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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
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ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   
ครั้งที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีแล้ว เห็นชอบให้
ด าเนินการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและน าเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  
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บทสรุปผู้บริหาร 
(SAR ฉบับผู้บริหาร) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  

รหัสไปรษณีย์ 71190 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  โทรศัพท์034-589242 โทรสาร 034-589447 e-mail dsl_kn@hotmail.com   website  
http://www.dsl.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีเนื้อที่  68  ไร ่ 
1 งาน  94  ตารางวา เขตพ้ืนทีบ่ริการ ได้แก่บ้านท่าหวี   บ้านจันอุย  บ้านท่าเสา  บา้นทุ่งนานางหรอก   บ้านลาด
หญ้า ต าบลวังด้ง  จ านวนคร ู 43  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   31  คน ครูอัตราจ้าง  5  คน เจ้าหน้าที่
อ่ืน ๆ  7  คน จ านวนนักเรียน   รวม  812  คน    จ าแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  521  คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  281  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6   จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ  
ผลทีส่นับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ มีความสามารถในการ
สื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 3 ปี
ย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา ( O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ นักเรียนทุกคนจัดท า
โครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ นักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด 
มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุก
ห้องเรียนมีครูสอนตรงเอก  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และ
จัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการ
คูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน โรงเรียนสีขาว ระดับทอง สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานใน
การก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการ
ศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  โดยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้
จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูสร้างสื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน มีการจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครู
ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอน ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               (  นายคณิต     ชูลาภ  ) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   
 
            25 มีนาคม 2562 
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  

รหัสไปรษณีย์ 71190 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  โทรศัพท์034-589242 โทรสาร 034-589447 e-mail dsl_kn@hotmail.com   website  
http://www.dsl.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีเนื้อที่  68  ไร ่ 
1 งาน  94  ตารางวา เขตพ้ืนทีบ่ริการ ได้แก่บ้านท่าหวี   บ้านจันอุย  บ้านท่าเสา  บา้นทุ่งนานางหรอก   บ้านลาด
หญ้า ต าบลวังด้ง 
1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ท างาน
เฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 56 32 
รองผู้อ านวยการ - 1  - - 1 53 23 
ครูประจ าการ 12 31 - 34 9 41 18 
ครูอัตราจ้าง - 5 - 5 - 26 4 
นักการ / ภารโรง - 1 1 - - 50 5 
พนักงานขับรถ - - - - - - - 
ยาม - - - - - - - 
อ่ืน ๆ(ระบุ) 1 4 3 2 - 35 9 

รวม 14 42 4 41 11 43.5 15.16 
1. จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 43 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
2. จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 43  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ครูผู้ช่วย  5  คน  คิดเป็นร้อยละ   11.00 
4. ครู คศ. 1  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.00 
5. ครู/ผู้บริหาร คศ. 2  16  คน  คิดเป็นร้อยละ 37.00 
6. ครู/ผู้บริหาร คศ. 3  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.00  
7. ครู/ผู้บริหาร คศ. 4  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.00 
8. จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาต่ าสุด/ปี.  24   ชั่วโมง 
9. จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาสูงสุด/ปี   80   ชั่วโมง 
10. จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ย/ปี    52   ชั่วโมง 

 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 

file:///I:/sar/dsl_
http://www.dsl.ac.th/
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

  ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1 5 95 90 184 36.80 

ม.2 5 91 76 167 33.40 

ม.3 5 75 94 169 33.80 

รวม 15 261 260 521 34.73 

ม.4 4 46 84 130 32.50 

ม.5 3 34 52 86 28.66 

ม.6 3 33 42 75 25.00 

รวม 10 113 178 281 28.10 

รวมทั้งหมด 25 374 483 812 32.48 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
 

ระดับชั้น 

 
รายวิชา 

 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น

(ค
น)

 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 178 140 70 86 109 89 140 139 53 
ม.2 158 90 70 102 71 67 146 108 94 
ม.3 163 89 31 56 99 23 49 99 100 

ม.4 119 83 32 62 105 38 48 117 118 

ม.5 76 52 20 51 66 34 59 76 59 

ม.6 73 40 31 54 67 47 53 73 38 

รวม 767 494 254 411 517 298 488 612 462 

ร้อยละ  64.40 33.12 53.59 67.41 38.85 63.62 79.79 68.34 
 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 
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ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 178 - - 34 144 178 100 
ม.2 158 - - 20 138 158 100 
ม.3 163 - - 45 118 163 100 
ม.4 119 - - 22 97 119 100 
ม.5 76 - - 25 51 76 100 
ม.6 73 - - 13 60 73 100 

