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ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีนายสุขวิทย์ ปู้ทอง เป็นผู้อำนวยการ
โรงเรีย น เปิดสอนตั้งแต่ร ะดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑-๓
มีข้าราชการครู จำนวน ๑๐๕ คน พนักงานราชการ จำนวน ๔ คน ครูอัตราจ้าง จำนวน ๗ คน เจ้าหน้าที่
ธุรการ จำนวน ๑ คน นักเรียน จำนวน ๒,๑๕๔ คน
สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาอยู่ทั่วไป พื้นที่เหมาะ
แก่การปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน มีแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณบุรี) เป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านหลายตำบล
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนอยู่ใกล้หน่วยงานราชการต่า งๆ อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ พิธีทำบุญ
ตักบาตรเทโววัดหัวเขา ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
และชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ภูมิทัศน์เด่น เน้นสร้างงาน วิชาการพัฒนา
สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็น พลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด มีทักษะ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยมีการคัดกรองผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นำผลที่ได้มา
ใช้ พ ั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า ง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา รู้จักวิธีการ
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ สอดแทรกวิธีการจำแนก เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ
ความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูล เพื่อการทำงานอย่างเหมาะสม ตลอดจนวิธีการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหา การคาดการณ์ และกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดกิจกรรมการเรียน
สอนแบบ STEM Education, Active Learning, Learning by Doing ผู้เรียนมีค วามสามารถในการสร้าง
นวั ต กรรม โดยใช้ ว งจรคุ ณ ภาพ PDCA ในการพั ฒ นา มี ก ารวางแผนพั ฒ นาโดยครูและนักเรียนร่วมกัน
กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้นำไปสู่ความสำเร็จของผลงาน/ชิ้น นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านการ
ทำโครงงานและการศึกษาค้นคว้าอิสระด้วยตนเองตามความสนใจ นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขผลงาน/
ชิ้นงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานวัตกรรมต่อไป พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กับผู้เรีย น พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมต่า งๆ
อย่างต่อเนื่อง ฝึกซ้อมนักเรียนแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ส่งผลให้

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ ๓ ขึ้นไป
คิดเป็น ร้อยละ ๕๙.๔๔ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๐ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยผลการทดสอบวิชาภาษาไทยและวิชา
ภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับสังกัดและ
ระดับประเทศ และมีผลการทดสอบวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้เรียน
ได้รับทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓
จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕ ผู้เรียนได้รับ
คัดเลือก ระดับประเทศ โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย “ระดับ
พลอย” จำนวน ๕๐ ทีมสุดท้าย ใช้ชื่อทีม Scarecrows and birds of the future โครงการหุ่นไล่กาสารพัด
ประโยชน์ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ จากมูลนิธิเอสซีจี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้เรียนได้รับรางวัลยุวชน
ประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวิดีโอสั้น รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับจังหวัด โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
ประจำปี ๒๕๖๔ ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน IEd Open House E-Sport ผู้เรียน
เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร PIM Cretive food contest ๒๐๒๑ ผู้เรียนได้รับรางวัลสื่อสาธิต
การประกอบอาหาร รองชนะเลิศอันดับ ๑ ผู้เรียนได้รับรางวัลประเภทคลิปวิดีโอ“ เทคนิคที่เด็กบัญชีควรมี ในการ
เรียนยุคโควิด-๑๙” เหรียญเงิน ผู้เรียนได้รับรางวัลประเภทคลิปวิดีโอ รีวิวสินค้า“ยอดขายทะลุล้าน เพราะการ
รีวิว”เหรียญเงิน ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทการแข่งขัน
"สร้างสรรค์งานศิลปะเทคนิคสื่อผสม" ระดับ ม.ปลายและปวช. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ส่งผลให้ ผู้เรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ผู้เรีย นได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เพลงพื้นบ้าน(อีแซว) ผู้เรียนได้รับรางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์
ชั้น ๑-๓ จำนวน ๑๙ คน ผู้เรีย นได้ ร ั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดั บ ที ่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีช าย รายการแข่ ง ขั น
บาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball Invitation ๒๐๒๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดทำแผนกลยุทธ์
พัฒนาโรงเรียนระยะ ๕ ปี จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน
มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน นักเรียนจบหลักสูตรและเข้าศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น และยังส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากชุมชน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร

ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ดีและเอื้ อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดพอเพียง และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน จัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พั ฒ นาระบบเว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย น พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
จากกระบวนการบริห ารและการจัดการส่งผลให้ สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ
ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูทุกคนมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็ น
สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรี ยนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนโดยฝ่ายบริหารและครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ส่งผลให้
ครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน ๓๑ คน (ครูขวัญศิษย์ คุรุสดุดี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี
๒๕๖๔ ครูดีในดวงใจศิษย์เนื่องในวันครูแห่งชาติ ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น )
ครูผู้สอนได้รับรางวัลการประกวดสื่อจำนวน ๑๙ รางวัล จากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ฝึกฝนให้นักเรียน
มีทักษะการคิด ปฏิบัติจริง และส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา นักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study : IS) ตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานอื่น ๆ นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย ตั้งแต่การใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น Power Point เกมส์ต่าง ๆ Kahoot เป็นต้น รวมไปถึงการใช้
แอปพลิเคชันและเทคโนโลยี ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้ Google Site, Google Form, Google
Classroom, Line, Zoom Meeting, Facebook, YouTube, Schoology เป็นต้น และทางโรงเรียนมีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นั กเรียนมีผลงาน

ในด้านต่าง ๆ และมีการเผยแพร่ลงในกลุ่ม Line กลุ่ม Facebook Youtube ฯลฯ นักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาความรู้ของตัวเองให้ดีขึ้น
เพื่อการศึกษาต่อ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรีย นได้ โรงเรียนมีการส่งเสริ ม
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามโครงการอย่างหลากหลาย นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยได้ฝึกทักษะในด้านศิลปะ ดนตรีไทย อาหารไทย ภาษาไทย มารยาทไทย
นวดแผนไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุม
ทุกระดับชั้นให้กับผู้เรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางสังคม กิจกรรมส่งเสริมการมี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่จัดขึ้นรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีจำนวนครู
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนตรงตามวิชาเอก ตรงตามความถนัด ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น
สะอาด เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัย
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ทั้งแบบ Wireless Network และแบบ Local Area Network ที่ครอบคลุม มีโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงจากเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครูผู้สอน
มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC
ของครู การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่ อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การนิเทศภายในติดตามผลและส่งเสริมการใช้หลักสูตร ช่วยให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กระตุ้นให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึ กษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบและนำผลมาใช้พัฒนา
ผู้เรียนเพื่อสอดคล้ องกั บการพั ฒนาศั กยภาพของผู้ เรียนอย่ างหลากหลาย ครูทุกคนได้รับ การนิเทศภายใน
สถานศึกษา
จุดควรพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้ว ัดของหลักสูตร มีการออกแบบการเรียนรู้ที่ส ่งเสริมทักษะความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้
การสืบค้น ทันต่อเหตุการณ์ ควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน จัดกิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ ครูควรปรับรูปแบบการสอน
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้สอน เรื่องการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครูควรออกแบบกิจกรรมให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น มีสมรรถนะทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นักเรียนบางคนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ คะแนน O-NET
เฉลี่ยของโรงเรียนบางวิชาต่ำกว่าคะแนน O-NET เฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อและ
การมีงานทำ ควรจัดกิจกรรมที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาด้านดนตรีไทย ศิลปะไทย นาฏศิลป์ และส่งเสริม
การ ทำอาหารไทยและขนมไทย สามารถสร้ างรายได้ ระหว่ างเรี ยนได้ นั กเรี ยนให้ ความสนใจกั บกิ จกรรม
บางกิจกรรมค่อนข้างน้อย ต้องหาวิธีกระตุ้นความสนใจในตัวผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้นทุกกิจกรรม
ควรมีโครงการงดน้ำตาล เครื่องดื่มที่ไม่ มีประโยชน์ อาหารหวานมั นในโรงเรี ยน และจุดน้ำดื่มให้เพี ยงพอ
ต่อนักเรียน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน) ระยะ ๓ ปี เพราะของเดิม
ใกล้จะครบวาระ การนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ควรใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในวิชาชีพ การจัดการความรู้ และการนิเทศให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
ในการพัฒนาครู ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่เสื่อมโทรม ให้มีสภาพดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ควรมี
การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายโครงข่ายการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเพิ่ม
ความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ การมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ การนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ การจัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้ องเรี ยนเพื่ อสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้
การติดตามประเมินผล สะท้อนผล การนิเทศภายในอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในประเด็น ๓Rs ประกอบด้วย Reading
(อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ให้เป็นรูปธรรม โดยจัดทำโครงการรองรับ
ในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่อง ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นการฝึกทักษะ การสอนด้าน
ต่างๆ เช่น สร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการแสวงหาความรู้ ยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนภาษาไทย และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย การใช้ภาษาไทย และ
สืบทอดภาษาไทย ในวรรณกรรมพื้นบ้านสาขาต่างๆ การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ การพัฒนาบุคลากร
โดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลายหลาย
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน จัดค่ายวิชาการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น แบบ Active Learning ครูผู้สอนต้องพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน

อย่างหลากหลาย พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งเสริมครูให้มีความเจริญก้าวหน้า
ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
วิชาอื่นๆ ให้ครบทุกห้อง กิจกรรมสอนซ่อมเสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมติดตามนักเรียนที่มี
ผลการเรียนไม่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่สนามสอบ O-NET สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนออกไป
ศึ กษานอกสถานที ่ จั ดประสบการณ์ ด ้ านอาชี พโดยให้ น ั กเรียนได้ ศ ึ กษา และขอเข้ าร่ วมฝึ กงานกั บสถาน
ประกอบการ ใกล้บ้านของนักเรียนในทุกๆ อาชีพที่สุจริต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองช่วยกระตุ้น ดูแล ชี้แนะให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีทั้งที่บ้านและโรงเรียน
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง จัดสรรบุคลากรงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับผู้เรียน จัดโครงการ
ที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี อบรมให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของโภชนาการ
จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับนักเรียนทุกสัปดาห์ จัดประชุมระดมแนวความคิดจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา
สถานศึกษา การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรให้เอื้อต่อผู้เรียน และความต้องการของ
นั กเรี ยน ผู ้ ปกครองและชุ มชน ส่ งเสริ มการพั ฒนาครู ท ั ้ งด้ านความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บ ั ต ิ งานและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สถานที่ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็ว และระบบป้องกัน ปรับปรุงห้อง Server ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย
การปรับปรุงโครงข่าย Local Area Network ให้ครอบคลุมและทั่วถึง การเพิ่มจุดกระจายสัญญาน Wireless Lan
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การเพิ่มความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ จัดให้มีการจัดประกวดสื่อใน ทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนอย่างเต็มศักยภาพ เชิญวิทยากรในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ
นักเรียนมากยิ่ งขึ้ น การนิเทศภายในและติดตามผลอย่ างเป็ นระบบ การประเมิ นความพึ งพอใจครูผ ู ้ สอน
โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินตามรายวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
การส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
นำข้อมูลการสะท้อนกลับมาพัฒนาอย่างจริงจัง การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และขยาย
การเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้และต่างโรงเรียน
ความต้องการการช่วยเหลือ
การระดมทรัพยากร งบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๔
ตามที่โ รงเรีย นธรรมโชติศึกษาลัย ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การดำเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กำลังพัฒนา

สรุปผลการประเมินภาพรวม
 ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ฉบับนี้
จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ผลการประเมิน ตนเองให้แก่ห น่ว ยงานต้น สังกัดหรือหน่ว ยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น
ผลสำเร็จ จากการบริ ห ารจั ด การศึก ษาที่ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานการศึ ก ษา ระดับการศึ ก ษาขั ้น พื้ น ฐาน
๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกั ด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่ วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป

(นายสุขวิทย์ ปู้ทอง)
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ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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๒.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวณภัทร นรสิงห์ วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๖๔๙๔๖๓๕๔๙ e-mail 289naphat@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักเรียน
๒.๔ ชื่อ-สกุล นายสุขุม ดอกเข็ม วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๒๔๔๑๖๓๕๕ e-mail: Dokkhem.s9@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ
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รับการ

เรียนรู้

(ชม./
สัปดาห์

พัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

อายุราชการ
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ผู้บริหาร

๖

๒๐

๒.

นายชลิต เชื้อเพชร

๕๙

๓๘ รองผอ./ชำนาญการพิเศษ กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

ผู้บริหาร

๖

๑๘

๓.
๔.

นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล

๖๐

๒๘ รองผอ./ชำนาญการพิเศษ กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

ผู้บริหาร

๖
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๒๖ รองผอ./ชำนาญการพิเศษ ค.ม.

การบริหารการศึกษา

ผู้บริหาร

๖

๑๘

๕.

นางสาวณภัทร นรสิงห์

๔๗

๒๐ รองผอ./ชำนาญการพิเศษ ค.ม.

การบริหารการศึกษา
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นางสาวธนวรรณ โสขุมา

๕๓

๒๖ ครู /คศ.๓

ศศ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๑๙

๑๘

๗.

นางสาวรัชดา จิตสามารถ

๓๙

๑๐ ครู /คศ. ๒

คม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

๑๙

๔๓

๘.
๙.

นางสุขุมาล แก้วจันทร์
นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน

๕๖
๕๗

๓๓ ครู /คศ. ๓
๓๓ ครู /คศ. ๓

ศษ.ม.
คบ.

บริหารการศึกษา
บรรณารักษ์

ภาษาไทย
ภาษาไทย

๒๐
๒๐

๑๖
๓๐

๑๐.

นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ

๕๑

๒๗ ครู /คศ. ๓

ค.บ.

บรรณารักษศาสตร์

ภาษาไทย

๒๐

๕๑

๑๑.

นางสาวปริตตา ชาญสมร

๓๐

๕

ครู /คศ.๑

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๒๑

๑๒

๑๒.

นางสาวจรรยา จิวเจริญ

๒๙

๕

ครู /คศ.๑

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

๒๑

๔๓

๑๓.

นางสาวนิษณา น้ำเพชร

๓๘

๖

ครู /คศ.๑

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ภาษาไทย

๒๑

๑๐๕

๑๔.

นางสาวศุภร พวงมาลี

๓๓

๙

ครู /คศ. ๒

ศษ.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๑๘

๒๐

๑๕.

นางสาวดารัณ สรรสม

๔๐

๔

ครู /คศ.๑

ศษ.บ.

บรรณารักษ์ศาสตร์

ภาษาไทย

๒๑

๒๐

๑๖.

นางสมาพร มาดี

๔๔

๔

ครู/คศ๑

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

๒๐

๔๓

๑๗.

นางปิ่นวดี พิพิธ

๕๔

๓๑ ครู /คศ.๓

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

๑๙

๙๐

๑๘.

นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์

๔๒

๑๙ ครู/ คศ.๓

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์

๒๐

๑๔๘

๑๙.

นางสุกัญญา เมฆฉาย

๔๔

๒๑ ครู/ คศ.๓

วท.ม.

คณิตศาสตร์ศึกษา

คณิตศาสตร์

๒๑

๓๖

๒๐.

นางสาวเฉลา เสือแดง

๕๙

๓๘ ครู/ คศ.๓

คม.

หลัักสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์

๒๐

๕๐

๒๑.

นางสาวสมรักษ์ โสขุมา

๕๐

๒๖ ครู /คศ.๓

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

๒๑

๔๕

๒๒.

นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย

๕๗

๓๔ ครู /คศ.๓

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

๒๐

๔๘

๒๓.

นางสุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์

๓๗

๑๓ ครู /คศ.๓

ศษ.ม.

การสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

๒๑

๓๙

๒๔.

นางสาวอารี ทองประสม

๓๙

๑๒ ครู /คศ.๓

คม.

บริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

๒๐

๒๔

๒๕.

นางสาวกนกวรรณ โสขุมา

๔๓

๑๙ ครู /คศ.๓

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

๑๙

๑๒๖

๒๖.

นางสาวบำรุง สรหงษ์

๔๑

๑๕ ครู /ค.ศ.๒

ศษ.ม.

การสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

๒๐

๕๐

๒๗.

นางสาวศศิธร คำพิลา

๒๙

๖

ครู /คศ.๑

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

คณิตศาสตร์

๒๑

๓๖

๒๘.

นางสาวปัทมา เลี้ยงหล่ำ

๓๑

๗

ครู /คศ.๑

คบ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

๒๑

๓๖

๒๙.

นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอด

๔๙

๑๙ ครู/คศ.๓

กศ.ม.

วิจัยและสถิติ

คณิตศาสตร์

๒๑

๕๕

๓

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่ม

ภาระงาน

สาระการ

สอน

รับการ

เรียนรู้

(ชม./
สัปดาห์

พัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

๒๔

๑๘

๒๒

๑๒

๒๓

๕๔

๒๑

๓๖

๒๑

๖

๒๓

๑๘

๒๖

๔๕

๒๔

๑๒

๒๔

๒๔

๒๒

๑๑๙

๒๒

๔๘

๒๓

๑๘

๒๑

๑๓๕

อายุราชการ

ชื่อ-นามสกุล

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า

อายุ

ที่

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ

๓๐.

นายสราวุธ เจริญรื่น

๔๑

๑๔ ครู /คศ.๓

ศษ.ม.

การสอนวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ

๓๑.

นายพชรพล จันทร์สุวรรณ

๔๐

๑๕ ครู/ คศ.๒

วท.บ

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ

๓๒.

นายสมคิด พันธุมิตร

๕๘

๓๔ ครู /คศ.๓

กศ.บ.

วิทย์-เคมี

วิทยาศาสตร์และ

๓๓.

นางสาวฉลอม รุ่งเรือง

๕๙

๓๗ ครู /คศ.๓

คม.

การศึกษาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์และ

๓๔.

นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล

๓๘

๑๓ ครู/คศ.๓

วทม.

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และ

๓๕.

นายทรงพล ม่วงยิ้ม

๔๐

๑๓ ครู /คศ.๓

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ

๓๖.

นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว

๔๔

๑๘ ครู /คศ.๓

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ

๓๗.

นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ

๓๖

๘

ครู /คศ.๑

วท.บ

เทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตร์และ

๓๘.

นายศุภโชค สาระสันต์

๓๐

๖

ครู /คศ.๒

ศษ.ม.

บริการการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ

๓๙.

นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ

๓๐

๖

ครู/ คศ.๒

ศษ.ม.

บริการการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ

๔๐.

นางสาวปวีณา บุญประดับ

๓๕

๖

ครู/ คศ.๑

ศษ.ม.

บริการการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ

๔๑.

นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์

๓๗

๖

ครู/ คศ.๑

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ

๔๒.

นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์

๓๔

๕

ครู/ คศ.๑

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ

๔๓.

นายสรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ

๒๙

๕

ครู/ คศ.๑

วท.บ

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๒๑

๑๘

๔๔.

นายสรายุทธ แก่นหอม

๓๐

๖

ครู /คศ.๑

กษ.บ

วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๒๑

๑๘

๔๕.

นางสาวศิรินภา คล้ายนาค

๔๐

๑๓ ครู /คศ.๒

ค.ม.

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๒๑

๑๘

๔๖.

นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์

๔๘

๒๕ ครู /คศ.๓

ค.ม.

วัดและประเมินผลฯ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๒๑

๑๘

๔๗.

นางสาวสมปอง คุ้มสิน

๔๑

๖

ครู /คศ.๒

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๒๒

๔๐

๔๘.

นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ

๔๒

๔

ครู /ค.ศ.๑

บ.ธบ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๒๓

๓๐

๔๙.

นายนพดล เชี่ยวชาญ

๔๑

๓

ครู /ค.ศ.๑

วท.บ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๑๙

๑๒

๕๐.

นายวศิน ทองคำใส

๒๙

๒

ครูผู้ช่วย

ค.อ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๑๙

๓๙

๕๑.

นายรชตะ แก้วสวรรค์

๔๐

๘

ครู /ค.ศ.๑

วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

๒๓

๑๘

๕๒.

นางสาวประภาสินี นิรมลพิศาล

๓๖

๕

ครู /ค.ศ.๑

ศษ.ม.

โสตทัศนศึกษา

วิทยาศาสตร์และ

๒๐

๔๗

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

๔

อายุราชการ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ที่

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ

๕๓.

นายสุวรรณ ปิ่นทอง*

๓๗

๙

พนักงานราชการ

๕๔.

นางสาววชิราภรณ์ นุชนารถ**

๒๙

๓

ครูจ้างสอน

๕๕.

นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ

๔๗

๕๖.

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่ม

ภาระงาน

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า

สาระการ

สอน

รับการ

เรียนรู้

(ชม./
สัปดาห์

พัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

๑๙

๑๘

๑๙

๑๘

บ.ธบ.

บริหารธุรกิจบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และ

คบ.

คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และ

๒๑ ครู/ คศ.๓

ศษ.ม.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๑

๑๘

นางสาววรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์ ๓๓

๘

ครู /คศ.๒

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๒

๒๗

๕๗.

นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์

๖๐

๓๙ ครู /คศ.๓

กศ.บ.

การศึกษาบัณฑิต

สังคมศึกษาฯ

๒๐

๑๘

๕๘.

นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ

๔๖

๘

ครู /คศ.๒

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๐

๓๓

๕๙.

นางอมรรัตน์ สายเสน

๕๔

๒๗ ครู /คศ.๓

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๒

๒๗

๖๐.

นางธิราภรณ์ ใจมั่น

๔๔

๖

ครู/ คศ.๑

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๒

๔๐

๖๑.

นายชวลิต พึ่งเสือ

๒๙

๕

ครู /คศ.๑

ศษ.บ

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๒

๔๘

๖๒.

นายทศพร จันทร์สุวรรณ

๓๑

๕

ครู /คศ.๑

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๒

๓๖

๖๓.

นางสาวพัชรินทร์ ชื่นอารมย์

๓๖

๔

ครู/ คศ.๑

ศศ.ม.

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สังคมศึกษาฯ

๒๓

๑๒

๖๔.

นางสาวชรินทร์ทิพย์ เบญจวัฒนโภคิน

๒๙

๓

ครู /ค.ศ.๑

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๓

๒๐

๖๕.

นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนสอาด

๒๙

๒

ครูผู้ช่วย

คบ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๓

๒๔

๖๖.

