ผลการใช้ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนมัธยม
วัดดอนตูมส่งผลดีต่อ  โรงเรียน  ครูและบุคลากร  นักเรียน  รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังนี้โรงเรียนกำหนดให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนรู้ โดยให้เข้า
อบรม สัมมนาอย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมง/ปี   โดยรวมครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยครูทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง   มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  นำเสนอผลงาน  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เช่น ครูใช้การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
การสอนแบบโครงงาน   การศึกษาค้นคว้าและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study 
(IS)  การเรียนการสอนแบบ Active Learning  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั ้น (7E)   กระบวนการทางภาษา, กระบวนการฝึกทักษะ โดยมี
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหลากหลายกิจกรรม เช่นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ Walk Rally ค่าย MATH 
& SCIENCE TO STEM คลินิกคณิตศาสตร์ เพื่อนสอนเพื่อน กิจกรรมการอ่านคิด วิเคราะห์ เขียน 
แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ คณิตสร้างศิลป์ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ นิทรรศการ IS ส่งเสริมกระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( STEM ) พัฒนาการเรียนการสอนท้ัง ๘ กลุ่มสาระ และ English Camp 
ที่เชิญปราชญ์ทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  และได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรภายนอก เช่น อบจ.ราชบุรี บริจาคสร้างห้อง CREATIVE CLASSROOM และจัดอบรมครู
ในด้านการจัดการเรียนการสอน STEM มีการทำหลักสูตรท้องถิ่นในวิชารักษ์ราชบุรี เป็นต้น  

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมุ่งเน้นท่ีกระบวนการบริหารจัดการ ใน
รูปแบบของกระบวนการกระตุ้น(Stimulate) การเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสาร ด้วยระบบ (ICT) ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน 
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ซึ่งผู้บริหารมีการประสานงานกับทุกฝ่ายในสถานศึกษาในระบบออนไลน์ มีการอบรมระบบออนไลน์ 
การอบรมการสร้างเว็บไซด์ของครูทุกคน ร้อยละ 100 ให้ครูทำงาน อย่างเป็นระบบในการสอน ท้ัง
ระบบสื่อทำมือ และระบบสารสนเทศ  DLIT มีกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การสอนแบบโครงงาน การศึกษาและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent 
Study (IS) การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ๗ ขั้น (๗E) 
กระบวนการทางภาษา และวิจยัในช้ันเรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 
พร้อมตรวจสอบประเมินผลในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น  ด้วยกระบวนการ PLC 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูผ่านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการ
เตรียม    ความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามโครงการต่างๆ อาทิ บูรณาการสายฝันสู่อนาคต ,นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้
เมืองทองธานี สัปดาห์วิทยาศาสตร์,กิจกรรมทัศนศึกษาท่ีดรีมเวิล,ศึกษาแหล่งเรียนรู้เขางูและเขาชะงุ้ม
ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ,กิจกรรมเรียนรู้สู่เส้นทางอาชีพ (Career Path),พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามบริบทท้องถิ่น, และพร้อมที่จะพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวทัน
ยุคทันเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 

โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเริ่มจากการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรายวิชา และเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้  ในการจัดช้ันเรียนจริงแต่ละช่ัวโมงครู
จะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูให้แรงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม ดูจากการตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจหลังจากการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการชั้นเรียนได้
อย่างดีเย่ียม โดยมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ในการพูดคุยกับนักเรียน ครูผู้สอน
ยืนในระดับสายตากับนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนรู้สึกได้รับความใส่ใจ มีคุณค่าและเชื่อใจ    เปิด
โอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกในเชิงบวก โดยไม่ใช้การสั่งหรือการบังคับ เช่น มีข้อเสนอให้นักเรียน
เลือกว่า จะให้จัดสอบหรือจะทำรายงานมาส่งเก็บคะแนน ซึ่งส่ิงจะช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดและตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการจัดการชั้นเรียนโดยการประเมินความพึง
พอใจเพื่อให้ครูนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดชั้นเรียน ดังนั้นการจัดการชั้นเรียนเชิงบวกทำให้เด็ก
รักครูและให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาสร้างองค์ความรู้และใช้ความรู้อย่างมีความคิดและ
สร้างสรรค์พร้อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุความมุ่งหมาย 