รวม 767 - - 159 608 767 100 

 
3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2561 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 178 - 3 109 66 175 98.31 
ม.2 158 - 2 103 53 156 98.73 
ม.3 163 - 16 89 58 147 90.18 
ม.4 119 - 7 27 85 112 94.12 
ม.5 76 - - 26 50 76 100 
ม.6 73 - 4 50 19 69 94.52 

รวม 767 - 32 404 331 735 95.83 

 
1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 49.07 55.04 54.42 
คณิตศาสตร์ 24.9 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 34.22 36.43 36.1 
ภาษาอังกฤษ 25.31 29.1 29.45 

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา2559 - 2561 
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รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ภาษาไทย 40.73 43.82 49.07 
คณิตศาสตร์ 24.03 23.14 24.9 
วิทยาศาสตร์ 31.19 29.21 34.22 
ภาษาอังกฤษ 27.57 28.37 25.31 

 
1.6 แหล่งเรียนรู้และการใช้ 

1) ห้องสมุดมีขนาด  222  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 7,100 เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม - คืนใช้ระบบ PLS จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2557  คิดเป็น 513 
คน/วัน สถิตินักเรียนใช้บริการห้องสมุดสูงสุด เดือนพฤศจิกายน  ต่ าสุด  เดือนตุลาคม 

      2)  ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           จ านวน   3   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   3   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน   1   ห้อง 

ห้องสืบค้นข้อมูล      จ านวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ นาฏศิลป์    จ านวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ ศิลปศึกษา   จ านวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ ดนตรีไทย   จ านวน   1   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ ดนตรีสากล   จ านวน   1   ห้อง 
ห้องจริยธรรม     จ านวน   1   ห้อง 
ธนาคารโรงเรียน    จ านวน   1   หลัง 

       3) คอมพิวเตอร์    จ านวน  200  เครื่อง 
            ประเภทการเชื่อมต่อ  (  ) ADSL    (  ) LeasedLine (  ) Sattlelite  (  ) อื่น ๆ 
            ความเร็วอินเทอร์เน็ต (  ) 2Mbps  (  ) 4Mbps       (  ) 6Mbps      ( ) อ่ืนๆ 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จ านวน  80  เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   20  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    จ านวน  25  เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา 2561  เฉลี่ย400 คน/วัน                   
คิดเป็นร้อยละ  57.00  ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 25   เครื่อง 
  4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 
1. สวนสมุนไพร 
2. ลานกีฬา 
3. ห้องสืบค้นข้อมูล 

176  ครั้ง 
215 ครั้ง 
180 ครั้ง 

           5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
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แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 
1.  เขาชนไก่ 
2.  วัดกาญจนบุรีเก่า 
3.   วัดทุ่งลาดหญ้า 
4.   อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ 

2 
1 
5 
1 

 
ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์วิชาการของผู้เรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่ งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่1) โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน สัปดาห์ห้องสมุด 2)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ 3) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 4)โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมติว O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 5)
โครงการสวนสมุนไพรร่วมใจพอเพียง 6)โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาควิชาทวิศึกษา 7)โครงการ
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สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 8)โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวม
หมวกนิรภัย 100%) 9)โครงการคุณลักษณะที่พึงมี  สร้างคนดีให้สังคม  10) การเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้

ข้อมูลพ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลังเพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

จุดที่ควรพัฒนา 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนา
ต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล  

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่

โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง

รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ ดี   

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ใน
ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  
ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   
    2.2  ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนา
และร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ มีโครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น 
โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม

ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ   

จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการ
นิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
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2)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
3)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ ด ี

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กจิกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  โดยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้
ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่ วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูสร้างสื่อนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีก
ทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีการจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง   

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
จากผลความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา และรายวิชาเพ่ิมเติม โครงงานบูรณาการ กิจกรรมชุมนุม ที่ให้
นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่ อ 
เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ น าผลมาพัฒนาผู้เรียนมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยในชั้นเรียน และน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด น าไปปฏิบัติจริง มีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O – Net ) 
6) โครงการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา  2561 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ ๕๙.๕๘ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๕.๒๘ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๔๘.๖๖ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๕๖.๖๗ 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๖๐.๑๒ 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๖๐.๓๒ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๗๒.๕๖ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๗๗.๘๑ 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๗๕.๖๔ 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ ๗๖.๙๒ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดี 
 1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
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มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดี 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
ดี 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ดี 