นายนาวี พูลเพิ่ม

๒๘

๒

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๓

๒๔

๖๗.

นางสาวจารุณี ธนสิน

๕๙

๑๐

พนักงานราชการ

ศษ.บ

โสตทัศนศึกษา

สังคมศึกษาฯ

๒๔

๑๒

๖๘.

นายไพฑูรย์ สายเสน

๕๘

๓๑ ครู /คศ.๓

คบ.

ศิลปศึกษา

ศิลปะ

๑๘

๒๗

๖๙.

นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง

๓๗

๑๓ ครู /คศ.๒

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ศิลปะ

๑๙

๑๒

๗๐.

นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตร

๓๕

๑๘ ครู /คศ.๒

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

ศิลปะ

๒๐

๑๕๙

๗๑.

นางสาวบงกช เชื้อกุล

๓๖

๙

ครู /คศ.๒

ศล.บ.

ภาพพิมพ์

ศิลปะ

๒๑

๑๘

๗๒.

นายธัญญากร ธรรมกาย

๓๒

๔

ครู /คศ.๑

ศษ.ม.

การบริหารการศึกษา

ศิลปะ

๒๑

๖๐

๗๓.

นางสาวศุภณิดา ขาวฟ้า

๓๔

๓

ครู /คศ.๑

ศษ.บ

นาฏศิลป์ไทยศึกษา

ศิลปะ

๒๐

๑๕๙

๗๔.

นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร

๓๑

๗

ครู /คศ.๑

ศศ.บ

ศิลปกรรม

ศิลปะ

๒๑

๖๐

๗๕.

นายจักรวาล เข็มเงิน

๓๒

๑๐ ครู /คศ.๒

ศษ.บ

พลศึกษา

พลศึกษา

๒๐

๕๑

๗๖.

นายวีรพนธ์ เหล่าต้น

๕๗

๒๙ ครู /คศ.๓

คบ.

พลศึกษา

พลศึกษา

๒๑

๕๑

๗๗.

นายชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ

๕๒

๒๗ ครู /คศ.๓

คบ.

พลศึกษา

พลศึกษา

๒๐

๔๓

๗๘.

นางสาวรติพร บุราณเดช

๓๐

๓

คบ.

พลศึกษาและการส่งเสริม พลศึกษา

๒๐

๓๐

ครู /คศ.๑

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

สุขภาพ
๗๙.

นายศิริโชค คงแป้น

๒๖

๑

ครูผู้ช่วย

ศษ.บ

พลศึกษา

พลศึกษา

๒๑

๓๐

๘๐.

นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์

๔๗

๖

ครู/ คศ.๑

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

การงานอาชีพฯ

๒๑

๑๘

๘๑.

นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์

๓๙

๕

ครู /คศ.๑

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

การงานอาชีพฯ

๒๐

๑๘

๘๒.

นายชนพัทธ์ อ่วมสอาด

๓๑

๔

ครู /คศ.๑

ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร

การงานอาชีพฯ

๒๑

๑๒

๕

วุฒิ

สาขาวิชา

สอนกลุ่ม

ภาระงาน

สาระการ

สอน

รับการ

เรียนรู้

(ชม./
สัปดาห์

พัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

อายุราชการ

ชื่อ-นามสกุล

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า

อายุ

ที่

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ

๘๓.

นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร

๓๑

๘

ครู /คศ.๑

ศษ.บ.

คหกรรมศาสตรศึกษา

การงานอาชีพฯ

๒๑

๒๐

๘๔.

นางสาวมารี ชุมฤทธ์

๓๕

๓

ครู /คศ.๑

ศษ.บ.

คหกรรมศาสตรศึกษา

การงานอาชีพฯ

๑๙

๑๒

๘๕.

นางสาวกชนิภา ลายพยัคฆ์

๕๒

๓

ครู /คศ.๑

คศ.บ.

โภชนาการชุมชน

การงานอาชีพฯ

๒๐

๒๐

๘๖.

นางอัมพวรรณ เมฆฉาย

๕๘

๓๑ ครู /คศ.๓

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

การงานอาชีพฯ

๒๐

๖๐

๘๗.

นางสาวอารมย์ ปานทอง

๔๗

๑๘ ครู/คศ.๒

ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การงานอาชีพฯ

๒๐

๓๕

๘๘.

นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง

๔๘

๒๒ ครู/คศ.๓

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

การงานอาชีพฯ

๑๙

๒๔

๘๙.

นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ์

๓๕

๔

ครู /ค.ศ.๑

บช.บ

การบัญชี

การงานอาชีพฯ

๑๘

๗๖

๙๐.

นางพรรณวดี พิศวง*

๕๖

๑๖

พนักงานราชการ

บช.บ

การบัญชี

การงานอาชีพฯ

๒๒

๖

๙๑.

นางประภาศิริ พูนชัย*

๕๐

๑๕

พนักงานราชการ

คบ.

ธุรกิจศึกษา

การงานอาชีพฯ

๑๙

๖๘

๙๒.

นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง

๓๐

๗

ครู /ค.ศ.๒

ศษ.ม.

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๓

๘๖

๙๓.

นางเสมอใจ จันละคล

๕๙

๓๗ ครู /คศ.๓

กศ.ม.

จิตวิทยาการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

๑๒

๒๐

๙๔.

นางสาวชมพูนุท อุยานันท์

๕๕

๒๙ ครู /คศ.๒

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๒

๖

๙๕.

นางสาวดวงนภา ทองน่วม

๔๔

๑๖ ครู /คศ.๓

คม.

บริหารการศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

๑๗

๑๖๐

๙๖.

นางจิราวรรณ เอี่ยมสงคราม

๕๙

๓๔ ครู /คศ.๓

ค.ม.

เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

๑๖

๑๘

๙๗.

นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์

๓๕

๙

ศษ.ม.

วรรณคดีจีนสมัยใหม่และ

ภาษาต่างประเทศ

๒๑

๓๐

ครู /คศ.๒

ร่วมสมัย
๙๘.

นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน

๒๙

๖

ครู /คศ.๑

ศษ.บ.

การสอนภาษาจีน

ภาษาต่างประเทศ

๒๑

๓๐

๙๙.

นางสาวสุพรรษา มาดอนคา

๒๙

๕

ครู /คศ.๑

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๙

๓๓

๑๐๐.

นางสาวนันทนัช ปาจิตร

๒๙

๖

ครู /คศ.๑

กศ.บ.

การสอนภาษา ต่าง

ภาษาต่างประเทศ

๒๐

๖๖

ประเทศ (ภาษาจีน)
๑๐๑.

นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล

๒๘

๖

ครู /คศ.๑

กศ.บ.

การสอนภาษาจีน

ภาษาต่างประเทศ

๒๑

๓๒

๑๐๒.

นางสาววรัญญา หรุ่มคำ

๒๙

๕

ครู /คศ.๑

ศษ.ม.

หลักสูตรและการสอน

ภาษาต่างประเทศ

๒๐

๔๕

๑๐๓.

นายวัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ

๒๖

๓

ครู /ค.ศ.๑

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๙

๓๘

๑๐๔.

นางสาวเพียงอัมพร ปิ่นทอง

๒๗

๓

ครู /ค.ศ.๑

คบ.

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๘

๕๑

๑๐๕.

นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สุวรรณ

๒๗

๓

ครู /ค.ศ.๑

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๒๐

๒๔

๑๐๖.

นาวสาววีรวรรณ ตันติจิตจารุ

๒๗

๒

ครูผู้ช่วย

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๘

๖๒

๑๐๗.

นายธีรวุฒิ สิงหเลิศ

๓๓

๗

ครู /คศ.๑

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๒๑

๔๑

๑๐๘.

นางขนิษฐา นวลฉวี

๓๒

๘

ครู /คศ.๒

ศศม.

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๒๐

๗๓

๑๐๙.

นางสาวสินีนาถ สว่างศรี **

๓๒

๓

ครูอัตราจ้าง

คบ.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๙

๓๓

๖

วุฒิ

สาขาวิชา

อายุราชการ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

ที่

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ

๑๑๐.

Miss. Agbor Nchong Dorothy ๓๘

๓

ครูอัตราจ้าง

๑๑๑.

Mr. J Jesus Garing
VelasQuez

๔๘

๓

ครูอัตราจ้าง

๑๑๒.

Mr.Buddhi Ram Chaudhary

๓๕

๓

ครูอัตราจ้าง

๑๑๓.

นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ

๕๖

๑๑๔.

นางสายใจ กันประชา

๑๑๕.
๑๑๖.

สอนกลุ่ม

ภาระงาน

จำนวน
ชั่วโมงที่เข้า

สาระการ

สอน

รับการ

เรียนรู้

(ชม./
สัปดาห์

พัฒนา
(ปีปัจจุบัน)

English
Literature
Minor in
Educatio
n and
Curriculu
m
Studies
and
Teaching
-Bachelor
of
Science
in
Electrical
Engineeri
ng
-B.S.
Engineeri
ng Major
in
Electrical
-Bachelor
of Art in
major in
Philosop
hy

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๙

๑๒

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๙

๑๒

ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ

๑๙

๑๒

๓๕ ครู /คศ.๓

ศษ.ม

เทคโนโลยีการศึกษา

แนะแนว

๑๘

๑๘

๕๐

๖

ครู /คศ.๑

ศษ.บ.

การแนะแนว

แนะแนว

๒๐

๑๘

นาวนิสากร ศรีสุข

๓๗

๒

ครูอัตราจ้าง

ค.บ.

จิตวิทยาและการแนะแนว

แนะแนว

๒๐

๑๘

นางสาวกรกนก โสขุมา

๓๙

๓

ครูอัตราจ้าง

บธ.บ

การตลาด

การงาน

๑๖

๑๘

๑๙.๗

๓๘.๕๖

อาชีพฯ
เฉลี่ย

๓.๒ ข้าราชการ /พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่

ชื่อ-นามสกุล

๑. นางสาวขนิษฐา ประดิษฐ

อายุ

ตำแหน่ง

วุฒิ

๒๙ เจ้าหน้าที่ธุรการ ค.บ.

สาขาวิชา

ปฏิบัติ
หน้าที่

คอมพิวเตอร์และ
ธุรการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จ้างด้วยเงิน
สพม. สพ

๗
๓.๓ สรุปจำนวนบุคลากร
๓.๓.๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา
ประเภท/ตำแหน่ง
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้อำนวยการ
- รองผู้อำนวยการ
รวม
๒. สายงานการสอน
- ข้าราชการครู
- พนักงานราชการ
- อัตราจ้าง
รวม
๓. สายงานสนับสนุน
- ข้าราชการ
- พนักงานจ้างทั่วไป
- ลูกจ้างประจำ
- อื่นๆ(เจ้าหน้าที่
ธุรการ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนบุคลากร (คน)
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท

รวม
ปริญญาเอก

-

-

๔
๔

๑
๑

๑
๔
๕

-

๕๖
๔
๗
๖๗

๔๔
๔๔

-

๑๐๐
๔
๗
๑๑๑

-

๑

-

-

๑

-

๑
๖๘

๔๘

๑

๑
๑๑๗

๘
๓.๓.๒ จำนวนครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน

คิดเป็นร้อยละ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑๑
๑๓
๒๕
๑๓
๕
๗
๑๓
๒๑
๓
๑๑๑

๙.๙
๑๑.๗๑
๒๒.๕๒
๑๑.๗๑
๔.๕๓
๖.๓๐
๑๑.๗๑
๑๘.๙๒
๒.๗๐
๑๐๐

จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ
๒๐
๒๐.๓๑
๒๑.๗๖
๒๒.๒๕
๒๐.๔
๒๐
๑๙.๖๗
๑๘.๒๙
๑๙.๓
๒๐.๒๒

๙
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวม ๒,๑๕๔ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน
จำนวน
เพศ
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง
ห้อง
ชาย
หญิง
ม.๑
๑๐
๒๐๒
๒๑๕
๔๑๗
๔๑.๗
ม.๒
๑๐
๑๙๐
๒๐๐
๓๙๐
๓๙.๐
ม.๓
๑๐
๑๘๙
๑๘๑
๓๗๐
๓๗.๐
รวม
๓๐
๕๘๑
๕๙๖
๑,๑๗๗
๓๙.๒๓
ม.๔
๗
๑๒๖
๑๓๙
๒๖๕
๓๗.๘๖
ม.๕
๗
๑๐๖
๑๓๗
๒๔๓
๓๔.๗๑
ม.๖
๗
๑๓๑
๑๔๔
๒๗๕
๓๙.๒๙
รวม
๒๑
๓๖๓
๔๒๐
๗๘๓
๓๗.๒๙
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑
๒
๒๓
๖๔
๘๗
๔๓.๕
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒
๒
๒๖
๒๒
๔๘
๒๔
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓
๒
๑๖
๔๓
๕๙
๒๙.๕
รวม
๖
๖๕
๑๒๙
๑๙๔
๓๒.๓๓
รวมทั้งหมด

๕๗

๑,๐๐๙

๑,๑๔๕

๒,๑๕๔

๓๗.๗๙

๑๐
๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน

๔

๓.๕

๓

๒.๕

๔๑๔ ๔๗๑ ๓๘๔
๓๑๘ ๓๗๗ ๔๑๖
๘๓๖ ๗๗๔ ๕๘๑
๑,๕๗๖ ๑,๕๓๘ ๑,๒๕๓

๒

๑.๕

๑

๐

๔๑๔
๔๕๖
๖๔๒
๗๘๙

๒๔๖
๓๔๖
๔๓๙
๕๕๕

๔๗๗
๔๖๕
๕๖๐
๑,๑๐๙

๙๙
๑๑๘
๑๔๕
๒๐๑

ผลการ นักเรียนที่ได้ ๓
เรียน
ขึ้นไป
ร/มส เฉลี่ย จำนวน ร้อยละ
๒๔๕ ๒.๗๗ ๒,๐๕๕ ๕๒.๔๒
๓๖๔ ๒.๖๑ ๑,๖๔๙ ๔๓.๒๔
๕๓๙ ๒.๙๔ ๓,๙๔๖ ๕๗.๕๙
๘๕๔ ๒.๙๙ ๗,๒๘๗ ๖๐.๔๘

๔๘๔
๒๕๖
๑๘๑
๓๔๕

๒๐๑
๑๘๔
๑๙๒
๓๐๘

๓๖๒
๔๐๖
๓๒๔
๓๙๖

๒๘
๙๒
๔๕
๓๖

๒๐๔
๑๒๙
๓๖๑
๒๗๐

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

๓,๙๒๐
๓,๘๑๔
๖,๘๕๒
๑๒,๐๔๘

๑๑๗๐
๙๕๔
๒,๓๓๖
๔,๑๗๓

๖,๒๘๑
๓,๙๒๑
๒,๘๗๘
๓,๙๙๗

๒,๘๓๐
๒,๐๕๘
๑,๑๒๔
๑,๓๐๕

รวม
ร้อยละ

๔๓,๗๑๑ ๑๕,๙๕๐ ๕,๐๙๐ ๔,๙๔๔ ๓,๘๖๐ ๓,๕๖๗ ๒,๔๗๑ ๔,๐๙๙ ๗๖๔ ๒,๙๖๖ ๒.๙๗ ๒๕,๙๘๔ ๕๙.๔๔
๑๐๐.๐๐ ๓๖.๔๙ ๑๑.๖๔ ๑๑.๓๑ ๘.๘๓ ๘.๑๖ ๕.๖๕ ๙.๓๘ ๑.๗๕ ๖.๗๙

๙๔๖
๓๒๔
๒๔๖
๔๓๐

๗๖๗
๒๙๕
๒๒๙
๔๙๓

๔๕๙
๑๗๗
๑๗๖
๔๑๔

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง
ค่อนข้างดี (๒.๕)
ไม่ผ่านการประเมิน

๕๙.๔๔
๓๒.๐๒
๘.๕๓

๓.๒๔
๓.๑๓
๒.๙๖
๒.๘๙

๔,๕๔๓
๒,๖๗๗
๑,๕๕๙
๒,๒๒๘

๗๒.๓๓
๖๘.๒๗
๕๕.๕๖
๕๕.๗๔

๑๑
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับชั้น

จำนวน
นักเรียน

จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน
๔
๖๗๓
๒๙๓
๑๖๘
๑,๑๓๔

๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ ร/มส
๑๖๗ ๑๗๗ ๑๗๙ ๒๘๑ ๑๐๔ ๑๔๕ ๑๒๑ ๒๑๗
๘๗ ๙๑ ๗๖ ๗๙ ๒๘ ๑๘ ๓๖ ๓๑
๖๑ ๗๕ ๒๘ ๗๗ ๓๘ ๓๙ ๕ ๑๒
๓๑๕ ๓๔๓ ๒๘๓ ๔๓๗ ๑๗๐ ๒๐๒ ๑๖๒ ๒๖๐

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ๒,๐๖๔
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒ ๗๓๙
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ ๕๐๓
รวม
๓,๓๐๖
ร้อยละ
๑๐๐.๐๐ ๓๔.๓๐ ๙.๕๓ ๑๐.๓๘ ๘.๕๖ ๑๓.๒๒ ๕.๑๔ ๖.๑๑ ๔.๙๐ ๗.๘๖

ร้อยละของนักเรียน
ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (๑) ถึง
ค่อนข้างดี (๒.๕)
ไม่ผ่านการประเมิน

๕๔.๒๐
๓๓.๐๓
๑๒.๗๖

ผลการ นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป
เรียน
เฉลี่ย

๒.๗๗
๓.๐๕
๒.๙๑
๒.๘๖

จำนวน
๑,๐๑๗
๔๗๑
๓๐๔
๑,๗๙๒

ร้อยละ
๔๙.๒๗
๖๓.๗๓
๖๐.๔๓
๕๔.๒๐

๑๒
๑) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ฯ

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา(พื้นฐาน)

๕๔.๙๗
๔๙.๘๑
๔๗.๑๘
๖๒.๓๑
๖๒.๕๓
๔๐.๙๘
๕๒.๔๒

๔๘.๐๔
๓๐.๔๗
๓๔.๘๑
๕๐.๕๗
๖๔.๐๕
๔๘.๐๙
๔๓.๒๔

๕๕.๐๙
๕๒.๖๒
๕๖.๗๒
๕๕.๗๗
๖๔.๘๘
๖๙.๙๗
๕๗.๕๙

๕๙.๔๒
๕๓.๓๙
๕๒.๓๗
๖๒.๑๘
๗๓.๒๑
๗๖.๐๕
๖๐.๔๘

๗๕.๑๕
๖๕.๕๖
๖๗.๑๔
๘๓.๗๑
๗๕.๔๑
๘๓.๔๒
๗๒.๓๓

๕๔.๘๕
๗๑.๙๖
๖๓.๙๘
๖๕.๙๑
๘๕.๓๓
๗๖.๕๐
๖๘.๒๗

๕๘.๘๐
๓๙.๑๘
๕๕.๔๔
๘๑.๘๒
๖๙.๔๕
๕๕.๕๖

๔๕.๖๑
๔๘.๙๑
๖๐.๖๒
๕๐.๑๙
๗๕.๙๘
๖๓.๒๑
๕๕.๗๔

ระดับชั้น

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ร้อยละ

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๓
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓
รวม

นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป
จำนวน
ร้อยละ
๑๐๑๗
๔๙.๒๗
๔๗๑
๖๓.๗๓
๓๐๔
๖๐.๔๓
๑,๗๙๒
๕๔.๒๐

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๔
๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒,๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๓
๑๕
๒๗
๗
๒
๕
๖
๑
๒
๖๘

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๓๗
๖๒
๑๕
๗๘
๔๔
๒๓
๕๓
๒
๑๐
๓๒๔

ดีเยี่ยม
๓๗๘
๓๑๓
๓๓๑
๑๗๙
๑๙๖
๒๔๖
๒๖
๔๕
๔๗
๑,๗๖๑

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๕
๓๗๕
๓๔๖
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๙
๗๙
๔๗
๕๗
๒,๐๘๕

๙๙.๒๘
๙๖.๑๕
๙๒.๗๖
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๘.๑๘
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๘๔

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๕
๓) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

จำนวน
นักเรียน
๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒,๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๒
๑๖
๒๙
๗
๒
๘
๖
๑
๒
๗๓

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๑
๒๒
๒๐
๓๔
๓๗
๑๔
๖๓
๒
๔
๑๙๗

ดีเยี่ยม
๔๑๕
๓๕๒
๓๒๔
๒๒๓
๒๐๓
๒๕๒
๑๖
๔๕
๕๓
๑,๘๘๓

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๖
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๖
๗๙
๔๗
๕๗
๒,๐๘๐

๙๙.๕๒
๙๕.๙๐
๙๒.๒๓
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๗.๐๘
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๖๑

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๖
๔) ร้อยละของนั ก เรีย นที่ ม ีผ ลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
๑๐
๔
๑๐
๗
๑

ดี
๓๗๙
๔๐๙
๙๑๐
๓๒๐
๓๑๙

ดีเยี่ยม
๑,๗๓๓
๑,๗๐๙
๑,๒๐๒
๑,๗๙๕
๑,๘๐๒

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๒,๑๑๒
๒,๑๑๘
๒,๑๑๐
๒,๑๑๕
๒,๑๒๑

๙๙.๕๓
๙๙.๘๑
๙๙.๕๓
๙๙.๖๗
๙๙.๙๕

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับดีขึ้นไป

๑๗
๖. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ระดับโรงเรียน
๕๕.๗๔
๓๑.๑๔
๒๔.๒๕
๓๐.๙๕

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
๕๒.๑๓
๓๐.๗๙
๒๔.๗๕
๓๑.๖๗

ระดับประเทศ
๕๑.๑๙
๓๑.๑๑
๒๔.๔๗
๓๑.๔๕

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๘
๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖๐.๘๗
๓๕.๖๔
๒๘.๙๓
๓๑.๑๕

ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๕๕.๗๔
๓๑.๑๔
๒๔.๒๕
๓๐.๙๕

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๙
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ระดับโรงเรียน
๔๖.๗๗
๓๖.๙๖
๒๔.๙๔
๑๙.๗๒
๓๐.๓๑

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
๔๗.๗๔
๓๗.๔๕
๒๕.๘๓
๒๑.๘๓
๒๙.๐๔

ระดับประเทศ
๔๖.๔๐
๓๖.๘๗
๒๕.๕๖
๒๑.๒๘
๒๘.๖๕

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๒๐
๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๔๐.๕๑
๔๖.๗๗
๓๔.๑๐
๓๖.๙๖
๒๖.๒๓
๒๔.๙๔
๒๓.๐๗
๑๙.๗๒
๓๐.๕๕
๓๐.๓๑