โรงเรียนได้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด การประเมินผลอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  โดยมีโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุน เช่น การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ให้เหมาะสมกับตัวช้ีวัด พร้อม
ท้ังมีการนิเทศ  ติดตาม และทำ MOU ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมท้ังมีโครงการลดการติด 0, 
ร, มส อยู่ในระดับ ดีเลิศ และครูได้นำผลการจัดการเรียนรู้ มาพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมได้ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมการนิเทศการ
สอน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    กิจกรรมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) ภายในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  เพื่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดการชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการให้
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ข้อมูลย้อนกลับ การให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร เพื่อนำผลมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป   
 
๓. ผลการดำเนินงาน 
  ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน มีจิตวิญญาณ ใน
ความเป็นครูสูง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป
จัดกิจกรรมได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
     คณะครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมมีประสบการณ์ในการบริหารและการสอน ร้อยละ 100 ท่ี
มีระบบการบริหารจัดการในการบริหารและการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการและการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วในการจัดกิจกรรมทางการเรียนการสอน รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยี
โดยมีการอบรมการใช้สื ่อเทคโนโลยี (ICT)  การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการขับเคลื่อน PLC ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆพร้อมบันทึกลงใน LogbooK และเว็บไซด์ของทางโรงเรียน เพื่อพัฒนาครู นอกจากนี้
ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อการเรียนรู้ที ่หลากหลาย นักเรียนได้รับ
ความรู้จากวิทยากรภายนอก สามารถนำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม มีการส่งเสริม
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมอยู ่เสมอ  เพื ่อนำมาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการสอนให้ทันสมัย อยู่เสมอ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่สะท้อน
ความต้องการในการพัฒนาผู ้เรียน  เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู ้เรียน  ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูผลิต ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย มีการจัดทำส่ือท้ังในกลุ่มสาระเดียวกัน
และต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลในการจัดการเรียนรู้  

ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการ
สอนโดยส่งเสริมให้ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และได้มีการติดตามผลโดยการนิเทศ
ตนเอง  และนิเทศแบบเย่ียมช้ันเรียนโดยเพื่อนครูและนิเทศโดยผู้บริหาร  ซึ่งผลการดำเนินการครูทุก
คนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวก  ส่งผลให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและเพื่อนตาม
ธรรมชาติวิชา  นักเรียนมีความรู้สึกว่าครูรักเด็กและเด็กก็รักครูเช่นกัน นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
สามรถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่อยู่ในระดับดีมาก ครูทุกคนมีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย  ตรง
ตามตัวชี้วัด  มีการแจ้งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครูทุกคนนำผลการ
เรียนของนักเรียนมาวิเคราะห์เพื่อทำบันทึกข้อตกลง(Memorandum of Understanding : MOU) 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ที่มีการ
สร้างเงื่อนไขอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งมีการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
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ผลสัมฤทธิ์ของทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น และผลการเรียน 0, ร, มส ลดลง ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

ผลการพัฒนาครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน จากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   และร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)    โดยร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาการการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีสอนร่วมกัน เกิด
การแลกเปล่ียนปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ร่วมกันออกแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้นต่อไป  และส่งผลให้เห็นถึงความร่วมมือกันในองค์กรเพื่อการแก้ปัญหาการจัดการสอน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 
๔. จุดเด่น 
 1. ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนเกิดความกระตือรือร้นในการใช้ส่ือเทคโนโลยี ท่ีช่วย
ในการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น พร้อมกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ 
 2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูได้ผลิตนวัตกรรมในการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการ
ผลิตส่ือท่ีทันต่อยุคทันต่อเหตุการณ์ 
 ๔.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนตรงตามความต้องการและสอดดคล้องกับตัวชี้วัดเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
 ๕.ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย พัฒนาทักษะการคิด มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
จริง  

6.ครูการวิเคราะห์ผลการเรียน และนำมาสร้างบันทึกข้อตกลง(Memorandum of 
Understanding : MOU) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
มัธยมวัดดอนตูม 

๗. นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังในและนอก
ห้องเรียน 
 ๘.ครูได้นำปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมาทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู ้
 
 
๕. จุดควรพัฒนา 
 1. ควรมีโครงการการจัดการช้ันเรียนเชิงบวกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้มากยิง่ขึ้น 
 2. ควรให้ครูมีเทคนิควิธีการติดตาม เพื่อลด 0, ร, มส มผ ของนักเรียน 
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3. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องงบประมาณในการจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากส่ือเทคโนโลยีบางห้องเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานและอุปกรณ์เทคโนโลยีมีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงตามยุคสมัย 