สรุปภาพรวม ดี 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

  2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ  
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 95.33 มี
ความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการ
ทดสอบระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา ( O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  นักเรียนทุกคน ไม่มีอัตราความ
เสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูสอนตรงเอก  ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับ



รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) 11 
 

การพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัด
และประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน โรงเรียนสีขาว ระดับทอง สถานศึกษาสีขาว  ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 

   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

         โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ม.3 และ ม.6 โครงการห้องสมุดและส่งเสริมรักการ
อ่าน กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และงานห้องสมุด กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐาน  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการ
คุณลักษณะที่พึงมี สร้างคนดีให้สังคม (ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์) โครงการสวนสมุนไพรร่วมใจ
พอเพียง โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธี เต้นแอโรบิค” โครงการสถานศึกษาสี
ขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวมหมวกนิรภัย 
100%) ท.ศ.ล. โมเดล โครงการพัฒนาบุคลาการ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ธรรมสัญจร” ม.4 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.1 โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 
เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น โครงการทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2 ,ม.3 
,ม.5 ,ม.6   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  

2. ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้น
พัฒนาต่อไป 

2. การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 

          4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
          5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 

6. พัฒนาเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนให้ข้อมูลมีการเชื่อมโยงเป็นปัจจุบันและมีความแข็งแรง  
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
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 7. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. โครงการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
2. โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
3. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับการเรียนการสอนในเครือข่าย มั่นคง และยั่งยืน 
4. จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
5. โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
6. โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
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ภาคผนวก 
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 เอกสารหลักฐานข้อมูลส าคัญ  หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ  แบบย่อๆ 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET )  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 
ประกาศ    ณ    วันที่   15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 
 

 
(นายคณิต  ชูลาภ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ร้อยละ ๖๐ 
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ ๗๐ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๔๕ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๕๕ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๕๕ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๖๐ 

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

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ดี 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

   ๓. การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตร 
        สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

   ๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ดี 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การ 
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

   ๒. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็น

การพิจารณา 
๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
ดี 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ 5 ยอดเยี่ยม 

  ระดับ 4 ดีเลิศ 
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 ปานกลาง 
  ระดับ 1 ก าลังพัฒนา 
 3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ค าสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ที ่ 16 / 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

และจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2562 
-------------------------------------- 

ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและ 
พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาดังนี้ 
1) คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายคณิต  ชูลาภ ประธานกรรมการ  
2. นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย รองประธานกรรมการ  
3. นางสุรัชต์ รัตนชัย กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎกระทรวง   
           ศึกษาธิการและอ านวยการส าหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2) คณะกรรมการฝ่ายนิเทศก ากับติดตามตรวจสอบ 

1. นางสาวสุภาวดี   จาวสุวรรณวงษ์ รับผิดชอบมาตรฐานที่  1   
2. นางสาวศิริรัตนา   สุภาชัย รับผิดชอบมาตรฐานที่  2  
3. นางพิชานันท์ จันทมัด รับผิดชอบมาตรฐานที่  3  

มีหน้าที ่ นิเทศก ากับติดตามแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดต่างๆในการท างานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1. นางสาวสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์ หัวหน้ามาตรฐาน 
     2.  นางสมใจ    พูนน าเภา         3.  นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ 
 4.  นายสิทธิโชค  ภูลา  5.  นางสาววรรณเลขา   กันเกตุ  

6.  นางทัศนา    ใจภักด ี 7.  นางเงาแข    ด้วงศรี 
8.  นางสาวอารีพร   เพ็งน้อย  9.  นางพนาไพร   ศิริรัตน์ 
10.  นางวาสนา   หนูขาว  11.  นางประภาพร   ทะลาสี   
12.  นางสาวฆลิตษา     กล้าหาญ 13.  นายสิทธิชัย   ศรีสรากรณ์ 

 14.  นางสาววรัทยา   ชีวาภัทรกุล 15.  นางสาวพรทิพย์  ศรีจันทร์ 
16.  นางสุพรรณิกา   คมสันต์   17.  นายอุดมศักดิ์   ชาญเลิศ  
18.  นางกมลณัชส์   กลมกลึง   19.  นางสาวสาลินี   สิทธิสาร 
20.  นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์  21.  นางสาวณัฐฐินีย์   เทียนทอง 
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22.  นางเนตรดาว  นิลเพ็ชร  23.  นางอุษณี    ผูกไมตรี 
24.  นายสุบิน    ติณภูมิ  25.  นางสาวเพ็ญนภา   วิชัยสุทธิพันธุ์ 
26.  นางภาวิณี   เพชรสุวรรณ  27.  นายสกล    ประกอบ 
 28. ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์  ปานด ารง 29.  นางวิภาวรรณ   โชติสวัสดิ ์
30.  นายภิรมย์   น้อยผล 
31.  นางสาววรณญากร ฤทธิ์เดช    กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย  หัวหน้ามาตรฐาน 
2.  นางศิวพร    คล้ายเจ๊ก 3.  นางสาวสนทยา   แช่มนิล 
4.  นางรัชนี    เชื้อจันสา 5.  นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา   