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๒๑
๗. ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

รายการ
จำนวน(คน) คิดเป็นร้อยละ
จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
๑,๘๓๙
๘๕.๓๘
จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ (พลศึกษา)
๒,๐๕๐
๙๕.๑๗
ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา
๒,๐๓๓
๙๔.๓๘
จำนวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทะเลาะวิวาท
๒,๑๑๗
๙๘.๒๘
จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
๙๕
๔.๔๑
จำนวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ
๗๔
๓.๔๔
จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
๘.๑ ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๘.๑.๑ ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ ๑
๑๕๗
๑๓.๓๔
๘.๑.๒ ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภาคเรียนที่ ๒
๑๖๒
๑๓.๗๖
๘.๒ ทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
๘.๒.๑ ทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ ๑
๑๘
๑.๕๓
๘.๒.๑ ทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ ๒
๓๘
๓.๒๓
๘.๓ ทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
๑๙๔
๙.๐๑
จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)
๖
๐.๒๘
จำนวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
๑๓๑
๖.๑๐
จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น
๒๙๗
๗๙.๘๔
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒๓๔
๘๕.๔๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๔๖
๗๗.๙๗

๒๒
๘. ข้อมูลอาคารสถานที่
รายละเอียด
๑. อาคารเรียน

๒. ห้องเรียน

๓. อาคารอเนกประสงค์/ห้องประชุม

๔. ห้องสมุด
๕. ห้องพยาบาล
๖. ห้องคอมพิวเตอร์
๗. ห้องดนตรี

๘. สนามกีฬา

๙. บ้านพักครู

รายละเอียด
อาคารเรียนมีทั้งหมด ๗ หลัง แบ่งเป็น
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ก ๑ หลัง
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ค ๑ หลัง
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล ๑ หลัง
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๔๑ ๑ หลัง
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล ๑ หลัง
- อาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง
- อาคารเรียนกึ่งถาวร ๑ หลัง
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ก จำนวน ๑๖ ห้อง
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ค จำนวน ๑๖ ห้อง
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล จำนวน ๑๖ ห้อง
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๔๑ จำนวน ๑๖ ห้อง
- อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล จำนวน ๑๖ ห้อง
- อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๖ ห้อง
- อาคารเรียนกึ่งถาวร จำนวน ๖ ห้อง
อาคารอเนกประสงค์ ๒ หลัง
- อาคารอเนกประสงค์ ๐๐๕ ๑ หลัง
- อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง
๑ ห้อง ใต้อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ค
๑ ห้อง ใต้อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ก
- มีจำนวน ๖ ห้อง
ห้องดนตรี ๒ ห้องแบ่งเป็น
- ห้องดนตรีไทย ๑ ห้อง
- ห้องดนตรีสากล ๑ ห้อง
- สนามฟุตบอล ๑ สนาม
- สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม
- สนามตะกร้อ ๒ สนาม
- สนามวอลเลย์บอล ๒ สนาม
- สนามเปตอง ๒ สนาม
- บ้านพักครู ๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)

๒๓
๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาอยู่ทั่วไป พื้นที่เหมาะ
แก่การปลูกข้าวทำไร่ทำสวนมีแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณบุรี) เป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านหลายตำบลบึงฉวาก
เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันมีเนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร่ มีประชากรประมาณ ๗๐,๗๘๑ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน ถนนคอนกรีต ๔ ช่องจราจร สาย ๓๐๔ กรุงเทพ - สุพรรณบุรี
ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช สถานีตำรวจภูธรอำเภอเดิมบางนางบวช
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดิมบางนางบวช สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบาง
นางบวช ชุมชนตลาดท่าช้าง วัดเขาพระ วัดท่าช้าง วัดกำมะเชียร โรงสีข้าว สถานีขนส่ง บึงฉวากเฉลิมพระ
เกียรติ และหน่วยงานราชการอื่นๆ อาชีพหลักของชุมชน คืออาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากสภาพพื้นที่เหมาะ
ทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
พิธีทำบุญตักบาตรเทโววัดหัวเขา
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๗.๑๒ ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๙๙.๗๗ นับถือศาสนา พุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี ๗๐,๐๐๐ บาท
๓. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โอกาส
โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่ดี อยู่ใกล้หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่สามารถติดต่อสื่อสาร
หรือร่วมงานกันเช่นที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ การไฟฟ้า การประปา องค์การโทรศัพท์
ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ มีสถานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีแหล่ง
เสื่อมโทรม ประชาชนยอมรับและศรัท ธาในโรงเรียนโดยการส่งบุตรหลานเข้าเรี ยน โรงเรียนจัดให้นักเรียน
มีความสนใจ เรียนวิชาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อการมีงานทำ ชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสนับสนุน
โรงเรียนดีมาก
ข้อจำกัด
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนและท้องถิ่นมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
ค้าขายฯลฯ มีรายได้น้อย ไม่แน่นอน มีหนี้สิน ใช้เวลาส่วนมากเพื่อการประกอบอาชีพ การดูแลเอาใจใส่
นักเรียนในปกครองจึงน้อยลง ปัญหาจึงเกิดขึ้นเช่นการขาดเรียนมาก การได้ผลการเรียนต่ำ การไม่ติดตาม
แก้ไขผลการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำไปด้วย ผู้ปกครองที่มีฐานะส่งนักเรียนในปกครองที่มี
ผลการเรียนดี ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในตัวจังหวัด โรงเรียนจึงขาดนักเรียนดาวเด่นที่จะนำชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียน

๒๔
๑๐. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดง
ในตารางดังนี้
โครงสร้างเวลาเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลาเรียน

กลุ่มสาระการเรียน/กิจกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.๒

ม.๑
•

ม.๓

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.๔-๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดำเนินชีวิตในสังคม
o ภูมิศาสตร์
o เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
• รายวิชาเพิ่มเติม
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ,เนตรนารี,ยุวกาชาด,นศท.
- ชุมนุม ชมรม
o กิจกรรมเพื่อสังคม
สาธารณประโยชน์

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียน

๑๒๐
๑๒๐
๑๖๐
๑๖๐

(๓หน่วยกิต)
(๓หน่วยกิต)
(๔หน่วยกิต)
(๔หน่วยกิต)

๑๒๐
๑๒๐
๑๖๐
๑๖๐

(๓หน่วยกิต)
(๓หน่วยกิต)
(๔หน่วยกิต)
(๔หน่วยกิต)

๑๒๐
๑๒๐
๑๖๐
๑๖๐

(๓หน่วยกิต)
(๓หน่วยกิต)
(๔หน่วยกิต)
(๔หน่วยกิต)

๒๔๐
๒๔๐
๓๒๐
๓๒๐

(๖หน่วยกิต)
(๖หน่วยกิต)
(๘หน่วยกิต)
(๘หน่วยกิต)

๔๐ (๑หน่วยกิต)

๔๐ (๑หน่วยกิต)

๔๐ (๑หน่วยกิต)

๘๐ (๒หน่วยกิต)

๑๒๐ (๓หน่วยกิต)

๑๒๐ (๓หน่วยกิต)

๑๒๐ (๓หน่วยกิต)

๒๔๐ (๖หน่วยกิต)

๘๐ (๒หน่วยกิต)
๘๐ (๒หน่วยกิต)
๔๐ (๑หน่วยกิต)
๑๒๐ (๓หน่วยกิต)
๘๘๐ (๒๒หน่วยกิต)

๘๐ (๒หน่วยกิต)
๘๐ (๒หน่วยกิต)
๘๐ (๒หน่วยกิต)
๘๐ (๒หน่วยกิต)
๔๐ (๑หน่วยกิต)
๔๐ (๑หน่วยกิต)
๑๒๐ (๓หน่วยกิต) ๑๒๐ (๓หน่วยกิต)
๘๘๐ (๒๒หน่วยกิต) ๘๘๐ (๒๒หน่วยกิต)

ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชั่วโมง

๑๒๐ (๓หน่วยกิต)
๑๒๐ (๓หน่วยกิต)
๔๐ (๑หน่วยกิต)
๒๔๐ (๖หน่วยกิต)
๑,๖๔๐ (๔๑หน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง

๔๐

๔๐

๔๐

๑๒๐

๘๐
๑๕

๘๐
๑๕

๘๐
๑๕

๓๒๐
๖๐

๑๓๕

๑๓๕
ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

๑๓๕

๕๐๐
รวม ๓ ปี
ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชั่วโมง

๒๕
โครงสร้างชั้นปี
แผนการเรี ยนห้องเรี ยนพิเศษ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เน้นความสามารถทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ "เพชรธรรมโชติ"
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
ว21104 วิทยาการคานวณ1
ส21101 สังคมศึกษา 1
ส21102 ประวั ติศาสตร์ 1
ส21103 พระพุทธศาสนา 1
พ21101 สุขศึกษา 1
พ21102 พลศึกษา 1
ศ21101 ศิลปะ 1
ง21101 การงานอาชีพ 1
อ21101 ภาษาอั งกฤษ 1
สาระเพิ่ มเติม
ส21221 หน้าทีพ่ ลเมือง 1
ว20283 ซอฟแวร์ประยุกต์
อ21201 อั งกฤษฟังพูด
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 1
ว20201 ทักษะกระบวนการวิ ทย์
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

ภาคเรียนที่ 2
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
11.0
สาระพื้ นฐาน
1.5 ท21102 ภาษาไทย 2
1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2
1.5 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
0.5 ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1
1.0 ส21104 สังคมศึกษา 2
0.5 ส21105 ประวั ติศาสตร์ 2
0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 2
0.5 พ21103 สุขศึกษา 2
0.5 พ21104 พลศึกษา 2
1.0 ศ21102 ศิลปะ 2
0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2
1.5 อ21102 ภาษาอั งกฤษ 2
4.0
สาระเพิ่ มเติม
0.5 ส21222 หน้าทีพ่ ลเมือง 2
1.0 ว20282 กราฟฟิกและเทคโนโลยีสื่อผสม
0.5 อ21202 อั งกฤษอ่ านเขียน
1.0 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 2
1.0 ว20202 วิ ทยาศาสตร์กับความงาม
15.0

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
11.0
สาระพื้ นฐาน
11.0
สาระพื้ นฐาน
1.5 ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 ท22102 ภาษาไทย 4
1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3
1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4
1.5 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
1.5 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
0.5 ว22104 วิทยาการคานวณ2
0.5 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2
1.0 ส22101 สังคมศึกษา 3
1.0 ส22104 สังคมศึกษา 4
0.5 ส22102 ประวั ติศาสตร์ 3
0.5 ส22105 ประวั ติศาสตร์ 4
0.5 ส22103 พระพุทธศาสนา 3
0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 4
0.5 พ22101 สุขศึกษา 3
0.5 พ22103 สุขศึกษา 4
0.5 พ22102 พลศึกษา 3
0.5 พ22104 พลศึกษา 4
1.0 ศ22101 ศิลปะ 3
1.0 ศ22102 ศิลปะ 4
0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3
0.5 ง22102 การงานอาชีพ 4
1.5 อ22101 ภาษาอั งกฤษ 3
1.5 อ22102 ภาษาอั งกฤษ 4
4.5
สาระเพิ่ มเติม
5.0
สาระเพิ่ มเติม
0.5 ส22221 หน้าทีพ่ ลเมือง 3
0.5 ส22222 หน้าทีพ่ ลเมือง 4
1.0 ส22101 การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น 1.0 ว20284 การจัดการฐานข้อมูล
0.5 อ22201 อั งกฤษฟังพูด
0.5 อ22202 อั งกฤษอ่ านเขียน
1.0 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 3
1.0 ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 4
1.0 ว20203 พลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ 1.0 ว20206 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
1.0 I20202 การสือ่ สารและการนาเสนอ
16
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
16.0
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
11.0
สาระพื้ นฐาน
11.0
สาระพื้ นฐาน
1.5 ท23101 ภาษาไทย 5
1.5 ท23102 ภาษาไทย 6
1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5
1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6
1.5 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
1.5 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
0.5 ว23104 วิทยาการคานวณ3
0.5 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3
1.0 ส23101 สังคมศึกษา 5
1.0 ส23104 สังคมศึกษา 6
0.5 ส23102 ประวั ติศาสตร์ 5
0.5 ส23105 ประวั ติศาสตร์ 6
0.5 ส23103 พระพุทธศาสนา 5
0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6
0.5 พ23101 สุขศึกษา 5
0.5 พ23103 สุขศึกษา 6
0.5 พ23102 พลศึกษา 5
0.5 พ23104 พลศึกษา 6
1.0 ศ23101 ศิลปะ 5
1.0 ศ23102 ศิลปะ 6
0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5
0.5 ง23102 การงานอาชีพ 6
1.5 อ23101 ภาษาอั งกฤษ 5
1.5 อ23102 ภาษาอั งกฤษ 6
5.0
สาระเพิ่ มเติม
4.5
สาระเพิ่ มเติม
0.5 ส23221 หน้าทีพ่ ลเมือง 5
0.5 ส23222 หน้าทีพ่ ลเมือง 6
1.0 ว20286 การสร้างเว็ บเพจด้วย html 1.0 ว20285 โครงงานคอมพิวเตอร์
0.5 อ23201 อั งกฤษฟังพูด
0.5 อ23202 อั งกฤษอ่ านเขียน
1.0 ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 5
1.0 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 6
1.0 ว20204 วิ ทยาศาสตร์ลว่ งหน้า1
1.0 ว20205 วิ ทยาศาสตร์ลว่ งหน้า1
1.0 อ23203 อั งกฤษก้ าวหน้า 3
0.5 อ23204 อั งกฤษก้ าวหน้า 4
16
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
16
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

นก.
11.0
1.5
1.5
1.5
0.5

1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
1.5
3.5
0.5
1.0
0.5
1.0
1.0
0.5
16

๒๖
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนธรรมโชติศึกษาลัย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
11.0
สาระพื้ นฐาน
11.0
สาระพื้ นฐาน
11.0
สาระพื้ นฐาน
ท21101 ภาษาไทย 1
1.5 ท21102 ภาษาไทย 2
1.5 ท22101 ภาษาไทย 3
1.5 ท22102 ภาษาไทย 4
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2
1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3
1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4
ว21101 วิ ทยาศาสตร์ 1
1.5 ว21102 วิ ทยาศาสตร์ 2
1.5 ว22101 วิ ทยาศาสตร์ 3
1.5 ว22102 วิ ทยาศาสตร์ 4
ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี1 0.5 ว21104 วิ ทยาการคานวณ1
0.5 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 ว22104 วิ ทยาการคานวณ2
ส21101 สังคมศึกษา 1
1.0 ส21104 สังคมศึกษา 2
1.0 ส22101 สังคมศึกษา 3
1.0 ส22104 สังคมศึกษา 4
ส21102 ประวั ติศาสตร์ 1
0.5 ส21105 ประวั ติศาสตร์ 2
0.5 ส22102 ประวั ติศาสตร์ 3
0.5 ส22105 ประวั ติศาสตร์ 4
ส21103 พระพุทธศาสนา 1
0.5 ส21106 พระพุทธศาสนา 2
0.5 ส22103 พระพุทธศาสนา 3
0.5 ส22106 พระพุทธศาสนา 4
พ21101 สุขศึกษา 1
0.5 พ21103 สุขศึกษา 2
0.5 พ22101 สุขศึกษา 3
0.5 พ22103 สุขศึกษา 4
พ21102 พลศึกษา 1
0.5 พ21104 พลศึกษา 2
0.5 พ22102 พลศึกษา 3
0.5 พ22104 พลศึกษา 4
ศ21101 ศิลปะ 1
1.0 ศ21102 ศิลปะ 2
1.0 ศ22101 ศิลปะ 3
1.0 ศ22102 ศิลปะ 4
ง21101 การงานอาชีพ 1
0.5 ง21102 การงานอาชีพ 2
0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3
0.5 ง22102 การงานอาชีพ 4
อ21101 ภาษาอั งกฤษ 1
1.5 อ21102 ภาษาอั งกฤษ 2
1.5 อ22101 ภาษาอั งกฤษ 3
1.5 อ22102 ภาษาอั งกฤษ 4
สาระเพิ่ มเติม
3.5
สาระเพิ่ มเติม
3.5
สาระเพิ่ มเติม
3.5
สาระเพิ่ มเติม
ส21221 หน้าทีพ่ ลเมือง 1
0.5 ส21222 หน้าทีพ่ ลเมือง 2
0.5 ส22221 หน้าทีพ่ ลเมือง 3
0.5 ส22222 หน้าทีพ่ ลเมือง 4
ว20283 ซอฟแวร์ประยุกต์
1.0 ว20282 กราฟฟิกและเทคโนโลยีสอื่ ผสม 1.0 ว20281 การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น 1.0 ว20284 การจัดการฐานข้อมูล
อ21201 อั งกฤษฟังพูด
0.5 อ21202 อั งกฤษอ่ านเขียน
0.5 อ22201 อั งกฤษฟังพูด
0.5 อ22202 อั งกฤษอ่ านเขียน
จ21261 ภาษาจีน
0.5 จ21262 ภาษาจีน
0.5 จ22261 ภาษาจีน
0.5 จ22262 ภาษาจีน
ท20204 ห้องสมุดกั บการรูส้ ารสนเทศ 1.0 ท20201 วรรณกรรมสาหรับเด็ก
1.0 I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
1.0 I20202 การสือ่ สารและการนาเสนอ
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
15
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
15
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
15
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
11.0
11.0
สาระพื้ นฐาน
1.5 ท23101
1.5 ท23102 ภาษาไทย 6
1.5 ค23101
1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6
1.5 ว23101
1.5 ว23102 วิ ทยาศาสตร์ 6
0.5 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลยี3 0.5 ว23104 วิ ทยาการคานวณ3
1.0 ส23101 สังคมศึกษา 5
1.0 ส23104 สังคมศึกษา 6
0.5 ส23102 ประวั ติศาสตร์ 5
0.5 ส23105 ประวั ติศาสตร์ 6
0.5 ส23103 พระพุทธศาสนา 5
0.5 ส23106 พระพุทธศาสนา 6
0.5 พ23101 สุขศึกษา 5
0.5 พ23103 สุขศึกษา 6
0.5 พ23102 พลศึกษา 5
0.5 พ23104 พลศึกษา 6
1.0 ศ23101 ศิลปะ 5
1.0 ศ23102 ศิลปะ 6
0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5
0.5 ง23102 การงานอาชีพ 6
1.5 อ23101 ภาษาอั งกฤษ 5
1.5 อ23102 ภาษาอั งกฤษ 6
3.5
สาระเพิ่ มเติม
3.5
สาระเพิ่ มเติม
0.5 ส23221 หน้าทีพ่ ลเมือง 5
0.5 ส23222 หน้าทีพ่ ลเมือง 6
1.0 ว20286 การสร้างเว็ บเพจด้วย html 1.0 ว20285 โครงงานคอมพิวเตอร์
0.5 อ23201 อั งกฤษฟังพูด
0.5 อ23202 อั งกฤษอ่ านเขียน
0.5 จ23261 ภาษาจีน
0.5 จ23262 ภาษาจีน
1.0 ศ23207 ศิลปะปฏิบตั ิตามถนัด 1
1.0 ศ23208 ศิลปะปฏิบตั ิตามถนัด 2
15
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
15
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
นก. รหัสวิ ชา

ภาคเรียนที่ 1
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
ภาษาไทย 5
คณิตศาสตร์ 5
วิ ทยาศาสตร์ 5

นก.
11.0
1.5
1.5
1.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
0.5
1.5
3.5
0.5
1.0
0.5
0.5
1.0
15

๒๗
แผนการเรี ยนห้องเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนธรรมโชติศึกษาลัย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
ว30107 วิ ทยาการคานวณ 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
ส31102 ประวั ติศาสตร์ 1
ส31103 พระพุทธศาสนา 1
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ31101 ศิลปะ 1
อ31101 ภาษาอั งกฤษ 1

นก.
6.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

สาระเพิ่ มเติม
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 1
ว30201 ฟิสกิ ส์ 1
ว30221 เคมี 1
ว30241 ชีววิ ทยา 1
ว30283 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
อ31201 ภาษาอั งกฤษฟังพูด
ส31221 หน้าทีพ่ ลเมือง 1
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
ท31102 ภาษาไทย 2
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี1
ส31104 สังคมศึกษา 2
ส31105 ประวั ติศาสตร์ 2
ส31106 พระพุทธศาสนา 2
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31102 ศิลปะ 2
อ31102 ภาษาอั งกฤษ 2

นก.
6.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

9.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5

สาระเพิ่ มเติม
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 2
ว30202 ฟิสกิ ส์ 2
ว30222 เคมี 2
ว30242 ชีววิ ทยา 2
ว30285 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
อ31202 ภาษาอั งกฤษอ่ านเขียน

15.5

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
ส32101 สังคมศึกษา 3
ส32102 ประวั ติศาสตร์ 3
ส32103 พระพุทธศาสนา 3
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ32101 ศิลปะ 3
ง32101 การงานอาชีพ 1
อ32101 ภาษาอั งกฤษ 3

นก.
6.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

8.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0

สาระเพิ่ มเติม
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 3
ว30203 ฟิสกิ ส์ 3
ว30223 เคมี 3
ว30243 ชีววิ ทยา 3
ว30281 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)

9.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0

14.5

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4
ค32102 คณิตศาสตร์ 4
ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
ส32104 สังคมศึกษา 4
ส32105 ประวั ติศาสตร์ 4
ส32106 พระพุทธศาสนา 4
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
ศ32102 ศิลปะ 4
อ32102 ภาษาอั งกฤษ 4

นก.
6.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

สาระเพิ่ มเติม
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 4
ว30204 ฟิสกิ ส์ 4
ว30224 เคมี 4
ว30244 ชีววิ ทยา 4
ว30284 การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น
อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
I30202 การสือ่ สารและการนาเสนอ(IS2)
ส32222 หน้าทีพ่ ลเมือง 2
15.5
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

10.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
0.5
16.5

ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
ว30108 วิ ทยาการคานวณ 2
ส33101 สังคมศึกษา 5
ส33102 พระพุทธศาสนา 5
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
ศ33101 ศิลปะ 5
ง33101 การงานอาชีพ 2
อ33101 ภาษาอั งกฤษ 5