4.ควรมีการประกวดการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการสอนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พร้อมขวัญกำลังใจให้กับผู้สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางในการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นรูปธรรมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๖. ควรพัฒนาเทคนิคการนิเทศ และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
 
๖. ข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ ๓ /ร่องรอย/หลักฐาน 

 - แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา   

(Youth Counselor :YC) ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 
2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 (เหรียญทอง) การแข่งขันกิจกรรมจักสานไม้ไผ่ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

 - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

- รางวัลเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรมนักเรยีนเพื่อนท่ีปรึกษา  (Youth Counselor 
:YC) ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สมุทรปราการ 

- รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ 

-  สรุปรายงานผล MOU 
 - ศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE, ห้องลูกเสือต้นแบบ, ห้องสมุดมีชีวิต, ห้องจริยธรรม 
 - ศูนย์การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
 - รางวัล เกียรติบัตรต่างๆของครูและนักเรียน เช่น ผู้บริหารดีเด่น จำนวน 1 คน
ครูดีเด่นจำนวน 17 คน, Young Teacher Award จำนวน 5 คน  
 - ตัวแทนแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก   
- กิจกรรมอบรมครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
 
- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) 
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 - แบบสรุปโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี
การศึกษา 2562 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

- แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
 - แบบรายงานการนิเทศภายใน สรุปรายงานการนิเทศ และ PLC  
 - สรุปสารสนเทศท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 
    ฯลฯ 
 
๗. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
  

 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมชวนน้อง
เยี่ยมบ้านวิชาการดอนตูม (OPEN HOUSE) เป็นกิจกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยใช้กระบวนการ PDCA 
ในการจัดกิจกรรม โดยการเขียนโครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้ที ่แก้ไขปัญหาของนักเรียน (P) ครู
ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา (D) นิเทศตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน (C) 
ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE (A) 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้อง
นำไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี)  และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานท่ี
สูงขึ้น  ดังนี้ 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 
      โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมดำเนินการพัฒนา
คุณภาพผู ้ เร ียนโดยมีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ  ค ้นหาป ัญหา ท ี ่ เก ิดข ึ ้นด ้วยว ิธ ี ท่ี
หลากหลาย พร้อมหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดร่วมกัน โรงเรียนมี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ กิจกรรม ส่งเสริม
การอ่านในทุกระดับช้ัน มีเครือข่ายด้านวิชาการ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาต่อ นักเรียน
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
โดยตรงจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความ
แตกต่าง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญาและมีสุข  

 
 

คุณภาพผู้เรียน 
    สถานศึกษาควรจัดเวทีแสดงความสามารถใน
การค ิด ว ิ เคราะห ์  ค ิดอย ่างม ีว ิจารณญาณ 
อภิปรายและ เปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ประกวดโครงงาน และ
ผลงานสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญ
ต่อการจัดหางบประมาณเพื่อบำรุงรักษา พัฒนา 
ซ ่อมแซม อ ุปกรณ์ เคร ื ่องม ือ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร ให้เพียงพอ และ
ทันสมัย พัฒนาความรู้ ทักษะ สร้างจิตสำนึกใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ถูกต้องเหมาะสม งานแนะแนวให้นักเรียนทำ
แบบวัดบุคลิกภาพจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อ
จะได้เปรียบเทียบและประกอบการตัดสินใจใน
การเลือกศึกษาต่อหรือการเลือกอาชีพในอนาคต 
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กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โดย
ม ีระบบนำองค ์กรท ี ่ ใ ช้  พรรษกฤช  โมเดล  
(PASSAKIT  MODEL)   ในการบร ิหารและ
จัดการโรงเรียนเป็นแม่ข่ายในการจัดระบบของ
ทุกกลุ่มงาน    และทุกกลุ่มงานก็จะมีระบบการ
บริหารจัดการงานในส่วนย่อย ๆ อย่างเป็นระบบ
เช่นกัน   เช่น  กลุ่มบริหารวิชาการ ใช้  บริหาร
จัดการงานตามโครงสร้างของกลุ ่มว ิชาการ 
ว.ด.ต. โมเดล (W.D.T MODEL)  กลุ่มบริหาร