      6.  นางพรทิพย์   จานแก้ว   7.  นางสาวพัชรียา  แซ่เจา   
๘. นายวิฑูรย์    สถิตยานุรักษ์ 9.  นางสาวสุพรรษา   คชายุทธ  
10.  นางสาวขนิษฐา  สิงห์พรม   12.  นางจิราพร   บัวลอย 
13.  นายจรัญ     มูลจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. นางพิชานันท์  จันทมัด  หัวหน้ามาตรฐาน 

 2. นายฐิติโชต ิ  ชูธัญญะ  3. นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 
 4. นางรัชนี  เชื้อจันสา 5. นางสมพร     ผาด า  
 6. นายนพรัตน์  นิลเพ็ชร  7. นางจันทร์วดี   รักษ์อาจ   

8. นางสาวอิสริยาภรณ์  ยี่ประชา  9. นายนคร   เรืองศรี 
10.  นางอัปสร   ศรีอรุณ 
11. นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. วิเคราะห์รายการกิจกรรมที่เป็นหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวบ่งชี้ 
          2.  จัดท ารายการกิจกรรมที่เป็นหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานเป็นเอกสารเพ่ือให้ผู้ 
             ปฏิบัติและ  ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการจัดท าข้อมูลเป็นหลักฐาน 

3. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจัดเข้าแฟ้มมาตรฐาน 
4. ประเมินผลแต่ละมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
5. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตามวันเวลาที่ก าหนด 

4)  คณะกรรมการตรวจสอบและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2562 
๑. นายคณิต   ชูลาภ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศริิรัตนา  สุภาชัย   รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัชนี  เชื้อจันสา  กรรมการ 
๔. นางสุรัชต์   รัตนชัย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือ
ด าเนินการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562 เพ่ือน าเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

 1. นางเงาแข  ด้วงศรี   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
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 2. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก   หัวหน้างานเทคโนโลยี  
 3. นางสาววรณญากร ฤทธิ์เดช  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
     มีหน้าที ่ 1.  รวบรวมการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน และความภาคภูมิใจ ของโรงเรียนเพ่ือการ 
                     ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วารสาร แผ่นพับ และวิดีทัศน์ 
                 2. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปฏิบัติงานหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเท และเสียสละ เพื่อให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป    
   
   สั่ง  ณ   วันที่  12  มีนาคม พ.ศ.    2562 
 
 
                        

 (นายคณิต  ชูลาภ)  
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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บัญชีสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

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

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

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

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

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

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

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

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

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

 
- ชิ้นงาน (หนังสือเล่มเล็ก) 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2561ระดับชาติ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ได้เหรียญทอง 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

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

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

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

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

- สรุปผลการทดสอบ O-net 

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 

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

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

 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

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

- โครงการคุณลักษณะที่พึงมี 
สร้างคนดีให้สังคม (ค่ายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
- โครงการปฐมนิเทศและเรียนรู้ 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์  

- สรุปโครงการคุณลักษณะที่พึงมี 
สร้างคนดีให้สังคม (ค่ายพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
- สรุปโครงการปฐมนิเทศและเรียนรู้ 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- โครงการวันส าคัญของชาติ 
   - วันมาฆบูชา 

- สรุปโครงการวันส าคัญของชาติ 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
   - วันวิสาขบูชา 
   - วันเข้าพรรษา 
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
   - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
   - วันลอยกระทง 
   - กิจกรรมวันอาเซียน 
- โครงการสวนสมุนไพรร่วมใจ
พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
- สรุปโครงการสวนสมุนไพรร่วมใจ
พอเพียง 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

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

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

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

- กิจกรรมติดตามสภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน 
- โครงการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี 
ด้วยวิธี เต้นแอโรบิค” 
- กิจกรรม ท.ศ.ล. รวมใจ ต้าน
ภัยเอดส์ 
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
- การสรุปสถิติการเจ็บป่วยของ
นักเรียน 
- ชมรมอาสาจราจร 
- กิจกรรมการวิ่งเก็บรอบ 
- กิจกรรมชุมนุมพุทธบุตรวัยใส
ใส่ใจธรรม 
-  กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
- โครงการกีฬาคณะสี 
- โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- โครงการส่งเสริมการขับขี่