นก.
6.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

สาระเพิ่ มเติม
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 5
ว30205 ฟิสกิ ส์ 5
ว30225 เคมี 5
ว30245 ชีววิ ทยา 5
ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
อ33201 ภาษาอั งกฤษรอบรู้
ส33222 หน้าทีพ่ ลเมือง 3

9.5
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

15.5

ภาคเรียนที่ 2
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว30101 วิ ทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)
ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)
ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ส33103 สังคมศึกษา 6
ส33104 พระพุทธศาสนา 6
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ศ33102 ศิลปะ 6
อ33102 ภาษาอั งกฤษ 6
สาระเพิ่ มเติม
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม 6
ว30282 การนาเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
อ33202 ภาษาอังกฤษเพือ่ การประกอบอาชีพ
ส33223 หน้าทีพ่ ลเมือง 4

นก.
11.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
5.0
2.0
1.0
1.0
0.5

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

15.0

รหัสวิ ชา

๒๘
แผนการเรี ยนห้องเรี ยนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนธรรมโชติศึกษาลัย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
7.5
สาระพื้ นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว30101 วิ ทยาศาสตร์ชวี ภาพ
1.5 ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)
ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว30107 วิ ทยาการคานวณ 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2
ส31102 ประวั ติศาสตร์ 1
0.5 ส31105 ประวั ติศาสตร์ 2
ส31103 พระพุทธศาสนา 1
0.5 ส31106 พระพุทธศาสนา 2
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5 ศ31102 ศิลปะ 2
อ31101 ภาษาอั งกฤษ 1
1.0 อ31102 ภาษาอั งกฤษ 2
สาระเพิ่ มเติม
7.5
สาระเพิ่ มเติม
ท31201 การเขียน
1.0 ท31202 การพูด
ว30283 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 1.0 ว30285 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
อ31201 ภาษาอั งกฤษฟังพูด
1.0 อ31202 ภาษาอั งกฤษอ่ านเขียน
อ30211 ภาษาอั งกฤษในชีวิตจริง1 1.0 อ30212 ภาษาอั งกฤษในชีวิตจริง2
จ31261 ภาษาจีน 1
2.0 จ31262 ภาษาจีน 2
จ31263 ภาษาจีนฟังพูด 1
1.0 จ31264 ภาษาจีนฟังพูด 2
ส31221 หน้าทีพ่ ลเมือง 1
0.5
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

15.0

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
7.5
สาระพื้ นฐาน
6.5
สาระพื้ นฐาน
1.0 ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
1.0 ค32101 คณิตศาสตร์ 3
1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
1.5 ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4
0.5 ส32101 สังคมศึกษา 3
0.5 ส32105 ประวั ติศาสตร์ 4
0.5 ส32102 ประวั ติศาสตร์ 3
0.5 ส32106 พระพุทธศาสนา 4
0.5 ส32103 พระพุทธศาสนา 3
0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
0.5 ศ32101 ศิลปะ 3
0.5 อ32102 ภาษาอั งกฤษ 4
0.5 ง32101 การงานอาชีพ 1
0.5
1.0 อ32101 ภาษาอั งกฤษ 3
1.0
7.0
สาระเพิ่ มเติม
8.0
สาระเพิ่ มเติม
1.0 ท32201 ประวั ติวรรณคดี 1
1.0 ท32202 ประวั ติวรรณคดี 2
1.0 ว30281 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
1.0 ว30284 การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น
1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.0 อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อท้องถิ่นของเรา 1.0 อ30206 ภาษาอั งกฤษท่องเทีย่ ว
2.0 จ32261 ภาษาจีน 3
2.0 จ32262 ภาษาจีน 4
1.0 จ32263 ภาษาจีนฟังพูด 3
1.0 จ32264 ภาษาจีนฟังพูด 4
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0 I30202 การสื่อสารและการนาเสนอ(IS2)
ส32222 หน้าทีพ่ ลเมือง 2
14.5
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
14.5
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

นก.
5.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
7.0
สาระพื้ นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)
ส33101 สังคมศึกษา 5
0.5 ว30108 วิ ทยาการคานวณ 2
ส33102 พระพุทธศาสนา 5
0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 ส33104 พระพุทธศาสนา 6
ศ33101 ศิลปะ 5
0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ง33101 การงานอาชีพ
0.5 ศ33102 ศิลปะ 6
อ33101 ภาษาอั งกฤษ 5
1.0 อ33102 ภาษาอั งกฤษ 6

8.5
สาระเพิ่ มเติม
1.0 ท30203 วรรณกรรมท้องถิน่
1.0 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
1.0 อ33201 ภาษาอั งกฤษรอบรู้
1.0 อ30214 การอ่ านสือ่ สิง่ พิมพ์
2.0 จ33261 ภาษาจีน 5
1.0 จ30261 ภาษาจี นเพื่อการท่องเทีย่ ว 1
1.0 ส33222 หน้าทีพ่ ลเมือง 3
0.5
14.0
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

นก.
7.0
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

7.5
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
0.5

สาระเพิ่ มเติม
ท30205 การแต่งคาประพันธ์
ว30282 การนาเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
อ33202 ภาษาอังกฤษเพือ่ การประกอบอาชีพ
อ30213 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
ส33223 หน้าทีพ่ ลเมือง 4
จ33262 ภาษาจีน 6
จ30262 ภาษาจี นเพื่อการท่องเทีย่ ว 2

7.5
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
2.0
1.0

14.5

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

14.5

๒๙
แผนการเรี ยนห้องเรี ยนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ - ภาษาจีนธุรกิจ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนธรรมโชติศึกษาลัย
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก.
สาระพื้ นฐาน
7.5
สาระพื้ นฐาน
7.5
สาระพื้ นฐาน
6.5
สาระพื้ นฐาน
5.5
สาระพื้ นฐาน
7.0
สาระพื้ นฐาน
7.0
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
1.0 ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
1.0 ท33101 ภาษาไทย 5
1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
1.0
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2
1.0 ค32101 คณิตศาสตร์ 3
1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
1.0 ค33101 คณิตศาสตร์ 5
1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
1.0
ว30101 วิ ทยาศาสตร์ชวี ภาพ
1.5 ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4
0.5 ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 1.5
ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว30107 วิ ทยาการคานวณ 1
0.5 ส32101 สังคมศึกษา 3
0.5 ส32105 ประวั ติศาสตร์ 4
0.5 ส33101 สังคมศึกษา 5
0.5 ว30108 วิ ทยาการคานวณ 2
0.5
ส31101 สังคมศึกษา 1
0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2
0.5 ส32102 ประวั ติศาสตร์ 3
0.5 ส32106 พระพุทธศาสนา 4
0.5 ส33102 พระพุทธศาสนา 5
0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6
0.5
ส31102 ประวั ติศาสตร์ 1
0.5 ส31105 ประวั ติศาสตร์ 2
0.5 ส32103 พระพุทธศาสนา 3
0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 ส33104 พระพุทธศาสนา 6
0.5
ส31103 พระพุทธศาสนา 1
0.5 ส31106 พระพุทธศาสนา 2
0.5 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
0.5 ศ33101 ศิลปะ 5
0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0.5 ศ32101 ศิลปะ 3
0.5 อ32102 ภาษาอั งกฤษ 4
1.0 ง33101 การงานอาชีพ
0.5 ศ33102 ศิลปะ 6
0.5
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5 ศ31102 ศิลปะ 2
0.5 ง32101 การงานอาชีพ 1
0.5
อ33101 ภาษาอั งกฤษ 5
1.0 อ33102 ภาษาอั งกฤษ 6
1.0
อ31101 ภาษาอั งกฤษ 1
1.0 อ31102 ภาษาอั งกฤษ 2
1.0 อ32101 ภาษาอั งกฤษ 3
1.0
สาระเพิ่ มเติม
7.5
สาระเพิ่ มเติม
7.0
สาระเพิ่ มเติม
8.0
สาระเพิ่ มเติม
8.5
สาระเพิ่ มเติม
7.5
สาระเพิ่ มเติม
7.5
ท31201 การเขียน
1.0 ท31202 การพูด
1.0 ท32201 ประวั ติวรรณคดี 1
1.0 ท32202 ประวั ติวรรณคดี 2
1.0 ท30203 วรรณกรรมท้องถิน่
1.0 ท30205 การแต่งคาประพันธ์
1.0
ว30283 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 1.0 ว30285 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.0 ว30281 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
1.0 ว30284 การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น 1.0 ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ 1.0 ว30282 การนาเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ 1.0
อ31201 ภาษาอั งกฤษฟังพูด
1.0 อ31202 ภาษาอั งกฤษอ่ านเขียน
1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 อ33201 ภาษาอั งกฤษรอบรู้
1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 1.0
ภาษาอั งกฤษเพือ่ การดู แ ลและสร้างความสั ม พันธ์กั บลู ก ค้ า
อ30204 ทักษะการบู รณาการภาษาอังกฤษธุรกิจ1.0 อ31205 ไวกรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษในบริ1.0
บ ททางธุ
อ32204
รกิจ
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในโลกธุรกิ1.0
จ
อ32205 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอีเว้นท์และการจั
1.0ดนิทรรศการ
อ33203
1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1.0
จ31261 ภาษาจีน 1
2.0 จ31262 ภาษาจีน 2
2.0 จ32261 ภาษาจีน 3
2.0 จ32262 ภาษาจีน 4
2.0 จ33261 ภาษาจีน 5
2.0 ส33223 หน้าทีพ่ ลเมือง 4
0.5
จ31265 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1
1.0 จ31266 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2
1.0 จ32265 การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 3
1.0 จ32266 ภาษาจี นเพื่อธุรกิจท่องเทีย่ ว 1.0 จ33263 ภาษาจีนเพื่ องานบริการ 1 1.0 จ33262 ภาษาจีน 6
2.0
ส31221 หน้าทีพ่ ลเมือง 1
0.5
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0 I30202 การสื่อสารและการนาเสนอ(IS2) 1.0 ส33222 หน้าทีพ่ ลเมือง 3
0.5 จ33264 ภาษาจีนเพื่ องานบริการ 2 1.0
ส32222 หน้าทีพ่ ลเมือง 2
0.5
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
15.0
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
14.5
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
14.5
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
14.0
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
14.5
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม
14.5

๓๐
แผนการเรี ยนห้องเรี ยนสู่งานอาชีพ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนธรรมโชติศึกษาลัย (การจัดการการค้าสมัยใหม่)
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
7.5
สาระพื้ นฐาน
ท31101 ภาษาไทย 1
1.0 ท31102 ภาษาไทย 2
ค31101 คณิตศาสตร์ 1
1.0 ค31102 คณิตศาสตร์ 2
ว30101 วิ ทยาศาสตร์ชวี ภาพ
1.5 ว30102 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)
ว30105 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 ว30107 วิ ทยาการคานวณ 1
ส31101 สังคมศึกษา 1
0.5 ส31104 สังคมศึกษา 2
ส31102 ประวั ติศาสตร์ 1
0.5 ส31105 ประวั ติศาสตร์ 2
ส31103 พระพุทธศาสนา 1
0.5 ส31106 พระพุทธศาสนา 2
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ31101 ศิลปะ 1
0.5 ศ31102 ศิลปะ 2
อ31101 ภาษาอั งกฤษ 1
1.0 อ31102 ภาษาอั งกฤษ 2
สาระเพิ่ มเติม
7.5
สาระเพิ่ มเติม
ว30283 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 1.0 ว30285 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
อ31201 ภาษาอั งกฤษฟังพูด
1.0 อ31202 ภาษาอั งกฤษอ่ านเขียน
ง30282 การจัดการธุ รกิ จ 1
2.0 ง30282 การจัดการธุ รกิ จ 2
ง3XXXX คหกรรม,อุ สาหกรรม
2.0 ง3XXXX คหกรรม,อุ สาหกรรม
ง3XXXX คหกรรม,อุ สาหกรรม
1.0 ง3XXXX คหกรรม,เกษตรกรรม
ส31221 หน้าทีพ่ ลเมือง 1
0.5

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

15.0

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

นก.
7.5
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
7.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0

14.5

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
6.5
สาระพื้ นฐาน
ท32101 ภาษาไทย 3
1.0 ท32102 ภาษาไทย 4
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
1.0 ค32102 คณิตศาสตร์ 4
ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 0.5 ส32104 สังคมศึกษา 4
ส32101 สังคมศึกษา 3
0.5 ส32105 ประวั ติศาสตร์ 4
ส32102 ประวั ติศาสตร์ 3
0.5 ส32106 พระพุทธศาสนา 4
ส32103 พระพุทธศาสนา 3
0.5 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 ศ32102 ศิลปะ 4
ศ32101 ศิลปะ 3
0.5 อ32102 ภาษาอั งกฤษ 4
ง32101 การงานอาชีพ 1
0.5
อ32101 ภาษาอั งกฤษ 3
1.0
สาระเพิ่ มเติม
9.0
สาระเพิ่ มเติม
ว30281 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
1.0 ว30284 การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น
ส32261 อาเซี ยนศึกษา
1.0 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ32201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 1.0 ง30284 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่2
ง30283 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่1 2.0 ง3XXXX คหกรรม,อุ สาหกรรม
ง3XXXX คหกรรม,อุ สาหกรรม
2.0 ง3XXXX คหกรรม,เกษตรกรรม
ง3XXXX คหกรรม,เกษตรกรรม
1.0 I30202 การสื่อสารและการนาเสนอ(IS2)
I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1)
1.0 ส32222 หน้าทีพ่ ลเมือง 2
รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

15.5

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
นก. รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
สาระพื้ นฐาน
7.0
สาระพื้ นฐาน
ท33101 ภาษาไทย 5
1.0 ท33102 ภาษาไทย 6
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
1.0 ค33102 คณิตศาสตร์ 6
ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.5 ว30103 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)
ส33101 สังคมศึกษา 5
0.5 ว30108 วิ ทยาการคานวณ 2
ส33102 พระพุทธศาสนา 5
0.5 ส33103 สังคมศึกษา 6
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 ส33104 พระพุทธศาสนา 6
ศ33101 ศิลปะ 5
0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
ง33101 การงานอาชีพ
0.5 ศ33102 ศิลปะ 6
อ33101 ภาษาอั งกฤษ 5
1.0 อ33102 ภาษาอั งกฤษ 6

นก.
7.0
1.0
1.0
1.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

8.5
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.5

สาระเพิ่ มเติม
ว30287 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ
อ33201 ภาษาอั งกฤษรอบรู้
ง30285 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่3
ง3XXXX คหกรรม,อุ สาหกรรม
ง3XXXX คหกรรม,เกษตรกรรม
ส33222 หน้าทีพ่ ลเมือง 3

7.5
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
0.5

สาระเพิ่ มเติม
ว30282 การนาเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
ง30286 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่4
ง3XXXX คหกรรม,อุ สาหกรรม
ง3XXXX คหกรรม,อุ สาหกรรม
ส33223 หน้าทีพ่ ลเมือง 4

7.5
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
0.5

14.0

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

14.5

รวมพื้ นฐาน-เพิ่ มเติม

14.5

นก.
5.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0

๓๑

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 1 (สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา

ประเภท

ท-ป-น

20000-1101 ภาษาไทยพืน้ ฐาน

แกนกลาง

2-0-2

20000-1102 ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ

แกนกลาง

20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

แกนกลาง

0-2-1

20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง -พูด

แกนกลาง

20000-1301 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต

แกนกลาง

1-2-2

20000-1303 วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนอาชีพธุรกิจและบริการ

แกนกลาง

20000-1401 คณิตศาสตร์พนื้ ฐานอาชีพ

แกนกลาง

2-0-2

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ

แกนกลาง

20000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

แกนกลาง

2-0-2

20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย

แกนกลาง

20000-1603 พลศึกษาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

แกนกลาง

0-2-1

20000-1601 ทักษะการดารงชีวิตเพือ่ สุขภาวะ

แกนกลาง

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

วิชาชีพพืน้ ฐาน

1-2-2

20200-1002 การบัญชีเบื้องต้น

วิชาชีพพืน้ ฐาน

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ

วิชาชีพพืน้ ฐาน

1-2-2

20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วิชาชีพพืน้ ฐาน

20200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

วิชาชีพพืน้ ฐาน

2-0-2

20001-1005 กฎหมายพาณิชย์

วิชาชีพพืน้ ฐาน

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิชาชีพพืน้ ฐาน

2-0-2

20200-1003 การขายเบื้องต้น

วิชาชีพพืน้ ฐาน

20200-1004 พิมพ์ไทยเบื้องต้น

วิชาชีพพืน้ ฐาน

0-4-2

20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น

วิชาชีพพืน้ ฐาน

20000-1220 ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสารในชีวิตประจาวัน

เลือกเสรี

0-2-1

20000-1221 ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสารในงานอาชีพ

เลือกเสรี

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1

กิจกรรมฯ

0-2-0

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2

กิจกรรมฯ

รวม 21.0 หน่วยกิต 31 ชั่วโมง (13-18-21)

รหัสวิชา

ประเภท

รวม 21.0 หน่วยกิต 30 ชั่วโมง (12-18-21)

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
1-2-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
2-2-3
2-0-2
2-0-2
1-2-2
0-4-2
0-2-1
0-2-0

๓๒
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นปีที่ 2 (สาขาวิชาการบัญชี)
รหั สวิชา
20000-1203
20201-2001
20201-2002
20201-2003
20201-2005
20201-2101
20201-2108
20000-2003

ภาคเรี ยนที่ 1
รายวิชา
ประเภท
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
แกนกลาง
การบั ญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า
วิชาชีพเฉพาะ
การบั ญชีห้างหุ้ นส่วน
วิชาชีพเฉพาะ
การบั ญชีบริษัทจากัด
วิชาชีพเฉพาะ
การภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วิชาชีพเฉพาะ
การบั ญชีสินค้าและระบบใบสาคัญ
วิชาชีพเลือก
การบั ญชีสหกรณ์
เลือกเสรี
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมฯ
รวม 19.0 หน่วยกิต 33 ชัว่ โมง (7-26-19)

ท-ป-น
0-2-1
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
2-2-3
0-2-0

ภาคเรี ยนที่ 2
รายวิชา
การเขี ยนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
การบั ญชีอุตสาหกรรม
การบั ญชีภาษีเงินได้นติ ิบุคคล
การใช้คอมพิวเดอร์ในงานบั ญชี
กระบวนการจัดทาบั ญชี

รหั สวิชา
ประเภท
20000-1204
แกนกลาง
20201-2004
วิชาชีพเฉพาะ
20201-2006
วิชาชีพเฉพาะ
20201-2007
วิชาชีพเฉพาะ
20201-2008
วิชาชีพเฉพาะ
20201-2102 การบัญชีตั๋วเงิน
วิชาชีพเลือก
20201-2109 โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสาหรับสหกรณ์
เลือกเสรี
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมฯ
รวม 19.0 หน่วยกิต 33 ชัว่ โมง (7-26-19)

ท-ป-น
0-2-1
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
2-2-3
0-2-0

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นปีที่ 2 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ)
รหั สวิชา
20000-1203
20204-2001
20204-2002
20204-2003
20204-2004
20204-2009
20204-2101
20204-2103
20204-2108
20000-2003

ภาคเรี ยนที่ 1
รายวิชา
ประเภท
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
แกนกลาง
ระบบปฏิ บัติการเบื้ องต้น
วิชาชีพเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา
วิชาชีพเฉพาะ
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพเฉพาะ
หลักการเขี ยนโปรแกรม
วิชาชีพเฉพาะ
จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
วิชาชีพเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ
วิชาชีพเลือก
โปรแกรมตารางงาน
วิชาชีพเลือก
การเขี ยนโปรแกรมเชิงวัตถุ เบื้ องต้น
เลือกเสรี
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมฯ
รวม 22.0 หน่วยกิต 32 ชัว่ โมง (14-18-22)

ท-ป-น
0-2-1
2-2-3
2-2-3
1-2-2
2-2-3
2-0-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
0-2-0

รหั สวิชา
20000-1204
20204-2005
20204-2006
20204-2007
20204-2008
20204-2105
20204-2106
20204-2104
20000-2004

ภาคเรี ยนที่ 2
รายวิชา
การเขี ยนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
เครือข่ ายคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น
องค์ประกอบศิลป์ สาหรับงานคอมพิวเตอร์
โปรแกรมกราฟิก
การสร้างเว็บไซต์
โปรแกรมฐานข้ อมูล
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิ ติ
โปรแกรมนาเสนอ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2

ประเภท
แกนกลาง
วิชาชีพเฉพาะ
วิชาชีพเฉพาะ
วิชาชีพเฉพาะ
วิชาชีพเฉพาะ
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก
เลือกเสรี
กิจกรรมฯ

รวม 21.0 หน่วยกิต 31 ชัว่ โมง (13-18-21)

ท-ป-น
0-2-1
2-2-3
1-2-2
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
0-2-0

๓๓
ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชัน้ ปีที่ 3 (สาขาวิ ชาการบัญชี)
ภาคเรี ยนที่ 1
รายวิชา

รหั สวิชา
20201-8001 ฝึกงาน
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

รวม 4.0 หน่วยกิต
ภาคเรี ยนที่ 1
รายวิชา

รหั สวิชา
20204-8001 ฝึกงาน
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3

รวม 4.0 หน่วยกิต

ภาคเรี ยนที่ 2
ประเภท
ท-ป-น
รหั สวิชา
รายวิชา
ประเภท
ฝึกประสบการณ์ฯ *-*-4
20000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
แกนกลาง
กิจกรรมฯ
0-2-0
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
แกนกลาง
20201-2103 การบั ญชีกิจการพิเศษ
วิชาชีพเลือก
20201-2104 การบั ญชีรว่ มค้าและฝากขาย
วิชาชีพเลือก
20201-2106 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
เลือกเสรี
20201-2107 การบั ญชีปฏิ บัติการภาษาอังกฤษ
วิชาชีพเลือก
20201-2110 การคานวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ
วิชาชีพเลือก
20201-8501 โครงงาน
โครงงานพัฒนาฯ
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรม
รวม 20.0 หน่วยกิต 26 ชัว่ โมง (8-18-20)
ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชัน้ ปีที่ 3 (สาขาวิ ชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
ภาคเรี ยนที่ 2
ประเภท
ท-ป-น
รหั สวิชา
รายวิชา
ประเภท
ฝึกประสบการณ์ฯ *-*-4
20000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
แกนกลาง
กิจกรรมฯ
0-2-0
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
แกนกลาง
20204-2107 การเขี ยนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพเลือก
20204-2110 โปรแกรมมัลติมีเดีย
วิชาชีพเลือก
20204-2111 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
วิชาชีพเลือก
20204-2112 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น
เลือกเสรี
20204-8501 โครงงาน
โครงงานพัฒนาฯ
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรม
รวม 18.0 หน่วยกิต 22 ชัว่ โมง (8-14-18)

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
2-2-3
2-2-3
1-4-3
2-2-3
1-2-2
*-*-4
0-2-0

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-4
0-2-0

๓๔
๑๑. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑.๑ ห้องสมุด
ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๖ ห้องเรียน หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน ๓๓,๕๗๖ เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ Library๒๐๐๑ (ในปีการศึกษาที่รายงานอยู่ในสถานการณ์โควิด-๑๙ ไม่ได้เปิด
ให้บริการ)
๑๑.๒ ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด ๓๗ ห้อง จำแนกเป็น
๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
๔) ห้องปฏิบัติการศิลปะ
๕) ห้องปฏิบัติการดนตรี
๖) ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
๗) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๘) ห้องคลินิควิชาการ
๙) ห้องปฏิบัติการพาณิชยกรรม
๑๐) ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม
๑๑) ห้องปฏิบัติการคหกรรม
๑๒) ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม
๑๓) ห้องปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)

จำนวน ๑๒ ห้อง
จำนวน ๕ ห้อง
จำนวน ๑ ห้อง
จำนวน ๓ ห้อง
จำนวน ๒ ห้อง
จำนวน ๑ ห้อง
จำนวน ๒ ห้อง
จำนวน ๑ ห้อง
จำนวน ๔ ห้อง
จำนวน ๒ ห้อง
จำนวน ๒ ห้อง
จำนวน ๑ ห้อง
จำนวน ๑ ห้อง

๑๑.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด จำนวน ๓๔๕ เครื่อง จำแนกเป็น
๑) ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒๓๐ เครื่อง
๒) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จำนวน ๖๕ เครื่อง
โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เฉลี่ย ๓๕๘ คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๙ ของนักเรียนทั้งหมด
๓) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(สำนักงาน) จำนวน ๕๐ เครื่อง

๓๕
๑๑.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
งาน/กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

ที่
๑.
๒.