งบประมาณใช้ พ ี - ทาร ์ค  โมเดล (P-Task 
MODEL)  บริหารจัดการงานตามโครงสร้างของ

กลุ ่มงบประมาณ  กลุ ่มบริหารงานบุคคลใช้ 
ทาส์ค  โมเดล (TASK  MODEL)  บริหารจัดการ
งานตามโครงสร้างของกลุ่มบุคคล  กลุ่มบริหาร
ทั ่วไปใช้  เพท โมเดล(PAT MODEL) บริหาร
จัดการงานตามโครงสร้างของกลุ่มบริหารทั่วไป  
และกลุ ่มก ิจการนักเร ียนใช้  แคปไท โมเดล 
( KAPTI Model) บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ง านตาม
โครงสร้างของกลุ่มกิจการนักเรียน ทุกกลุ่มงาน
จะม ีการวางแผนงานการทำงาน  ลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้  มีการกำกับ
ติดตาม  นิเทศ ตรวจสอบกระบวนการทำงาน 
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและ
ต ่อเน ื ่องจนประสบความสำเร็ จตามความ
คาดหวัง  การทำงานของทุกฝ่ายเป็นแบบการมี
ส่วนร่วมและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ทุกคนมีส่วนในการกำหนด
ทิศทางในการบร ิหารจ ัดการด ้านว ิชาการ  
งบประมาณ  บุคคล บริหารทั่วไป  และกิจการ
นักเรียน  นอกจากนี้ทุกคนยังมีส่วนร่วมในการ

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1) ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนควร
สร้างระบบการทำงานของตนเอง   ที่มีขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้นด้วย  การวางแผน
งานการทำงาน  ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้  
ม ีการตรวจสอบกระบวนการทำงาน และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
    2) ควรมีการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมคุณภาพ
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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วางแผน    การดำ เน ิน ง าน   การจ ั ดหา
งบประมาณ  การประเมินผล  การนิเทศติดตาม 
เพื่อพัฒนางานต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม  การบริหารจัดการโรงเรียนท่ีเป็น
ระบบนี้  ส่งผลให้โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมเป็น
โรงเรียนดีมีคุณภาพ  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เหมาะสม
ตรงตามความต้องการของตนเองและโรงเรียน  
เป็นผลให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลดีต่อการพัฒนาผู ้เร ียนให ้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู ้ตาม
หลักสูตรท่ีโรงเรียนกำหนด 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    1. ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนเกิด
ความกระตือรือร้นในการใช้ส่ือเทคโนโลยี ท่ีช่วย
ในการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
พร้อมกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ 
    2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    3. ครูได้ผลิตนวัตกรรมในการเรียนการสอน
ท่ีเร้าความสนใจนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการ
ผลิตส่ือท่ีทันต่อยุคทันต่อเหตุการณ์ 
    ๔.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนตรงตามความ
ต้องการและสอดดคล้องกับตัวชี้วัดเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
     ๕.ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย พัฒนาทักษะการคิด มีวิธีการและ
แหล่งเรียนรู้พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้นักเรียนลง
มือปฏิบัติจริง  
     6.ครูการวิเคราะห์ผลการเรียน และนำมา
สร้างบันทึกข้อตกลง(Memorandum of 

 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    1. ควรมีโครงการการจัดการช้ันเรียนเชิง
บวกให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
    2. ควรให้ครูมีเทคนิควิธีการติดตาม เพื่อลด 
0, ร, มส มผ ของนักเรียน 
    3. ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมเรื่อง
งบประมาณในการจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากส่ือเทคโนโลยีบางห้อง
เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งานและอุปกรณ์
เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย 
     4.ควรมีการประกวดการสร้างส่ือและ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการสอนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมขวัญกำลังใจให้กับ
ผู้สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางในการจัดการ
เรียนการสอน 
    ๕. ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นรูปธรรมและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
    ๖. ควรพัฒนาเทคนิคการนิเทศ และกำกับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 



๑๑๙ 

 

 
 

Understanding : MOU) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของโรงเรียนมธัยมวัดดอนตูม 
     ๗. นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ท้ังในและ
นอกห้องเรียน 
     ๘.ครูได้นำปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนมาทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อใช้ในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ้
 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
   แผนปฏิบัติงาน  

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับมีคุณธรรมจริยธรรม  
2. ส่งเสร ิมให้น ักเร ียนเป็นผู ้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และดำรงตนตามระบอบ