- สรุปกิจกรรมติดตามสภาวะการ
เจริญเติบโตของนักเรียน 
- สรุปโครงการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธี 
เต้นแอโรบิค” 
- สรุปกิจกรรม ท.ศ.ล. รวมใจ ต้าน
ภัยเอดส์ 
- สรุปกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
- สถิติการเจ็บป่วยของนักเรียน 
- สรุปารด าเนินงานของชมรมอาสา
จราจร 
- สมุดบันทึกการวิ่งเก็บรอบ 
- สรุปกิจกรรมชุมนุมพุทธบุตรวัยใส
ใส่ใจธรรม 
-  สรุปกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
- สรุปโครงการกีฬาคณะสี 
- สรุปโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- สรุปโครงการส่งเสริมการขับขี่
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวม
หมวกนิรภัย 100%) 

ปลอดภัย (อาสาจราจรและสวม
หมวกนิรภัย 100%) 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี/
โครงการ/กิจกรรม 

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

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

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

-ค าสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มต่างๆ 
 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

-โครงการหลักสูตรสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาคทวิศึกษา 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
-หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-สรุปและประเมินหลักสูตร 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

-โครงการพัฒนาครูครบรูปแบบ 
(คูปองครู) 
-โครงการพัฒนาบุคลาการ 
 

-รายงานโครงการ 
-เกียรติบัตรการอบรมครู 
-หนังสือขออนุญาตไปราชการ 
-หนังสือรายงานผลการอบรม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

-โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(ครูรัชนี) 
-โครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(ครูรัชนี) 
-โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

-รายงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
-รายงานโครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-รายงานโครงการส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพตดิ และอบายมุข 
-รายงานโครงการสาธารณะประโยชน์ 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
(ครูสนทยา) 
-โครงการสาธารณะประโยชน์ 
(ครูอุดมศักดิ์) 

-รูปถ่ายการจัดห้องเรียน 
 
 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

-โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
-โครงการพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

-รายงานโครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
-รายงานโครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

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

-รายงานการเข้าชมงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ เมืองทอง
ธานี 
-รายงานโครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม “ธรรมะสัญจร” ม.4 
-รายงานโครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม ม.1 
-รายงานกิจกรรมวันคริสต์มาส 
-รายงานกิจกรรมการวางระบบ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-รายงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-รายงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะและห้องสมุด 
-รายงานโครงการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
-รายงานโครงการจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับ หลักสูตรความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 
-รายงานโครงการส่งเสริมการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
ระยะสั้น 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือ 
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและ 
เป็นรูปธรรม 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต 

วิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education), หลักสูตรระยะสั้น 
-รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม 
-รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิต 
 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

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

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

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

-กิจกรรม To Be Number 
One วันวาเลนไทน์ 

-รายงานกิจกรรม To Be Number 
One วันวาเลนไทน์ 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
 
 

-กิจกรรมปฐมนิเทศและการ
เรียนรู้วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
-กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “ร าเพย
บาน  สืบสารเกียรติภูมิ ” 

-รายงานกิจกรรมปฐมนิเทศและการ
เรียนรู้วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
-รายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
“ร าเพยบาน  สืบสารเกียรติภูมิ ” 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 

-โครงการสร้างความเข้มแขง็ของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง 
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม 

-บันทึกการเข้าแถว 
-รายงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
-สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
100% 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

-การประชุมครูและผู้ปกครอง 
-การแจ้งผลการเรียนให้กับ
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- ปพ.6 
- ตรวจสอบผลการเรียนผ่าน
โปรแกรม  sgs ส าหรับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET )  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เปรียบเทียบระหว่างระดับโรงเรียนระดับสังกัดและระดับประเทศรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา2561 
 

 
 
 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

1 2 3 4 5 6 7 8
ปี 2559 45.62 29.30 38.93 51.25 32.89 55.25 46.70 35.22
ปี2560 68.01 49.36 55.76 87.26 42.53 71.05 72.50 51.34
ปี2561 63.77 33.05 56.81 72.42 63.80 84.39 61.11 41.31

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2559 - 2561  
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คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET )  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2559 – 2561 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ปี2559 40.73 24.03 31.19 27.57

ปี2560 43.82 23.14 29.21 28.37

ปี2561 49.07 24.9 34.22 25.31
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