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ชื่อห้องปฏิบัติการ
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
พรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีรอบบริเวณ
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๓. สวนวรรณคดี
๑. ห้องสืบค้นคณิตศาสตร์ (ห้อง ๕๓๘)
๒. ห้องสื่อคณิตศาสตร์(๕๒๒)
๑. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
๒. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
๓. ห้องปฏิบัติการเคมี
๔. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๓๒๒
๕. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๓๒๓
๖. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๓๒๔
๗. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๓๒๘
๘. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๓๓๑
๙. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๓๓๒
๑๐. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๓๓๓
๑๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๓๓๔
๑๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์๓๓๘
๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒
๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓
๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔
๕. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕
๖. คลินิกวิชาการ
๑. ห้องสมุดโรงเรียน
๒. ห้องคอมพิวเตอร์
๑. ห้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
๒. สนามบาสเกตบอล
๓. สนามฟุตบอล
๔. สนามฟุตซอล

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

๓๖
งาน/กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ

อุตสาหกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม

ลูกเสือ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
นักศึกษาวิชาทหาร

ที่
๕.
๖.
๗.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๑.
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๑.

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ชื่อห้องปฏิบัติการ
สนามเปตอง
สนามเทเบิลเทนนิส
สนามวอลเลย์บอล
ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์
หอศิลป์ร่วมสมัย
พระอาจารย์ธรรมโชติ
ลานศิลป์
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล
ห้องปฏิบัติการงานช่างอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการงานเขียนแบบ
ห้องปฏิบัติการอาหาร
ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ
ห้องสื่อการเรียนรู้เกษตร
เรือนเพาะชำ
ห้องปฏิบัติการกิจกรรมห้องพิมพ์ดีดไทย
ห้องปฏิบัติการกิจกรรมห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ
ห้องปฏิบัติการกิจกรรมห้องเครื่องใช้
สำนักงาน
ห้องปฏิบัติการกิจกรรมห้องธนาคารโรงเรียน
ห้องปฏิบัติการกิจกรรมห้องโรเนียว
ห้องวิชาการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ห้องอำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ห้องสารบรรณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)

๑.

สนามฟุตบอล

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียน ๒
ภาคเรียน ๑
ภาคเรียน ๑
ภาคเรียน ๑
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

๓๗
๑๑.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
งาน/กลุ่มสาระฯ
คอมพิวเตอร์

ที่
๑.

สุขศึกษาและ
พลศึกษา
พาณิชยกรรม

ลูกเสือ

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
๑

๑.

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ทัศนศึกษา
โครงการห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมอบรมเพิ่ม
ทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ
ระบบอัตโนมัติ ผ่านโปรแกรม kid-bright
simulator โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ·
เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Google meet
สถานที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑.
๒.
๓.

ธนาคารออมสินสาขาเดิมบางนางบวช
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
ธนาคารกรุงไทยสาขาเดิมบางนางบวช
ไปรษณีย์เดิมบางนางบวช
โรงเรียนบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์”
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเดิมบาง
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
เทศบาลเขาพระ
โรงเรียนวัดกุ่มโคก
โรงเรียนน้ำพุ
โรงเรียนกำมะเชียร
เทศบาลนางบวช
องค์การบริการส่วนตำบลหัวนา
โรงเรียนวัดยางนอน
เทศบาลบ่อกรุ
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
วัดเขาพระ
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเดิมบางนางบวช

ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๑
๑
๒
๑

ตลอดปีการศึกษา

๓๘
งาน/กลุ่มสาระฯ
ยุวกาชาด

ที่
๑.

นักศึกษาวิชาทหาร

๒.
๑.
๒.

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ทัศนศึกษา
ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่ม
วิชาสอน"
สำนักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
จังหวัดสุพรรณบุรี
สนามยิงปืนเขาใหญ่ อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่
จ.กาญจนบุรี

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
๑

๒
๑
๑

๓๙
๑๑.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน
งาน/กลุ่มสาระฯ ที่
ชื่อ-สกุล
ให้ความรู้เรื่อง
คอมพิวเตอร์
๑. นายณพัฒน์ สุวรรณ วิทยากร
กิจกรรมค่าย
อาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หุน่ ยนต์ ระหว่าง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๕ - ๒๖
สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๘.๐๐๑๖.๓๐ น. ใน
รูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Google
meet
สุขศึกษาและ
๑. นายธวัช หมอยาดี
กีฬาบาสเกตบอล
พลศึกษา
๒. นายสมเจตน์ รุ่งเรือง
กีฬาฟุตบอล
ลูกเสือ
๑. คณะตำรวจจากสถานีตำรวจ อำเภอ ยาเสพเสพติด
เดิมบางนางบวช
๒. นายไพจิตร กาฬภักดี
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ยุวกาชาด
๑. นายพยัพ สาธุพันธ์
การจัดทำโรงเรียน
ต้นแบบยุวกาชาด
(ระดับชาติ)

จำนวนครั้ง/ปี
๑

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
๑
๑
๒

๔๐
๑๒. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๒.๑ ผลงานดีเด่น
รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

มีผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ในการเป็นของโรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน
สสวท. ระดับดีมาก
(๓ กันยายน ๒๕๖๔)
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ
(๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.)

สำนักลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การประกวดรำวง “เพลงรำวงสุพรรณบุรี” ระดับประชาชนทั่วไป
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
(อายุไม่เกิน ๖๐ ปี) ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
(๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

๔๑
รางวัลความสำเร็จของผู้บริหารและครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ชื่อผู้บริหาร/ครู
นายไพฑูรย์ สายเสน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครูขวัญศิษย์

นางสาวฉลอม รุ่งเรือง
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์

คุรุสดุดี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี
๒๕๖๔
ครูดีในดวงใจศิษย์ เนื่องในวันครู
แห่งชาติ
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
-๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ
นางสาวณภัทร นรสิงห์
นางอมรรัตน์ สายเสน
นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
นายรชตะ แก้วสวรรค์
นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง
นายธัญญากร ธรรมกาย
นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ
นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ
นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ์
นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตร
นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ
นางสาวสุภนิดา ขาวฟ้า
นางสาวพัชรินทร์ ชื่นอารมย์
นายสรายุทธ แก่นหอม
นางสาวมารี ชุมฤทธิ์
นางสาวนิษณา น้ำเพชร
นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตกรณ์
นางสาววรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์
นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง
นางสุกัญญา เมฆฉาย
นางสุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์
นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ครั้งที่ ๔
คุรุสภา
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี

๔๒
ชื่อผู้บริหาร/ครู
นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
นายวศิน ทองคำใส
นางสาวสุพรรษา มาดอนคา
นางสาววีรวรรณ ตันติจิตจารุ
นางสุภณิดา ขาวฟ้า
นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร
นางสายใจ กันประชา
นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ

นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์

นายศุภโชค สาระสันต์

นางสาวรติพร บุราณเดช

นายศิริโชค คงแป้น

นางสุกัญญา เมฆฉาย

นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
พร้อมโล่รางวัล “ชนะเลิศ”

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
สพม. สุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดสุพรรณบุรี
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
พร้อมโล่รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑” การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดสุพรรณบุรี
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดสุพรรณบุรี
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
“รองชนะเลิศอันดับ ๑”
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองพร้อม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
โล่รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๒”
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
จังหวัดสุพรรณบุรี
เกียรติบัตรระดับเหรียญทองพร้อม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
โล่รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ ๑”
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๓
ชื่อผู้บริหาร/ครู
นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เกียรติบัตรชมเชย

นางสายใจ กันประชา

เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล
“รองชนะเลิศอันดับ ๑”
การประกวดสื่อระดับ ม.ต้น
เกียรติบัตรรางวัลชมเชย
การประกวดสื่อระดับ ม.ต้น

นางนิสากร ศรีสุข

นายสุวรรณ ปิ่นทอง

เกียรติบัตรรางวัลชมเชย
นำเสนอสื่อประสมด้วยคอมพิวเตอร์

นายสุวรรณ ปิ่นทอง

เกียรติบัตรชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

นายวศิน ทองคำใส

เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
เหรียญทอง
ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เหรียญทอง
ประเภทสื่อคลิปวิดีโอการสอน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
ประเภทสื่อคลิปวิดีโอการสอน

นายวศิน ทองคำใส

นางอัมพวรรณ เมฆฉาย

นายวศิน ทองคำใส

เกียรติบัตรเหรียญทอง
ประเภทสื่อใบงานออนไลน์

นางอัมพวรรณ เมฆฉาย

เกียรติบัตรเหรียญทอง
ประเภทสื่อใบงานออนไลน์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
คอมพิวเตอร์
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
งานแนะแนว จังหวัด
สุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
งานแนะแนว
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๔
ชื่อผู้บริหาร/ครู
นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เกียรติบัตรรางวัลชมเชย

นายปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร

ครูผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียน
การสอน ระดับประเทศ
ผู้ฝึกสอนรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น
๑๘ ปีชาย รายการแข่งขัน
บาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball
Invitation ๒๐๒๑
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
ระดับชั้น ม.ปลาย
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัด
ลายมือภาษาจีน งานเทศกาลภาษา
นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัด
ลายมือภาษาจีน งานเทศกาลภาษา
นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันการอ่านพินอิน
ระดับชั้น ม.ปลาย
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบ
คำถามความรู้ทั่วไป ระดับชั้น ม.
ปลาย
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลง
ระดับชั้น ม.ปลาย

นายจักรวาล เข็มเงิน

นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์

นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์

นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์

นางสาวนันทนัช ปาจิตร

นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน

นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
AIS Academy
สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x
๓ แห่งประเทศไทย

สพม. สุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สพม. สุพรรณบุรี

สพม. สุพรรณบุรี

สพม. สุพรรณบุรี

๔๕
ชื่อผู้บริหาร/ครู
นางประภาศิริ พูนชัย
นายปิยวัฒน์ อภิวัฒฌ์เมฑากร
นายสุวรรณ ปิ่นทอง
นางสาวรัชดา จิตสามารถ
นางสาวอารี ทองประสม
นายสุวรรณ ปิ่นทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน
ประเภทเพลง ชนะเลิศ ระดับจังหวัด
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
ประจำปี ๒๕๖๔
ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน
ประเภทเพลง คลิปวิดีโอสั้น
ระดับจังหวัด
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
ประจำปี ๒๕๖๔

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

๔๖
รางวัลความสำเร็จของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน/ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
นายมนัสชัย นิลทับ
นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)รุ่นที่ ๑๓ จังหวัด
สุพรรณบุรี ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
นางสาวชาลินี เครือวรรณ
ทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕
นายมนัสชัย นิลทับ
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช
๒๕๖๕
นายภูริณัฐ สบายยิ่ง
ได้รับคัดเลือก ระดับประเทศ โครงการสร้าง
นายสราวุฒิ ปานเพชร
เด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และ
สำนึกความเป็นไทย “ระดับพลอย” จำนวน
๕๐ ทีม สุดท้าย ใช้ชื่อทีม Scarecrows and
birds of the future โครงการหุ่นไล่กา
สารพัดประโยชน์ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ
จากมูลนิธิเอสซีจี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
นายภูวดล รุ่งเรือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด
นางสาวปุษยา มีพิมพ์
มารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วย
นายมนัสชัย นิลทับ
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
นางสาวดวงฤทัย โพธิ์ศรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
นายสรวิศ เกื้อทอง
ชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์
นางสาวชวัลษิตารัต คชกูล
ประเภทนักเรียน
นางสาวรจนา ชื่นจิต
เด็กชายญาณวุฒิ น้ำเงิน
เด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
๒๕๖๕

หน่วยงานที่มอบ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.)
จังหวัดสุพรรณบุรี

๔๗
ชื่อนักเรียน/ประเภท
ทีมเพชรธรรมโชติ ๑
นายฐิติกร ยอดดำเนิน
นายธนวิชญ์ ชวดนันท์
นายวรภัท แบสิ่ว
นายอัฐพล เหมือนทิพย์
นายวรากร มะนาวหวาน
นางสาวปรัชญานันท์ อิ่มแตง
นายพีรพัฒน์ ขุมทอง
นายชิษณุพงษ์ หาญตระกูลสุข
ทีมเพชรธรรมโชติ ๒
นายธนกฤต นาเอก
นายณัฐรัตน์ จิอู๋
นายวัชรพล เวียงสมุทร
นายมนพัทธ์ มาตราช
นายสมพงศ์ ขุมทอง
นายจารุวิทย์ ขุมทอง
นางสาวสิริพร แก่นลา
นางสาวศศิกานต์ อินทรวิเชียร
นายนิโคล่า ฟรังโก้

นายปิยวัฒน์ พุ่มเหล็ง

นายณุชาณัฏฐ์ สุธีไพบูลย์

นายชลิต รัตนวิเศษศรี

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภท
เพลง ชนะเลิศ ระดับจังหวัด
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
ประจำปี ๒๕๖๔

หน่วยงานที่มอบ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภท
คลิปวิดีโอสั้น รองชนะเลิศ อันดับ ๒
ระดับจังหวัด
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีชาย รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball
Invitation ๒๐๒๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีชาย รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball
Invitation ๒๐๒๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีชาย รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball
Invitation ๒๐๒๑
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีชาย รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball
Invitation ๒๐๒๑

สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓
แห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓
แห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓
แห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓
แห่งประเทศไทย

๔๘
ชื่อนักเรียน/ประเภท
นายนิโคล่า ฟรังโก้

นางสาวพรชนิกานต์ เอี่ยมละออง

นายศุภกร ณ สายบุรี

นางสาววันใส นุ่มดี
นายปริญญา เมืองวงษ์
นายสิทธิชัย แดงเปีย
นายนิธิกร ชะนะวงษ์
ประเภทเดี่ยว
นายณัฐรัตน์ จิอู๋
นางสาวปรัชญานันท์ อิ่มแตง

ทีม TCS ACADEMY
นายภูมิภัทร ใสแสง
นายกมลภพ ทองปลิว
นายเจตนิน เตชะเสน
นายอรรถพล สมสุข
นายธีรภัทร หอมยามเย็น
นายทศพร เกตุรัตน์
นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเรืองรอด
นางสาวสุภัสสรา ชุ่มแสง
นางสาวอรวรรยา สะทองปา
นางสาวมิรันตี พรรณบุตรี
นางสาวสาวิตรี นาเอก

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๒๓ ปีชาย รายการ
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทการแข่งขัน
"สร้างสรรค์งานศิลปะเทคนิคสื่อผสม" ระดับ
ม.ปลายและปวช.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทการ
แข่งขัน "สร้างสรรค์งานศิลปะเทคนิคสื่อผสม"
ระดับ ม.ปลายและปวช.
รางวัลชนะเลิศ เพลงพื้นบ้าน(อีแซว)

หน่วยงานที่มอบ
สมาคมกีฬาบาสเกตบอล
แห่งประเทศไทย
วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี

วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี TO BE NUMBER องค์บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ONE IDOL
กิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL
ได้รับรางวัล : เข้าร่วม
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน IEd Open มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
House E-Sport
สุวรรณภูมิร่วมกับบริษัท ทรู
คอปปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Cretive food contest ๒๐๒๑
เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Cretive food contest ๒๐๒๑

๔๙
ชื่อนักเรียน/ประเภท
นางสาวขวัญชนก วงษ์จันทร์

นางสาวขวัญชนก วงษ์จันทร์

นางสาวชนิกานต์ พิชัยโรจน์วงศ์

นางสาวชนิกานต์ พิชัยโรจน์วงศ์
นางสาวนภัสชา ดารอด
นางสาวนลินทิพย์ ไชยสวัสดิ์
นายนครินทร์ นาเอก

นางสาวแพรวา พูลสวัสดิ์

นางสาวจิราภา คงจ้อย
นางสาวจุติพรรณี อ่ำทอง
นางสาวณิชาภัทร เชยจันทร์
นางสาวอารีวรรณ ชำนาญ
เด็กหญิงภัทรมร รักวงษ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง
กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนระดับชั้น
ม.ปลาย
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัดลายมือ
ภาษาจีน งานเทศกาลภาษานานาชาติ
ประจำปี ๒๕๖๕
รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดลายมือ
ภาษาจีน งานเทศกาลภาษานานาชาติ
ประจำปี ๒๕๖๕
ชนะเลิศการแข่งขันการอ่านพินอิน ระดับชั้น
ม.ปลาย
รางวัล ระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบ
คำถามความรู้ทั่วไป ระดับชั้น ม.ปลาย
ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลง ระดับชั้น
ม.ปลาย
ประเภทโปสเตอร์ “อยู่อย่างปลอดภัยใน
สถานการณ์โควิด-๑๙”
ชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภทโปสเตอร์ “อยู่อย่างปลอดภัยใน
สถานการณ์โควิด-๑๙”
เหรียญทองแดง
ประเภทคลิปวิดีโอ“ เทคนิคที่เด็กบัญชีควรมี
ในการเรียนยุคโควิด-๑๙”
เหรียญเงิน
ประเภทคลิปวิดีโอ รีวิวสินค้า“ยอดขายทะลุ
ล้าน เพราะการรีวิว”
เหรียญเงิน
สื่อสาธิตการประกอบอาหาร
รองชนะเลิศอันดับ ๑

หน่วยงานที่มอบ
สพม.สุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
สพม.สุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุรี

๕๐
ชื่อนักเรียน/ประเภท
นางสาวจิราภา คงจ้อย
นางสาวจุติพรรณี อ่ำทอง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
การประกวดสื่อ ๑๒ เทคนิคเด็กบัญชี
ชมเชย

นางสาวณิชาภัทร เชยจันทร์
นางสาวอารีวรรณ ชำนาญ

การประกวดสื่อนวัตกรรม รีวิวสินค้า
ชมเชย

นายธนวัฒน์ ศรีโมรา
นายเขมทัต พงษ์บุปผา
นายณัฐพัชร แสงขำ
นายภูริสิริ นาสมโภชน์
นายกรกฎ วัฒนพลพิทักษ์
นายรชต ชุ่มจิตร
นายศุภสัณห์ ปานทอง
นายชัยชนะ ศรีวิเชียร
นายกีรติ เยาวโรจน์
นางสาวธัญธรณมาศ ปลาปูทอง
นายศุภกร ณ สายบุรี
นายอนิวัต จันทร์นุ่ม
นายกีรติ เยาวโรจน์
นายธีระเทพ ราชวินิต
นายภานุกร นรสิงห์
นายพีรพัฒน์ เอี่ยมสอาด
นายพิชิต นรสิงห์
นายเทพพิทักษ์ อภิมงคลศิริ
นายศักดิ์สิทธ์ สุขสอาด

รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๒
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๒
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๒
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๒
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๒
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๒
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๒
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๓
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๓
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๓
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๓
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๓
รางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๓

หน่วยงานที่มอบ
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ จังหวัด
สุพรรณบุรี
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

๕๑
๑๒.๒ โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่
- โรงเรียนวิถีพุทธ
- โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- โรงเรียน อย.น้อย
- โรงเรียนปลอดบุหรี่
- โรงเรียนสีขาว
- โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
- โรงเรียนมาตรฐานสากล
- โรงเรียนปลอดขยะ
- โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
- โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.
- โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- โรงเรียนสุจริต
- โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

๕๒
๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินภาพรวม
 กำลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ยอดเยี่ยม
ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
 จุดเด่น
คุณภาพของผู้เรียน
๑. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ฝึกฝนให้
นักเรียนมีทักษะการคิด ปฏิบัติจริง และส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ผ่านการจัดและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
๒. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ได้รับการนิเทศติดตามจากฝ่ายวิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
๓. มีการวัดผล ประเมินผลการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุกปีการศึกษา
๔. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น
และแก้ปัญหา ที่เกิดจากการนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study :
IS) เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการคิดมากขึ้น
๕. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study : IS) ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงงานอื่น ๆ โครงงานคหกรรม(แปรรูปอาหาร และการประกอบอาหารสร้างรายได้) สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น(ช่างอุตสาหกรรม) ได้นำเสนอผลงาน ชิ้นงาน และสถานการณ์จำลอง (Role Play) และ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ เกมแบบ Active Learning ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นการ
เรียนรู้แบบ learning by doing และรูปแบบการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มบูรณาการกับหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสะเต็มศึกษา(STEM Education) ส่งผลให้นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน จากการศึกษา