ประชาธิปไตย  
3. ส่งเสริม และพัฒนาผู ้เร ียนใช้ชีว ิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี

คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตร  
4. ส่งเสริม และพัฒนาให้ผู ้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี และรู้จักเลือกใช้สังคมออนไลน์อย่าง

เหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันท่ี  ๒ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
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 

 



๑๒๕ 

 

 
 

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 
 
 



๑๒๖ 

 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

 
 

 



๑๒๙ 

 

 
 

 

 
ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

 ตามมาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลส้มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ระดับดีเลิศ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ระดับดีเลิศ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ระดับดีเลิศ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๑. การมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
๒. มีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 



๑๓๐ 

 

 
 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการ เรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

 
 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 25๖0-๒๕๖๒ 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย  
2560 2561 256๒ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 73.34 ดี 75.25 ดี 83.13 ดีเลิศ 
๑.๑ ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 73 ดี 75 ดี 82 ดีเลิศ 
    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 73 ดี 75 ดี 80 

 
ดีเลิศ 

     ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 72 ดี 73 ดี 80 

 
 

ดีเลิศ 
    ๓)  ม ีความสามารในการสร ้ า ง
นวัตกรรม 72 ดี 74 ดี 83 

 
ดีเลิศ 

    ๔)  ม ีความสามารถในก าร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร 75 ดี 77 ดี 85 

 
ดีเลิศ 

    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 73 ดี 75 ดี 80 

 
ดีเลิศ 

    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 73 ดี 76 ดี 84 

 
ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 73.75 ดี 75.50 ดี 84.25 

 
ดีเลิศ 

    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 74 ดี 76 ดี 82 

 
ดีเลิศ 

    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 73 ดี 74 ดี 85 

 
ดีเลิศ 

    ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 72 ดี 74 ดี 85 

 
ดีเลิศ 

    ๔)  ส ุ ขภาวะทางร ่ า งกายและ
ลักษณะจิตสังคม 76 ดี 78 ดี 85 

 
ดีเลิศ 



๑๓๒ 

 

 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และจัดการ 73.50 ดี 76.17 ดี 84.50 

 
ดีเลิศ 

๒.๑ การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 76 ดี 78 ดี 87 

 
ดีเลิศ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 74 ดี 76 ดี 81 

 
ดีเลิศ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 74 ดี 76 ดี 85 

 
 

ดีเลิศ 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 72 ดี 75 ดี 87 

 
ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 73 ดี 77 ดี 82 

 
 

ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 72 ดี 75 ดี 85 

 
 

ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 74.40 ดี 76.40 ดี 84.60 

 
ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัต ิจร ิง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 73 ดี 76 ดี 86 

 
 

ดีเลิศ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 75 ดี 76 ดี 80 

 
ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 74 ดี 77 ดี 84 

 
ดีเลิศ 

๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู ้เร ียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 75 ดี 76 ดี 86 

 
 

ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข ้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อพ ัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 75 ดี 77 ดี 87 

 
 

ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของ

สถานศึกษา 73.75 ดี 75.94 ดี 84.08 
 

ดีเลิศ 
 
 



๑๓๓ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

 
 

 
 

เว็บไซด์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
 

 
 

Facebook โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 
 

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ  ปีการศึกษา  2562 
ช่ือโรงเรียน มัธยมวัดดอนตูม  ช่ือสหวิทยาเขต 5   ราชบุรี  กาญจนบุรี 

รวม 6 โครงการ            
………………………………………………………………………………… 

ท่ี ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผลค่าเป้าหมาย 5 ระดับ 
1. โครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

นางสมคิด  จ้อยสำเภา  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คุณภาพ กำลังพัฒนา 

2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

นายอาทิตย์  พะจี  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คุณภาพ กำลังพัฒนา 

3. โครงการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้น 

นางวันดี  เดชอัมพร  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คุณภาพ กำลังพัฒนา 

4. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวสิรินทร์  โพธิโสโนทัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คุณภาพ กำลังพัฒนา 

5. การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการ 
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

นางสุธิดา  ศรีวรกุล  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คุณภาพ กำลังพัฒนา 



๑๓๘ 

 

 
 

6. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นางสมคิด  จ้อยสำเภา  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 ระดับคุณภาพ ดี 
 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 ระดับ คุณภาพ กำลังพัฒนา 

 

 
 

 