๕๓
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้สามารถนำเสนอสื่อสารผลงานสู่ชุมชน สังคมและสาธารณะในโอกาสแข่งขันหรือ
ประกวดในโอกาสต่าง ๆ ได้รับรางวัล หรือเผยแพร่โดยออกไปนำเสนอในชุมชนโดยตรงและนำวิดีโอลงใน
youtube facebook ฯลฯ
๖. นั ก เรี ย นได้ ร ั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งหลากหลาย ตั ้ ง แต่ ก ารใช้ ส ื ่ อ การเรี ย นการสอน เช่ น
PowerPoint เกมส์ต่าง ๆ Kahoot เป็นต้น รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ เช่น การใช้ Google Site, Google Form, Google Classroom, Line, Zoom Meeting, Facebook,
YouTube, Schoology เป็นต้น และทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนมีผลงานในด้านต่างๆและมีการเผยแพร่ลงในกลุ่มLine กลุ่ม
facebook youtube ฯลฯ
๗. ครูด้านเทคโนโลยีทุกคนสอนตรงกับวิชาเอก/สาขา
๘. นักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
๙. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๑๐. มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๑๑. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาความรู้ของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อ
การศึกษาต่อ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนได้
๑๒. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามโครงการอย่างหลากหลาย
๑๓. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยได้ฝึกทักษะ
ในด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี ไ ทย อาหารไทย ภาษาไทย มารยาทไทย นวดแผนไทย สามารถนำความรู ้ ไ ปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
๑๔. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมทุกระดับชั้นให้กับผู้เรียน ทำให้เกิดการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางสังคม
๑๕. กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนโดยตรง
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
๒. ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ
๔. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๕. มีจำนวนครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนตรงตามวิชาเอก ตรงตามความถนัด
ครูจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๖. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น สะอาด เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา
๗. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

๕๔
๘. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. โรงเรีย นมีโ ครงข่ า ยอิ น เทอร์เ น็ ต ทั ้ งแบบ Wireless Network และแบบ Local Area Network
ที่ครอบคลุม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. ครูผู้สอนมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง
๒. มีการผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพมีการใช้ส ื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC ของครูในการ
ระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. การนิเทศภายในติดตามผลและส่งเสริมการใช้หลักสูตร ช่วยให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กระตุ้นให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ ช่วยให้ครูกล้าแสดงออกในการ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการนำหลักสูตรไปใช้ ช่วยทำให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. โรงเรียนมีกระบวนการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบและนำผลมาใช้พัฒนาผู้เรียน
เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๕. ครูมีการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ
 จุดควรพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
๑. พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ให้มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ การสืบค้น ทันต่อเหตุการณ์
๒. ควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
๓. เวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาจส่งผลต่อเวลาเรียนของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๔. ครูผู้สอนควรจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

๕๕
๖. ครูควรออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกและนำความรู้ที่เรียน
ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง มีสมรรถนะทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๗. โรงเรี ย นยั ง มี เ ครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละโปรเจคเตอร์ สำหรั บ ใช้ ใ นการเรี ย นการสอนวิ ช าอื ่นๆ
ไม่ครบทุกห้อง ทำให้บางรายวิชานักเรียนขาดโอกาสในการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
๘. นักเรียนบางคนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
๙. คะแนน O-NET เฉลี่ยของโรงเรียนบางวิชาต่ำกว่ าคะแนน O-NET เฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับสังกัด และระดับประเทศ
๑๐. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนเห็นความสำคัญ
ของการศึกษาต่อและการมีงานทำ เช่น การไปศึกษาดูงานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (OPEN HOUSE)
การให้นักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่างๆ
๑๑. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน
๑๒. เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ทำให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย
๑๓. ควรจัดกิจกรรมที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาด้านดนตรีไทย ศิลปะไทย นาฏศิลป์ และ
ส่งเสริมการทำอาหารไทยและขนมไทย สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้
๑๔. นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมบางกิจกรรมค่อนข้างน้อย ต้องหาวิธีกระตุ้นความสนใจในตัว
ผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้นทุกกิจกรรม
๑๕. ควรมีโครงการงดน้ำตาล เครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ อาหารหวานมันในโรงเรียน และจุดน้ำดื่ม
ให้เพียงพอต่อนักเรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน) ระยะ ๓ ปี เพราะของเดิม
ใกล้จะครบวาระ
๒. การนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. การจัดกิจกรรมมีจำนวนมากบางครั้งมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
๔. แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๕. ปรับปรุงหลักสูตรให้เอื้อต่อผู้เรียน และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
๖. ควรพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น ควรนำแผนการสอนแบบบู ร ณาการ
กระบวนการจัดการเรีย นการสอนแบบ active learning เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
จัดการเรี ย นการสอนให้มากยิ่งขึ้น ควรใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ การจัดการความรู้ และการนิเทศ
ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นในการพัฒนาครู

๕๖
๗. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่เสื่อมโทรม ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๘. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การขยายโครงข่ า ยการเข้ า ถึ ง ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและการป้องกันระบบที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบ Local Area Network ให้สามารถใช้งานได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และ
การจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานอย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. การมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
๒. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้
เพิ่มมากขึ้น
๓. จัดห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยให้ครูได้ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ครบทุกห้องเรียน
๔. การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
๕. การจัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
๖. การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
๗. การติดตามประเมินผล สะท้อนผล อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
คุณภาพของผู้เรียน
๑. กำหนดแนวทางการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในประเด็น ๓ Rs ประกอบด้ว ย
Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะในการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้เป็นรูปธรรม โดยจัดทำโครงการรองรับ
ในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่อง ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นการฝึกทักษะ การสอน
ด้านต่างๆ เช่น สร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการแสวงหาความรู้ ยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนภาษาไทย
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย การใช้
ภาษาไทย และสืบทอดภาษาไทย ในวรรณกรรมพื้นบ้านสาขาต่างๆ เช่น วรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ฯลฯ กำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน พั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาไทย การใช้ ภ าษาไทย
ความสามารถในการเขียน การอ่าน การสื่อสารและการคิดคำนวณอย่างยั่งยืน
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้น เพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

๕๗
๔. การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยส่ ง เข้ า รั บ การอบรมแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ เรี ย นรู ้ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลายหลาย
๕. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสั งคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มเติมทักษะการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนโดยกำหนดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๖. จัดค่ายวิชาการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๗. เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น แบบ Active
Learning แบบ Learning by Doing
๘. ครูผู้สอนต้องพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะ สมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๙. พั ฒ นาห้ อ งเรีย นให้เ ป็ น ห้ อ งแห่ง การเรีย นรู้ แ ละส่ง เสริ ม การเรี ยนรู ้ต ลอดชีว ิ ต สอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑๐. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต้องได้รับการอบรมพัฒนาและส่งเสริมการสอนให้มี
ศักยภาพสูงมากขึ้นและส่งเสริมครูให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๑๑. โรงเรียนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ให้ครบทุกห้อง
๑๒. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง
๑๓. กิจกรรมสอนซ่อม – เสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๔. กิจกรรมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์
๑๕. กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่สนามสอบ O-NET
๑๖. สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เช่น การร่วมกิจกรรม (OPEN
HOUSE) ของสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
๑๗. สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาที่ขอ
เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓
๑๘. จัดประสบการณ์ด้านอาชีพโดยให้นักเรียนได้ศึกษา และขอเข้าร่วมฝึกงานกับสถานประกอบการ
ใกล้บ้านของนักเรียนในทุกๆ อาชีพที่สุจริต
๑๙. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
ช่วยกระตุ้น ดูแล ชี้แนะให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีทั้งที่บ้านและโรงเรียน
๒๐. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่ นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
๒๑. ประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา

๕๘
๒๒. จัดรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน
๒๓. จัดสรรบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
๒๔. จัดโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒๕. อบรมให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของโภชนาการ
๒๖. จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับนักเรียนทุกสัปดาห์
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. จัดประชุมระดมแนวความคิดจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาสถานศึกษา
๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อ ง
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ปรับปรุงหลักสูตรให้เอื้อต่อผู้เรียน และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
๔. ส่งเสริมการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
จัดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สถานที่ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน
๕. ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
๖. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็ว และระบบป้องกัน
๗. ปรับปรุงห้อง Server ให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
๘. การปรับปรุงโครงข่าย Local Area Network ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๙. การเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ Wireless Lan ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
๒. จัดให้มีการจัดประกวดสื่อในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
๓. เชิญวิทยากรในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น
๔. การนิเทศภายในและติดตามผลอย่างเป็นระบบ
๕. การประเมินความพึงพอใจครูผู้สอนโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินตามรายวิชา
๖. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
๗. การส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๘. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
๙. นำข้อมูลการสะท้อนกลับมาพัฒนาอย่างจริงจัง
๑๐. การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และขยายการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯ และ
ต่างโรงเรียน
ความต้องการการช่วยเหลือ
การระดมทรัพยากร งบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน

๕๙
๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน ระดับ
ที่ได้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.๗๗
๙.๖๐
๙.๘๐
๙.๕๐
๑๑.๑๑
๘.๐๐
๔.๘๐
๕.๐๐

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

ดี

๘๖.๕๘

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ ๕.๐๐
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัว บ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒ นาตามจุดเน้น และจุ ดเด่น ที่ส ่ งผลสะท้ อ นเป็ น ๕.๐๐
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัว บ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนิน งานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ ๕.๐๐
สถานศึกษา
ตัว บ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒ นาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ๕.๐๐
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม
๑๐๐.๐๐
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพระดับ ดี
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
() รับรอง
( ) ไม่รับรอง

๖๐
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
๑. ผู ้ เ รี ย นมี ส ุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที ่ ด ี มี น ้ ำ หนั ก ส่ ว นสู ง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และมีความใฝ่รู้ เพราะรู้จักดูแลตนเองให้ปลอด
จากสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุร า ไม่เล่น การพนัน มีจิตใจโอบอ้อมอารี เช่น การบริจาคโลหิตแก่โ รงพยาบาล
มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บเงินหรือสิ่งของได้จะคืนเจ้าของ รู้จักประหยัดอดออม และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วย
การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นทางด้านความละอายใจ
ต่อบาป การเกรงกลัวต่อบาป มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่ว่า “ลูกธรรมโชติเป็น
คนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม”
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความเป็นผู้นำทางวิชาการในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
มีน้ำใจ รักธรรมชาติ เป็นกัลยาณมิตรกับผู้ร่วมงาน มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบบริหารคุณภาพ
(PDCA) ในการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับในรูปแบบการบริหารการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ โปร่งใสใน
การบริหารจัดการ มีความสามัคคี และจัดบรรยากาศภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาร่มรื่น สะอาด
สวยงาม ปลอดภัย เป็น ระเบีย บเอื้อต่อการพัฒนา เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้ผ ู้เรียนมี
ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดกิจกรรม เพื่อฝึก
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียนได้รับพัฒนาการสุนทรียภาพอย่าง
ครบถ้วนทั้งด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
เสียสละ อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สถานศึกษามีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษาใช้การจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบสาธิต การสอนแบบ
ทดลอง การสอนแบบโครงงาน ที่เห็นได้เด่นชัดคือ โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถครองรางวัลชนะเลิศระดับภาค
โครงงานอาชีพ ที ่ ใ ห้ ผ ู ้เ รีย นได้ แ สดงความสามารถในด้ านการประกอบอาชีพ ต่ า งๆ โครงงานปลูก พืช ผั ก
ปลอดสารพิษในถังสี ปลูกผักเลื้อยตามโครงเหล็ก เช่น บวบ เพื่อเป็นร่มทางเดิน เพาะเห็ดโดยใช้วัสดุเหลือใช้
การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ จากธนาคารขยะ การเพิ่มสุนทรียภาพทางด้านภาษาจนสามารถครองตำแหน่งชนะเลิศ
ด้านการเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับภาค ๒ ปีซ้อน

๖๑
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน เช่น การจัดห้อง
พิเศษให้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
(ห้องสืบค้น) จำนวน ๔ ห้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีความเข้มแข็งยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
๑. ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการอาชีพมากกว่าการเรียนเพื่อศึกษาต่อ เช่น การจัดถนนสายดนตรี
ในห้องประชุมที่มีการจัดเต้ นท์ขายสิ่งประดิษฐ์และอาหาร ตลอดจนการสาธิตการเพาะเห็ดฟางจากก้อนเห็ด
ที่เหลือจากการเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น
๒. ผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ควรได้รับการสอนซ่อมเสริมเพื่อ
เข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนและไม่มี
การรายงานผลการประชุมต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการประชุม รวมทั้งสถานศึกษายังขาด
สื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรท้องถิ่นยังน้อยกว่าที่ควร ด้านสภาพแวดล้อม สถานศึกษามีต้นไม้จำนวน
มาก แต่ไม่มีป้ายบอกชื่อและประโยชน์ของต้นไม้เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และบุคลากร
บางส่วน ยังไม่เข้าใจการสรุปผลการดำเนินงานระดับกลยุทธ์ของสถานศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
กับตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. สถานศึกษาจัดแบ่งผู้เรียนตามความสามารถของผู้เรียนจากฝ่ายวิชาการเป็นอัจฉริยะ เก่ง ปานกลาง
และอ่ อน ทำให้ ครูผ ู ้สอนไม่ สามารถวิ เคราะห์ผ ู ้ เรี ยนเป็ นรายบุ คคลได้ การจัดการเรี ยนการสอนให้ผ ู้ เรี ยน
เน้นกระบวนการสอนย้ำสำหรับผู้เรียนที่ด้อยกว่าอัจฉริยะมากกว่าการซ่อมเสริมความรู้นอกเวลาเรียน ผู้เรียนต้อง
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดให้ จึงมีผู้เรียนที่เน้นด้านการอาชีพมากกว่าการเรียนเพื่อศึกษาต่อ
๒. ครูควรสอนซ่อมเสริมอย่างเข้มข้นให้ผู้เรียนที่จะต้องสอบ O-NET ในระดับชั้นมัธยมศึ กษา
ปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทุกกลุ่มสาระวิชา
๓. การส่งแผนการจัดการเรียนรู้หลังสอนไม่เป็นไปตามกำหนดในบางกลุ่มสาระวิชา เช่น สาระ
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และขาดข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้มีหน้าที่ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในภาพรวมว่า สถานศึกษาจัดการศึกษาตาม
แผนกลยุทธ์ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใดน้อยกว่าที่ควร

๖๒
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ด้าน
๑. คุณภาพของผู้เรียน
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีความสามารถ
ในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง และการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นแนวคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตต่างๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
๒. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ตาม
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมาย
๓. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีวุฒิภาวะทาง
อาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยในแต่ละระดับชั้น ตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน
๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่เกณฑ์สถานศึกษากำหนดด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม และเป็นผู้มีมารยาทดี
และมีสัมมาคารวะ
๕. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
๖. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดี รู้จักวิธีป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงและ
สิ่งเสพติดอบายมุขทั้งปวง สามารถอยู่ร่วมกันได้ดีกับครอบครัวและชุมชน และมีจิตสังคม
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีการนำ
หลักการบริหารเชิงคุณภาพ (PDCA) มาเป็นแนวทางการบริหารที่มีการกระจายอำนาจจากบนสู่ล่าง มีการเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู พร้อมด้ว ยคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แสดงความ
คิดเห็นและเห็นชอบในการบริหารงานด้านต่างๆ ที่มีการติดตามตรวจสอบได้ มีการพัฒนาครูและผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการ

๖๓
เรียนรู้ มีระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้ มีการนำผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆอย่างมีระบบ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. ครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูได้รับรางวัลครู
ดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จำนวน ๑๕ คน รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทอง จำนวน ๑๗ เหรียญทอง ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
๒. ครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ PLC เป็นอย่างดี นำกระบวนการ PLC มาประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น และทุกฝ่าย เพื่อหาข้อสรุปและนำผลไปดำเนินการพัฒนาต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดคำนวณ สรุปความคิดรวบยอด
คิดเป็นระบบให้เพิ่มขึ้น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น ให้สูงกว่าระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับวัย เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นงานเป็นรายระดับชั้นต่อไป
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. ควรมีการปรับเป้าหมายการศึกษาและการตั้งค่าเป้าหมายให้ชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งควรมีการตั้งค่าเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่สัมพันธ์กัน
๒. ควรมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นระบบที่สะดวกในการค้นหาและเป็นระบบ
เดียวกัน
๓. ควรมีการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพร้อมสื่ อทัศนูปกรณ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ภายในสถานศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเพียงพอให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และ
เหมาะสมกับวัยและจำนวนของผู้เรียน
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูนำแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญไปใช้ มีการกำหนดการใช้สื่อเทคโนโลยี
แต่ครูไม่ได้นำสื่อมาใช้อย่างสม่ำเสมอ และสื่อเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอ

๖๔
ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย เรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกประสบการณ์จากสถานการณ์จริง
ที่สัมพันธ์กับชีวิตให้มากขึ้น การจัดทำโครงงานศึกษา ค้นคว้าทดลองในเรื่องที่ตนสนใจให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การปรับเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษาควรดำเนินการเชิงระบบ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการดำเนินการ และจัดทำให้ชัดเจนให้สอดคล้องสัมพันธ์กันทุกกลุ่มงาน ตั้ งแต่การจัดทำแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีที่ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และความต้องการของชุมชน
๒. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศนั้นปรับให้เป็นระบบ ที่มีทุกหน่วยงานของโรงเรียนแล้วนำมาสรุปรวมไว้
ที่เดียวกันที่เป็นระบบทีส่ ะดวกในการค้นหา โดยมีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
๓. การปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพร้อมสื่อทัศนูปกรณ์ เช่น ห้องแนะแนวควรจะ
เป็นวาระเร่งด่วนที่จะดำเนินการให้มีระบบไฟฟ้าใช้ มีระบบป้องกันนกพิราบ ปรับปรุงห้องเรียนบางห้องเรียน
เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่ต้องทำกิจกรรม ไม่ให้เกิดความแออัดเกินไป ทั้งนี้
ควรระดมทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาห้อง
ต่างๆดังกล่าว
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมอย่างหลากหลาย กระตุ้นการใช้สื่ออย่างสม่ำเสมอ และจัดซื้อสื่อ
เทคโนโลยีให้เพียงพอทุกห้องเรียน
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
เนื่องจากสถานศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (ลูกเสือ) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับโล่
รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน เรื่อง ๓ in ๑ กระบวนการเรียนรู้ลูกเสือสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ในงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA ๒๐๑๘) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จาก
บริษัทปิงโกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ( zero waste

๖๕
school) ระดับประเทศรอบแรก พร้อมทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสืออนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากรางวัลดังกล่าว
สถานศึกษาควรนำมาสานต่อพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี เนื่องจากนวัตกรรมกิจกรรมลูกเสือเป็น
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ด้วยกระบวนการลูกเสือ ที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านลูกเสือให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย คือ ทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย และระดับประกาศนีย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) สถานศึกษาควรจั ด ทำ
เป็น โครงการที่ชัดเจน กำหนดวัตถุป ระสงค์ที่เน้นเป้าหมายผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการการ
ดำเนินงาน ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ และเป้าหมายของโครงการ เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นให้มี
การประเมินโครงการ แสดงผลสำเร็จของโครงการ และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการวงจร
เชิงคุณภาพ (PDCA)
สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาได้ดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ใช้กิจกรรมติว O-NET /
GAT / PAT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โดยดำเนินการดังนี้ ประชุมครูและบุคลากร เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET /
GAT / PAT ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จัดตั้งคณะกรรมการระดับชั้น ประชุมคณะกรรมการระดับชั้น
เพื่อเลือกหัวหน้าระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ดำเนินการประชุมปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน O-NET ปีการศึกษา
๒๕๖๐ วิเคราะห์แนวทางของแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (Test Blue Print) นำข้อมูลมากำหนด
แผนยกระดับผลคะแนน O-NET จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบเข้มตามตารางเรียนที่กำหนด และสอนเสริม O-NET
ม.๓ และ ม.๖ ในวันเสาร์ โดยคุณครูของโรงเรียน สอนเสริม GAT/PAT ม.๖ ในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยวิทยากร
ภายนอก ผู้บริหารกำกับ ติดตามการสอนเสริม สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อวางแผนในปีการศึกษาต่อไป
ผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน O-NET ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า
ปี การศึกษา ๒๕๖๐ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีเพียงกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ต่ำกว่า แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา ๒๕๖๑
สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผลคะแนนเปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๐ และปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
ภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ ๔๖.๘๓ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๒.๐๙ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๒๖ คณิตศาสตร์
ได้คะแนนร้อยละ ๒๓.๓๖ เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๗.๗๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๔๒ วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ
๓๑.๓๘ เพิ่มเป็นร้อยละ ๓๓.๙๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕๒ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนร้อยละ ๒๘.๗๖
ลดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๒ ลดลงร้อยละ ๑.๕๔
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา
๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

๖๖
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ดังนี้ ภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ ๔๓.๖๕ เพิ่มเป็นร้อยละ
๔๓.๖๘ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๓ คณิตศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ ๒๐.๙๔ เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๕.๗๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ
๔.๘๓ วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนร้อยละ ๒๖.๔๓ เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๗.๙๑ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๔๘ สังคมศึกษาฯ
ได้คะแนนร้อยละ ๓๒.๐๙ เพิ่มเป็นร้อยละ ๓๕.๐๔ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๙๕ และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนร้ อยละ
๒๓.๔๕ เพิ่มเป็นร้อยละ ๒๗.๑๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๗๑
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลคะแนนต่ำกว่า
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) และระดับประเทศ สถานศึกษาจึงควรพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ

๖๗
๑๕. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
๑๕.๑ การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรี ย นธรรมโชติ ศ ึ ก ษาลั ย แบ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานเป็ น ๔ ฝ่ า ย ได้ แ ก่ ฝ่ า ยอำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ
TCS Model และ 7G Model
TCS Model

๖๘
7G Model

๖๙

๗๐
๑๕.๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรีย นธรรมโชติศึก ษาลั ย เป็ น โรงเรียนผู้นำการศึก ษาไทย มุ่ ง พั ฒ นาก้าวไกล
ไปสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ใช้ศาสตร์พระราชา พัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
พันธกิจ
๑. มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างผู้นำที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสากล
๒. ส่งเสริมการเข้าร่วมและธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยและศาสนา
๓. ส่งเสริมการใช้ศาสตร์พระราชาในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต
๔. เร่งปฏิรูปการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
เป้าประสงค์
๑. โรงเรียนบริหารจัดการได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและศาสตร์พระราชา
๒. โรงเรียนจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
ประเทศ และความเปลี่ยนแปลงของโลก
๓. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบูรณาการกับศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่สากล
๔. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาไทย ก้าวไกลไปสากล
๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อัตลักษณ์
ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
เอกลักษณ์
ภูมิทัศน์เด่น เน้นสร้างงาน วิชาการพัฒนา
ปณิธาน
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สถาบันสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป้าหมายสู่โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เป้าหมายที่ ๑ โรงเรียนน่าอยู่
๑.๑ สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย
๑.๒ มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้
๑.๓ มีบรรยากาศแห่งการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๑.๔ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำพาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ
๑.๕ เป็นโรงเรียนผู้นำหรือโรงเรียนตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้

๗๑
เป้าหมายที่ ๒ คุณครูใจดี
๒.๑ ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
๒.๒ ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่สมบูรณ์
๒.๓ ครูให้ความดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนตามศักยภาพและความสามารถพิเศษ
๒.๔ ครูเป็นครูที่ดีที่ผู้เรียนรักใคร่นับถือ
๒.๕ ครูมีผลงานแห่งความเป็นครู ที่เป็นตัวอย่างแก่ครูคนอื่นได้
เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนมีผลิตผล
๓.๑ ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามศักยภาพ
๓.๒ ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ ที่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
๓.๓ ผู้เรียนทุกคนมีผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย
๓.๔ ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะ ๓Rs ๘Cs สมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๕ ผู้เรียนที่เป็นผู้นำ เสียสละเพื่อผู้อื่นเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายที่ ๔ ชุมชนร่วมมือ
๔.๑ เครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นแหล่งพัฒนาครูและผู้บริหาร
๔.๒ เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
๔.๓ โรงเรียนสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชน วัด หน่วยงาน องค์กรฯลฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
๔.๔ โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการแก่โรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่บริการ
๔.๕ เป็นโรงเรียนผู้นำหรือโรงเรียนตัวอย่างด้านการทำงานโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดเน้นของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
“สะอาด ระเบียบ ปลอดภัย”
๑. นิยาม “สะอาด”
๑.๑ ทำสิ่งใดให้คำนึงถึงความสะอาดอยู่เสมอเพื่อจะได้ปลอดโรค ปลอดภัย สบายตา สุขใจ
๑.๒ ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงเรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจสะอาด
๑.๓ จะต้องมีการจัดการกับความสะอาดทางกายภาพของบุคคล สถานที่ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและตัวตน
ของบุคคลอยู่เสมอ
๑.๔ จะต้องมีการจัดการกับความสะอาดของจิตใจของแต่ละบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
๑.๕ สะอาดกาย สะอาดใจ สะอาดทั่วไป เป็นพื้นฐานของความสุขความเจริญ
๒. นิยาม “ระเบียบ”
๒.๑ ทำสิ่งใดให้คำนึงถึงความเป็นระเบียบอยู่เสมอเพื่อจะได้สบายตา ปลอดภัย สวยงาม
๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่
เกี่ยวข้องและอนาคตการรับราชการของตนเอง

๗๒
๒.๓ จะต้องมีการจัดการกับความเป็นระเบียบทางกายภาพของบุคคลและสถานที่ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน
และตัวตนของบุคคลอยู่เสมอ
๒.๔ จะต้องมีการจัดการกับการปฏิบัติให้ถูกระเบียบและกฎหมาย ของแต่ละบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
๒.๕ มีความเป็นระเบียบ ทำถูกระเบียบและกฎหมาย ชีวิตสุขสบายทั้งบุคคลและกลุ่มคน
๓. นิยาม “ปลอดภัย”
๓.๑ ปลอดภัยจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่พึงประสงค์
๓.๒ ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความคิดและจิตใจ
๓.๓ ปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
แนวคิดหลักของการพัฒนาโรงเรียน
การบริหารจัดการใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุก
ระดับ ทุกฝ่าย บริหารงานตามวงจรความสำเร็จ P D C A ( Plan, Do, Check, Action ) ทุกกิจกรรมมีการกำกับ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ มีการรายงานผลเป็นเอกสารโดยผู้ดำเนินการเอง ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นสำคัญที่โรงเรียน
ดำเนินการคือการสร้างความตระหนักที่ดีในการพัฒนาโรงเรียนแก่บุคลากร
การกำหนดกลยุทธ์ และโครงการ
โรงเรียนได้กำหนดกลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ และโครงการ ๑๕ โครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากร การจัดการศึกษา
และการบริหารจัดการของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ ๑ ดำรงความเป็นไทยและใช้ศาสตร์พระราชานำพาสู่ความยั่งยืน
โครงการ ๑. โครงการศาสตร์พระราชานำพาชีวิต
๒. โครงการส่งเสริมและสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓. โครงการพุทธธรรมนำธรรมโชติ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการศึกษาทุกมิติให้เป็นสรรพกำลังในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการ ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล
๒. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. โครงการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๕. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
๖. โครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพทันโลกยุคปัจจุบัน
โครงการ ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร

๗๓
กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
โครงการ ๑. โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ ๑. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้ได้มาตรฐาน
โครงการ ๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๒. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. โครงการการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

๗๔

ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
ประเด็นการพิจารณา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด มีทักษะในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยมีการคัดกรองผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นำผลที่ได้มาใช้พัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูง ขึ้น ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ ใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา เทคนิคการเสริมทักษะทางภาษาไทย เทคนิคการสร้างทักษะทางภาษาต่างประเทศ หรือเทคนิควิธีลัด
ในด้านการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ในการเรียนการสอน มีการจ้างครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาในการ
สอนภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถ ใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณต่างๆ เช่น การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน คัดลายมือภาษาจีน
แข่งขันเกมคำคม กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ กิจกรรมค่าย-มีความสุขสนุกกับ A-Math game เกมต่อคำนวณ
และการจัดการแข่งขัน A-Math game การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

๗๕
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของผู้เรียน ในระดับดีขึ้นไป
๓. แบบสรุปคัดกรองอ่านออกเขียนได้ รายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
๔. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๖. แบบสรุปรายงานและประเมิน ผลการจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๘๔ มีความสามารถในการอ่าน ในระดับดีขึ้นไป
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๘๔ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในระดับดีขึ้นไป
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๘๔ มีความสามารถในการเขียน ในระดับดีขึ้นไป
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๕๓ มีความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดีขึ้นไป
๕. ผู้เรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือภาษาจี น
ระดับชั้น ม.ปลาย
๖. ผู้เรีย นได้ร ับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดคัดลายมือภาษาจีน งานเทศกาลภาษา
นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
๗. ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการอ่านพินอิน ระดับชั้น ม.ปลาย
๘. ผู้เรียนได้ร ับ รางวัล ระดับ เหรียญทอง การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่ว ไป ระดับชั้น ม.ปลาย
๙. ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลง ระดับชั้น ม.ปลาย
๑๐. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ฝึกฝนให้
นักเรียนมีทักษะการคิด ปฏิบัติจริง และส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ผ่านการจัดและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
๒. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ได้รับการนิเทศติดตามจากฝ่ายวิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง

๗๖
๓. มีการวัดผล ประเมินผลการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุกปีการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
๑. พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ให้มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ การสืบค้น ทันต่อเหตุการณ์
๒. ควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. กำหนดแนวทางการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในประเด็น ๓Rs ประกอบด้ว ย
Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะในการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้เป็นรูปธรรม โดยจัดทำโครงการรองรับใน
แผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่อง ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นการฝึกทักษะ การสอนด้าน
ต่างๆ เช่น สร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการแสวงหาความรู้ ยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนภาษาไทย
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย การใช้
ภาษาไทย และสืบทอดภาษาไทย ในวรรณกรรมพื้นบ้านสาขาต่างๆ เช่น วรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เพลงพื้น บ้าน ฯลฯ กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน พัฒ นาการเรียนการสอนภาษาไทย การใช้
ภาษาไทย ความสามารถในการเขียน การอ่าน การสื่อสารและการคิดคำนวณอย่างยั่งยืน
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้น เพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๔. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่หลายหลาย
๕. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มเติมทักษะการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนโดยกำหนดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๗๗
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
สถานศึกษาได้ดำเนิน การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดยครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในรายวิชาต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา รู้จัก
วิธีการในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สอดแทรกวิธีการจำแนก เปรียบเทียบข้อมูล เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ
ความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูล เพื่อการทำงานอย่างเหมาะสม ตลอดจนวิธีการตัดสินใจในการแก้ปัญหา
การคาดการณ์ และกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบ
STEM Education, Active Learning, Learning by Doing เน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ เ รี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นตามมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ผู้เรียน
หลากหลายรูปแบบ ใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา ในการเรียนการสอน และจั ด กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี ว ิ จ ารณญาณ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย น ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้ ๓Rs๘Cs เช่น ค่ายหุ่นยนต์ กิจกรรมประกวดคำขวัญ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ หัวข้อ“เด็กไทย ก้าวไกล ในศตวรรษที่ ๒๑” กิจกรรมค่ายมีความสุข สนุกกับ A-Math
Game เกมต่อคำนวณ การแข่งขันเกม A-Math กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ายเตรียมความพร้อม นักเรียน ม.๑ และ ม.๔ จัดสอนเสริมเตรียมความพร้อม
วิชาการสู่สนามสอบเพื่อศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของผู้เรียน สมรรถนะความสามารถในการคิด ในระดับดีขึ้นไป
๒. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๓. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๔. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๘๑ มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการคิด ในระดับดีขึ้นไป

๗๘
๒. ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ประเภทนักเรียน องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
๓. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น
และแก้ปัญหา ที่เกิดจากการนำเสนอผลงานจากการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการคิดมากขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
๒. ครูควรปรับรูปแบบการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๓. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้สอน เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
๔. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. จัดค่ายวิชาการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๒. เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น แบบ Active
Learning

๗๙
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ผู้เรีย นมี ค วามสามารถในการสร้ า งนวั ต กรรม โดยใช้ ว งจรคุ ณ ภาพ PDCA ในการพั ฒ นา มี ก าร
วางแผนพัฒนาโดยครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้นำไปสู่ความสำเร็จของผลงาน/ชิ้น
มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้แบบ learning by doing Active learning Brainstorming
ตามแนวศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสะเต็มศึกษา(STEM Education) มีรูปแบบ
การสอนด้วยกระบวนการกลุ่ม นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมผ่านการทำโครงงานและการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ด้วยตนเองตามความสนใจ นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขผลงาน/ชิ้นงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนา
นวัตกรรมต่อไป โดยนักเรียนได้ใช้ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีและทักษะชีวิต การทำงานเป็นกลุ่ม การเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน
เป็นฐาน และการเรียนรู้เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพในชุมชน และมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม เช่น รายวิชาวิทยาการคำนวณ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study : IS)
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ การออกแบบและเทคโนโลยี โครงงาน
คุณธรรม ภาษาไทย( เกมคำคมสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ เกมหรรษา) ภาษาต่างประเทศ(การนำเสนอผลงาน
ชิ้นงาน และสถานการณ์จำลอง (Role Play) เป็นต้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง (เพิ่มเติมได้)
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเอง(Independent Study : IS) ปีการศึกษา
๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๔. การนำเสนอผลงาน ชิ้นงาน และสถานการณ์จำลอง (Role Play)
ภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมนักเรียนเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น kahoot
- กิจกรรมนักเรียนเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line, Facebook, Google meet, Zoom
ภาษาจีน
- กิจกรรมนักเรียนตอบคำถามวันตรุษจีน ใช้แอพพลิเคชั่นรูปแบบออนไลน์
ภาษาไทย
- กิจกรรมทำหนังสือเล่มเล็ก
- กิจกรรมวิดีโอนำเสนอการพูดในโอกาสต่าง ๆ
- กิจกรรมเกมคำคม

๘๐
คณิตศาสตร์
- หนังสือเล่มเล็ก เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ม. ๕
- Mind mapping เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ม. ๕
- รูปคลี่ พีระมิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.๓
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หนังสั้นวิทยาศาสตร์
- โครงงานวิทยาศาสตร์(รายงาน power point และ ไวนิล (ม.๒ และ ม.๕) รายวิชา IS
- ยูทูปนำเสนอโครงงานของนักเรียน(ม.๒ และ ม.๕) รายวิชา IS
https://youtu.be/zRr๐tM31HN4
https://youtu.be/YClXiXpsDh๐
https://youtu.be/rjxyjGgv4_E
https://youtu.be/1qjBG๐BZ2Tk
https://youtu.be/NzeG6UQACIo
https://youtu.be/keIIjAp9uiE
https://youtu.be/5wOq๐b7I8j4
https://youtu.be/bG2wwQPgbIA
https://youtu.be/70Qx54ZHAZs
https://youtu.be/GSfB8WktZyE
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เกม กระบวนการกลุ่ม
- บทบาทสมมติ สัมมนา
- Mind mapping
- Active learning การนำเสนอผลงาน
ศิลปะ
- ห้องเรียน“ยุวชน คนสร้างศิลป์”ยุค New Normal
การงานอาชีพ (พานิชยกรรม)
- กิจกรรมองค์กรอาชีพ
- กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักเรียนโดยใช้ power point
การงานอาชีพ (คหกรรม)
- กิจกรรมทำคลิปวิดีโอนำเสนอการประกอบอาหารของนักเรียนผ่าน APP LINE
สุขศึกษาและพลศึกษา
- โมเดล สนามกีฬาแบตมินตัน

๘๑
- ยูทูปสุขศึกษา
๕. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๖. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๗. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
องค์ความรู้ของผู้เรียนในรูปแบบเอกสาร สื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐.๗๑ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๒. ผู ้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๖๓.๒๔ มี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นรายวิ ช าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
(Independent Study : IS) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๖๖.๒๘ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา
๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้นำเสนอผลงาน ชิ้นงาน และสถานการณ์จำลอง (Role Play) ในรายวิชา
ต่างๆ
๕. ผู้เรียนได้รับคัดเลือก ระดับประเทศ โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึก
ความเป็นไทย “ระดับพลอย” จำนวน ๕๐ ทีม สุดท้าย ใช้ชื่อทีม Scarecrows and birds of the future
โครงการหุ่นไล่กาสารพัดประโยชน์ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ จากมูลนิธิเอสซีจี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ครูออกแบบสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการคิด และส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study : IS) ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงงานอื่น ๆ โครงงานคหกรรม (แปรรูปอาหาร และการประกอบอาหารสร้างรายได้) สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น(ช่างอุตสาหกรรม) ได้สร้างหนังสือเล่มเล็ก จั ดทำเกมคำคม ได้นำเสนอโครงงานลงในยูทูป
นำเสนอผลงาน ชิ้นงาน และสถานการณ์จำลอง (Role Play) และออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ เกมแบบ
Active Learning ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นการเรียนรู้แบบ learning by doing และรูปแบบ
การสอนด้วยกระบวนการกลุ่มบูร ณาการกับหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสะเต็มศึกษา (STEM
Education) ส่งผลให้นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน จากการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้สามารถนำเสนอ
สื่อสารผลงานสู่ชุมชน สังคมและสาธารณะในโอกาสแข่งขันหรือประกวดในโอกาสต่าง ๆ ได้รับรางวัล หรือ
เผยแพร่โดยออกไปนำเสนอในชุมชนโดยตรงและนำวิดีโอลงใน youtube, facebook ฯลฯ

๘๒
๒. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่การใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น Power
Point เกมส์ต่าง ๆ Kahoot เป็นต้น รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
เ ช ่ น ก า ร ใ ช ้ Google Site, Google Form, Google Classroom, Line, Zoom Meeting, Facebook,
YouTube, Schoology เป็นต้น และทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนมีผลงานในด้านต่าง ๆ และมีการเผยแพร่ลงในกลุ่ม Line
กลุ่ม facebook, youtube ฯลฯ
จุดที่ควรพัฒนา
ครูควรออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกและนำความรู้ที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง มีสมรรถนะทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. ครูผู้สอนต้องพัฒ นาวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริ มให้
นักเรียนมีทักษะ สมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒. พั ฒ นาห้ อ งเรี ย นให้ เป็ น ห้อ งแห่ งการเรี ยนรู้ แ ละส่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ต ลอดชีว ิต สอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต้องได้รับการอบรมพัฒนาและส่งเสริมการสอนให้มี
ศักยภาพสูงมากขึ้นและส่งเสริมครูให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

๘๓
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดซื้อวัสดุการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วม
ประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ครูใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
การจัดการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ การสอนผู้เรียนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีส ารสนเทศในห้องเรีย น เป็น ต้น และจัดกิจกรรมที่ส ่ งเสริ มความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับผู้เรียน เช่น ค่ายหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ผ่านโปรแกรม kid-bright simulator
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google meet เป็นต้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๓ สมรรถนะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดีขึ้นไป
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๓. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๕. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๙๕ มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับ
ดีขึ้นไป
๒. ผู ้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๖๖.๐๑ มี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรีย นรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔
ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวิดีโอสั้น รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับจังหวัด
โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี ๒๕๖๔
๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน IEd Open House E-Sport
๕. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สนับสนุนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

๘๔
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. ครูด้านเทคโนโลยีทุกคนสอนตรงกับวิชาเอก/สาขา
๒. นักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
๓. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ไม่ครบทุกห้อง
ทำให้บางรายวิชานักเรียนขาดโอกาสในการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. โรงเรียนต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ
ให้ครบทุกห้อง
๒. สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี

๘๕
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย น โดยจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ
อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่ายมีความสุขและสนุกกับ A-Math game เกมต่อคำนวณ การจัดการแข่งขัน A-Math Game การทดสอบการ
อ่านและการเขียนภาษาไทย พัฒนาศักยภาพทางทัศนศิลป์...สู่ความเป็นเลิศ ค่ายวิทยาศาสตร์ พัฒนาความเป็น
เลิศทางด้านหุ่นยนต์ พัฒนาความรู้สู่สนามสอบ O-NET เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น การแสดงผลงานการค้นคว้าอิสระ (IS) งานวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๕๙.๔๔ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๓
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๐ ผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยผลการ
ทดสอบวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
สูงกว่าระดับ สังกัดและระดับ ประเทศ และมีผ ลการทดสอบวิช าภาษาไทยและวิช าสังคมศึกษาสูงขึ้นจาก
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๕. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๕๙.๔๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๒. ผู้เรีย นระดับ ประกาศนีย บัตรวิช าชีพชั้นปีที่ ๑-๓ ร้อยละ ๕๔.๒๐ มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๓. ผู ้ เ รี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๓ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ

๘๖
๔. ผู ้ เ รี ย นชั ้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๖ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้น พื ้ น ฐาน ( O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ และมีผลการทดสอบวิชาภาษาไทย
และวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓
๕. ผู้เรียนได้รับทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายมนัสชัย นิลทับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
๖. ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕ ได้แก่ นางสาวชาลินี
เครือวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
๗. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. นักเรียนบางคนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
๒. คะแนน O-NET เฉลี่ยของโรงเรียนบางวิชาต่ำกว่าคะแนน O-NET เฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับสังกัด และระดับประเทศ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. กิจกรรมสอนซ่อม – เสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. กิจกรรมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์
๓. กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่สนามสอบ O-NET

๘๗
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ระดับคุณภาพ : ดี
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรี ย นมี ม าตรการในการเปิ ด และปิ ด
ตามสถานการณ์ ดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงทักษะการทำงานของนักเรียนก็จะมีน้อยลงหรืออาจไม่มี
เลยในบางรายวิช า แต่ในการเรีย นรูป แบบ On-site นั้นก็ยังสามารถที่จ ะฝึ กทั ก ษะให้ กับนักเรียนได้ บ ้ า ง
โดยครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝึกซ้อมนักเรียนแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ร่วมกิจกรรมทั้งในและ
นอกสถานศึกษา เช่น การร่ายรำประกอบเพลงรำวงสุพรรณบุรี เพื่อการประกวดแข่งขัน แสดงงานแถลงข่าว
วัน การศึกษาเอกชน การแสดงประกอบเพลงรำวงสุพรรณบุรี ขับร้องโดยผู้ ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เนื่องในงานกาชาดและงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝึกซ้อมนักเรียนและ
นำนักเรีย นเข้าร่ว มแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒รุ่น ๑๘ปีชาย การแข่งขัน ๓x๓
Thai Basketball Invitation ๒๐๒๑ นายนิโคล่า ฟรังโก้ นักเรียนชั้น ม.๖/๖ เข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอล
อาชีพกับทีม Sniperx รายการ การแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย ดิวิชั่น ๑ ปี๒๕๖๔ และได้เข้าร่วม
แข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ร่วมกับทีมสโมสรบาสเกตบอล Sniperx รุ่น ๒๓ ปีชาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ งานคหกรรมได้จัดการเรียนการสอนเบเกอรี่ ให้กับผู้เรียน สามารถนำความรู้
จากการฝึกปฏิบ ัติจ ริงในห้องเรีย นไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ งานแนะแนวมีการจัดกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในคาบวิชากิจกรรมแนะแนว และแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียน
ชั้น ม.๓ และ ป.๖ ในเขตพื้นที่บริการ แบบทดสอบการค้นพบตนเอง ติดตามประเมินผลการศึกษาต่อ จัดทำ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จัดทำป้ายนิเทศข้อมูลศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ข้อมูลอาชีพเสรีในอาเซียน เป็นต้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิช าการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ๓
ขึ้นไป
๒. ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน
๓. แบบทดสอบการค้นหาตนเอง เช่น แบบทดสอบพหุปัญญาของซัมซุง แบบทดสอบแอดมิช ชั่น
พรีเมี่ยม แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพของกรมการจัดหางาน แบบทดสอบ
ค้น หาตัว เอง ม.ปลายของ Eduzones แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ และแบบวัดความเครียดของกรม
สุขภาพจิต แบบสำรวจคุณค่าในตนเอง แบบทดสอบวัดวุฒิภาวะทางอารมณ์ แบบทดสอบความสนใจในอาชีพ
แบบทดสอบการค้นหาลักษณะนิสัย และแบบสำรวจการใฝ่เรียนใฝ่รู้
๔. Website และ Facebook ของโรงเรียน

๘๘
๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๖. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรีย นร้อยละ ๕๕.๕๖ มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๓.๙๐ มีการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
๓. ผู้เรียนเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหาร PIM Cretive food contest ๒๐๒๑
๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลสื่อสาธิตการประกอบอาหาร รองชนะเลิศอันดับ ๑
๕. ผู้เรียนได้รับรางวัลประเภทคลิปวิดีโอ“ เทคนิคที่เด็กบัญชีควรมี ในการเรียนยุคโควิด-๑๙” เหรียญเงิน
๖. ผู้เรียนได้รับรางวัลประเภทคลิปวิดีโอ รีวิวสินค้า“ยอดขายทะลุล้าน เพราะการรีวิว”เหรียญเงิน
๗. ผู ้ เ รี ย นได้ ร ั บ รางวั ล ชนะเลิศ อั น ดับ ๑ และรางวั ล รองชนะเลิศ อั น ดั บ ๒ ประเภทการแข่งขัน
"สร้างสรรค์งานศิลปะเทคนิคสื่อผสม" ระดับ ม.ปลายและปวช.
๘. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีต่อการพั ฒนาความรู้ของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อการศึกษาต่อ
และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนได้
จุดที่ควรพัฒนา
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนเห็นความสำคัญของ
การศึกษาต่ อและการมี งานทำ เช่น การไปศึกษาดู งานในสถานศึก ษาระดับ อุด มศึก ษา (OPEN HOUSE)
การให้ น ั ก เรี ย นไปศึ ก ษาดู ง านในสถานประกอบการต่ า งๆ จั ด ให้ ม ี ต ลาดนั ด อาชี พ เพื ่ อ ให้ น ั ก เรี ย นได้ ฝึ ก
ประสบการณ์ในการออกร้านขายสินค้าประเภทต่างๆ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เช่น การร่วมกิจกรรม (OPEN
HOUSE) ของสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
๒. สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาที่ขอเข้ามา
ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓
๓. จัดประสบการณ์ด้านอาชีพโดยให้นักเรียนได้ศึกษา และขอเข้าร่วมฝึกงานกับสถานประกอบการ
ใกล้บ้านของนักเรียนในทุกๆ อาชีพที่สุจริต
๔. จัดให้มีตลาดนัดอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการออกร้านขายสินค้าประเภทต่างๆ

๘๙
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน ครูที่ปรึกษา
อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในชั่วโมงโฮมรูม มีการคัดกรองผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ แบ่งหน้าที่รับผิ ดชอบเขตพื้นที่รักษาความสะอาด
การจัดโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียน เช่น
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน และกิจกรรม
ครอบครัวคุณธรรม) วันสำคัญ ทางลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ค่ายลูกเสือ TCS อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การอบรมโครงการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กิจกรรมนักเรียนคุณธรรมดีเด่น เป็นต้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. สมุดบันทึกการโฮมรูม
๓. ข้อมูลเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ
๔. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียน
๕. ข้อมูลนักเรียนคุณธรรมดีเด่น
๖. ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตนักเรียน (ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๗. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๘. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๙. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๖๑ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในระดับดีขึ้นไป
๒. ครูที่ปรึกษาบันทึกสมุดกิจกรรมโฮมรูม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลนักเรียนคุณธรรมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖๒ คน
๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
๕. ผู้เรีย นได้ร ับ รางวัล เด็ ก และเยาวชนดี เด่ น ที่ นำชื ่ อเสียงมาสู่ ประเทศ เนื่องในวันเด็ กแห่ ง ชาติ
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

๙๐
๖. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีให้กับผู้เรียน อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามโครงการอย่างหลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน
๒. เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้หลากหลาย
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
ช่วยกระตุ้น ดูแล ชี้แนะให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีทั้งที่บ้านและโรงเรียน

๙๑
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพ
ครูผู้สอนมีการสอนเกี่ยวกับท้องถิ่นและความเป็นไทยในชุมนุมดนตรีไทย มารยาทไทย ภาษาไทย
ในชีวิตประจำวัน รักษ์ภาษา ภาษาพาสนุก ลายไทย รักษ์ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์เดอะมูฟวี่ ยุวชนคนสร้าง
ศิลป์ และสอดแทรกในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการสอน ในรายวิชา
ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ผู้เรียนได้ร่วมแสดงงานศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ทั้ง กิจกรรมภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน เช่น การแสดงชุดรำวงสุพรรณบุรี กิจกรรมประกวดมารยาทไทย งานคนเดิมบาง รวมใจภักดิ์
รักในหลวง งานเกษียณอายุราชการ งานแต่งงาน งานบวช งานฌาปนกิจศพ และงานรัฐพิธีต่างๆ ที่ร่วมกับ
สถานที่ราชการใน ท้องถิ่น จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่ งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เช่น
กิจกรรม ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมไทย พิธีไหว้ครู กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา งานรัฐพิธีสำคัญ
ของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในเรื่องรักความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. ผลการประเมินกิจกรรมชุมนุมที่เกี่ยวกับความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. รางวัลเกี่ยวกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๔. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๖. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย ให้กับผู้เรียน
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๗๕ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในเรื่องรักความเป็น
ไทย ใน ระดับดีขึ้นไป
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการประเมินกิจกรรมชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย เช่น ชุมนุมดนตรี
ไทย มารยาทไทย ภาษาไทยในชี ว ิต ประจำวัน รั ก ษ์ ภ าษา ภาษาพาสนุ ก ลายไทย รั ก ษ์ ป ระวั ติศาสตร์
ประวัติศาสตร์เดอะมูฟวี่ ยุวชนคนสร้างศิลป์ เป็นต้น
๓. ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๙๒
๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เพลงพื้นบ้าน(อีแซว) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี
๕. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยให้กับ
ผู้เรียน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยได้ฝึกทักษะ
ในด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี ไ ทย อาหารไทย ภาษาไทย มารยาทไทย นวดแผนไทย สามารถนำความรู ้ ไ ปใช้
ในชีวิตประจำวันได้
จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาด้านดนตรีไทย ศิลปะไทย นาฏศิลป์ และส่งเสริม
การ ทำอาหารไทยและขนมไทย สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

๙๓
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน และร่วมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและสังคม ท้องถิ่น และปรับตัวได้อย่างกลมกลืนทั้ งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ
ครูผ ู้ส อนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม มีการสอนในรายวิช าหน้าที่พลเมือง ในเรื่อง
วัฒนธรรมท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งเป็นการทำความเข้าในพื้นฐานของวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกันไป
และเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน สถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย เช่น แบ่งฝันปันรักจากพี่สู่น้อง ปัจฉิมนิเทศ “ราชพฤกษ์ชูช่อ” อบรมนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน กิจกรรมลูกเสือธรรมโชติร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด การฝึ กอบรม
ลู ก เสื อ อนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบรมแกนนำสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ To Be Number
One รด.จิตอาสาช่วยเหลือชุมชน ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-๑๙ เป็นต้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของผู้เรียน สมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดีขึ้นไป
๒. ข้อมูลงานระเบียบวินัยนักเรียน
๓. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๕. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๖๗ มีผลการประเมินสมรรถนะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ในระดับดีขึ้นไป
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๓๘ ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๒๘ ปลอดจากปัญหาทะเลาะวิวาท
๔. ผู้เรียนได้รับรางวัลเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ๑-๓ จำนวน ๑๙ คน
๕. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

๙๔
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมทุกระดับชั้นให้กับผู้เรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมบางกิจกรรมค่อนข้างน้อย ต้องหาวิธีกระตุ้นความสนใจในตัวผู้เรียน
ที่มีต่อกิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้นทุกกิจกรรม
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. ประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา
๒. จัดรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน
๓. จัดสรรบุคลากรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
๔. ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับผู้เรียน

๙๕
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต รู้จักการป้องกันโรค และส่งเสริมแนวทางของการออกกำลังกาย การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย ส่วนงานอนามัยของโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารงานอนามัย กิจกรรมจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ของห้องพยาบาล เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ครูได้รู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของ
ผู้เรียนเพื่อนำมาแก้ปัญหาที่จะสามารถทำให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้ง
กับผู้อื่น ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปนั้นยังเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีพัฒนาการตาม
ช่วงวัยของผู้เรียน อีกทั้งสถานศึกษายังได้จัดโครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
เช่น กิจ กรรมโครงการการแข่ งขัน บาสเกตบอล ๓x๓ Thai Basketball Invitation ๒๐๒๑ ณ ศูนย์การค้ า
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี กิจกรรมโครงการการบริจาคโลหิตแก่โรงพยาบาล กิจกรรมโครงการการรับ
วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แก่นักเรียน กิจกรรมโครงการการตรวจ ATK
เป็นประจำในทุกๆ เดือนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกั บ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื ่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การ
แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. เวลาเช้าขณะที่นักเรียนเข้าโรงเรียน ครูเวรประจำวันคัดกรองนักเรียน วัดอุ ณหภูมิร่างกาย มีจุด
ให้นักเรียนทำความสะอาดล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อีกทั้งยังมีการเขียนรายงานบันทึกการ
เดินทางประจำวันของนักเรียน หากพบว่านักเรียนมีไข้เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก
ให้แจ้งผู้ปกครองทราบทันที หรือแจ้งรถโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชมารับโดยทันที และนักเรียนจะต้องสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน
๒. จัดครูเวรประจำวัน ดูแลนักเรีย นตามจุดที่ต่างๆ เช่น โรงอาหาร และกำหนดจุดเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย ๑.๕ เมตร และนักเรียนต้องลดการสัมผัส และใกล้ชิดกัน
๓. การเข้าแถวทำกิจกรรมในช่วงเช้านักเรียนจะทำกิจกรรมหน้าเสาธง ที่หน้าห้องเรียนของตนเอง
โดยยึดหลักการเว้นระยะห่าง ๑.๕ เมตร
๔. ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน กำหนดมาตรการดูแลนั กเรียน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในรถ
รับส่งนักเรียนจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่นราวบันได ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ให้ผู้ประกอบการและนักเรียนสวม
หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และ face shield ตลอดเวลา และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง

๙๖
๕. ในวิชาสุดท้ายของแต่ละวันครูประจำวิชาต้อ งให้นักเรียนทำความสะอาดโต๊ะเรียนโดยใช้น้ำยา
เดทตอลทำความสะอาดโต๊ะเรียนของตนเอง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในจุดที่มีการใช้ หรือมีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ
ในห้องเรียน
๖. ครูที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนในโรงเรียนภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๒. ข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓. ข้อมูลนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
๔. รายงานการรับวัคซีนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
๕. รายงานผลการตรวจ ATK ประจำเดือน
๖. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๗. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๘. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผลความสำเร็จ
๑. ผู้เรีย นร้อยละ ๗๒.๓๓ มีผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิช าสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๔ ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๕.๓๘ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๑๗ มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ (พลศึกษา)
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๔.๔๑ มีภาวะทุพโภชนาการ
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๔ ได้รับวัคซีนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)
๖. ครู และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๙๙ ได้รับวัคซีนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๗. ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รุ่น ๑๘ ปีชาย รายการแข่งขันบาสเกตบอล ๓x๓ Thail
Basketball Invitation ๒๐๒๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
๘. ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด

๙๗
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่จัดขึ้นรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีโ ครงการงดน้ำ ตาล เครื่องดื่ ม ที ่ ไม่ม ีป ระโยชน์ อาหารหวานมั นในโรงเรีย น และจุดน้ ำ ดื่ ม
ให้เพียงพอต่อนักเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. จัดโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒. อบรมให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของโภชนาการ
๓. จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับนักเรียนทุกสัปดาห์

๙๘
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
ประเด็นการพิจารณา
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูล ทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน รายการที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคโดยการวิเคราะห์ SWOT กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน
ผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน มีการจัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทำโครงการ
และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล
และแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน
๒. แผนปฏิบัติการประจำปี
๓. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
ผลความสำเร็จ
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และนโยบายต้นสังกัด
๒. โรงเรียนมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร คือ แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน ระยะ ๕ ปี
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน) ระยะ ๓ ปี เพราะของเดิมใกล้
จะครบวาระ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
จัดประชุมระดมแนวความคิดจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาสถานศึกษา

๙๙
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้มีความคล่องตัว มีความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สามารถทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง รายการวัสดุ
ครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรม ถ้าโรงเรียนมีกิจกรรมมีความจำเป็นเร่งด่วน นอกเหนือจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี สามารถบันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณนอกแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้
สำหรับกิจกรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ มีการจัดทำบันทึกข้อความขอยกเลิกการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานให้ฝ่าย
บริหารทราบ เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำงบประมาณที่ขอยกเลิกมาใช้ในการบริหารงานในส่วนที่จำเป็นต่อไป ส่วนกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการแล้ว มีการจัดทำรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ เสนอปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ แนวทางการปรับปรุง แก้ไขหรือการพัฒนาเพื่อการดำเนินการในครั้ งต่อไป มีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในทุกปี รายงานต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด เผยแพร่ผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในเว็บไซต์ของโรงเรียน รายงาน
ผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน ด้านการบริหารอัตรากำลัง มีการศึกษาข้อมูลอัตรากำลังที่มีอยู่
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสม คณะกรรมการฝ่ายบริหารของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
วิเคราะห์ ความต้องการอัตรากำลังของโรงเรียน จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหน้าที่ นำผลการประเมินมาจัดอัตรากำลั งให้เหมาะสม โดยรายงาน
ความต้องการไปยังหน่วยงานต้นสังกัด พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีได้รับจัดสรรอัตรากำลังมาเพิ่มเติม ด้านทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนได้จัดสรร
งบประมาณให้แต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงาน โดยดูจากความจำเป็น ความเหมาะสมในการจัดทำกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม มีงบกลางสำรองไว้ใช้บริหารงานในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร และอื่นๆ
ที่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ และสนับสนุนแผนปฏิบั ติราชการประจำปี
ให้ประสบผลสำเร็จ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน งานการเงินบัญชี และพัสดุ ประสานงานในการ
ควบคุมการใช้เงินงบประมาณตามโครงการ ประเมินความเสี่ยงด้านการเงินและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียน
การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ มีระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา โดยฝ่ายบริหารนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร

๑๐๐
ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ำเสมอ
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน
๒. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
๓. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย
๔. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๕. หลักสูตรสถานศึกษา
๖. เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๗. ข้อมูลอัตรากำลัง
๘. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
๙. การนิเทศภายในสถานศึกษา
๑๐. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๑๑. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
ผลความสำเร็จ
๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
๒. ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการประสานความร่วมมือกัน ทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๓. การนิเทศภายในสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายบริหาร
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
การนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๐๑
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้งานแนะ
แนวดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อ โดยการนำข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเว็ บไซต์ของโรงเรียน เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ กิจกรรมงาน
บริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ที่จะเข้ามาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยในปีการศึกษาต่อไป และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ของครูทั้งในโรงเรียน และผ่านระบบการสอนออนไลน์ การวัดผลประเมินผล การจัดทำแผนการเรียนรู้ การ
วางแผนชี ว ิ ต เพื ่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ นอกจากนี ้ ย ั ง เปิ ด โอกาสให้ น ั ก เรี ย นได้ ค ้ น พบ
ความสามารถและความถนัดของตนเองในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรี ย นต่ า งๆ ซึ ่ ง จั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้โอกาสเลือกเรียนตามแผนการเรียนตามที่ต้องการ เช่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ –
ภาษาจีนธุรกิจ แผนการเรียนห้องเรียนสู่งานอาชีพ และแผนการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผ่านกลไกการ
แนะแนวที่ช่วยให้นักเรียนได้ตัดสิ นใจ นอกจากนี้การบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย มุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายบุคคล โดยดำเนินการจัดรายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก นำผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน บริ ก ารทางการศึ ก ษา และกิ จ กรรมต่ า งๆที ่ ไ ด้ ร ั บ ในระหว่ า ง
กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นการสอน มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การให้
คำปรึกษาชี้แนะแนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จด้วยกระบวนการแนะแนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ตามหลักสูตร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียน การเผยแพร่ความสำเร็จจากการบริหารจัดการหลักสูตรสู่ชุมชน
จะมีการประชาสัมพันธ์ โดยรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อดึงดูดนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

๑๐๒
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. แนะแนวการศึกษาต่องานแนะแนว
๓. แผนการเรียนรู้
๔. แผนการจัดชั้นเรียน (ห้องเรียนปกติกับห้องเรียนพิเศษ)
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
- แผนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ – ภาษาจีนธุรกิจ
- แผนการเรียนห้องเรียนสู่งานอาชีพ
- แผนการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๕. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รักษาดินแดน แนะแนว)
๖. กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
- จัดค่ายเสริมทักษะ
- ทัศนศึกษา
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อการศึกษาต่อ (เสริมภาษาไทยเชื่อมโยง)
- กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวัดผลประเมินผลระดับชาติ ( O-NET)
๗. กิจกรรมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน
๘. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๙. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
ผลความสำเร็จ
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถและความถนัดของ
ตนเองในการตัดสิน ใจเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียนห้องเรียนปกติ ห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนต่างๆ
ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรีย นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้โอกาสเลือกเรียนตามแผนการเรียนตามที่ต้องการ เช่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ – ภาษาจีนธุรกิจ แผนการเรียน
ห้องเรียนสู่งานอาชีพ และแผนการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพผ่านกลไกการแนะแนวที่ช่วยให้นักเรียนได้
ตัดสินใจในการเลือกเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางศตวรรษที่ ๒๑
๒. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้
๓. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเหรียญทอง จำนวน ๔๔๗ คน
ระดับเหรียญเงิน จำนวน ๒๓๔ คน รวม ๖๘๑ คน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเหรียญทอง จำนวน
๓๔๓ คน ระดับเหรียญเงิน จำนวน ๒๖๖ คน รวม ๖๐๙ คน

๑๐๓
๔. นักเรียนจบหลักสูตรและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
๕. สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ
๒. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
การจัดกิจกรรมมีจำนวนมากบางครั้งมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ปรับปรุงหลักสูตรให้เอื้อต่อผู้เรียน และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

๑๐๔
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ครูทุกคนจัดทำ ID Plan PLC ส่งเสริมการนำหลักการของ
การวิจัยและพัฒนาในรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียน การประเมินโครงการโดยใช้ PDCA ส่งเสริมให้บุคลากรใหม่
ได้เรียนรู้งานทำให้เ กิดองค์ความรู้ ทักษะและแนวปฏิบัติที่บุคลากรใหม่สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โรงเรียนมีวิธีการในการจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของโรงเรียน
โดยกำหนดให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ ทำงานวิจัยในชั้นเรียน และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ งานในหน้าที่
กำหนดให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ส่งเสริมการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
มีการประเมิน วฐ.๒ ในทุกๆปีการศึ กษา มีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง จากกระบวนการนี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร มีการ
ยกย่องชมเชยผ่านทางรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน ในวาระการประชุมครู เป็นการเสริ ม
แรงจูงใจในการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ID Plan
๒. ข้อมูลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
๓. ข้อมูลครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
๔. ข้อมูลครูที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
๕. ข้อมูลการเลื่อนวิทยฐานะครู
๖. PLC
๗. จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
๘. ประเมินวิทยฐานะ (วฐ.๒)
๙. รายงานการไปราชการ
๑๐. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๑๑. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
ผลความสำเร็จ
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดทำ ID Plan
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

๑๐๕
๔. ครูได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวน ๓๑ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
มีจำนวนครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนตรงตามวิชาเอก ตรงตามความถนัด ครูจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนา
ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น ควรนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนให้มากยิ่งขึ้น ควรใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ การจัดการความรู้ และการ
นิเทศให้เป็นประโยชน์มากขึ้นในการพัฒนาครู
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ส่งเสริมการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สถานที่ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน

๑๐๖
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและอาคารสถานที่ เพื่อเอื้อและส่งเสริมต่อการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนมีการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผ ู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ โดยมอบหมายให้งานอาคารสถานที่รับผิดขอบโดยตรงในการดูแล พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนให้มั่นคง มีความสะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
สภาพแวดล้ อ มร่ ม รื ่ น และเหมาะสมเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ส ำหรั บ ผู ้ เ รี ย น โดยกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ
มีห้องปฏิบัติการ ที่ให้บริการแก่นักเรียน มีการติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง สภาพการใช้งานให้มีสภาพพร้อมใช้
อยู่เสมอ จัดบรรยากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณต่างๆที่นักเรียนใช้ภายในโรงเรียนมุ่งเน้นเรื่องความ
สะอาด ปลอดภัย มีตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และสถานที่ใช้งานร่วมกัน เป็นต้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสี ภายในโรงเรียน
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องสุขา
๓. จัดซื้อ และซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
๔. จัดสร้างทางระบายน้ำภายในโรงเรียน
๕. ติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ (ขนาด ๗.๓ เมตร) ภายในอาคาร ๔๘ ปี
๖. ได้รับงบประมาณในการสร้าง หอประชุม ๒ ชั้น ด้างล่างเป็นโรงอาหาร ชั้นบนเป็นโรงพละศึกษา
๗. ป้ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน
๘. จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๖
๙. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
หน้าอาคาร ๖
๑๐. จัดซื้อโต๊ะม้าหิน ลานกิจกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๑๑. ปรับปรุงพื้นที่ ขยายถนนบริเวณรอบอาคาร ๔๘
๑๒. ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร ๖ เป็นห้องประชุม
๑๓. ติดตั้งประตู หน้าต่างมุ้งลวด อาคารพละศึกษา
๑๔. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๑๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

๑๐๗
ผลความสำเร็จ
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และอาคารสถานที่ที่ส่งเสริมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนให้มั่นคง บริเวณต่างๆที่นักเรียนใช้ภายในโรงเรียน มีความ
สะอาดและปลอดภัย มีระบบไฟฟ้า และประปาพอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค มีสิ่งอำนวยความสะดวก
เพียงพออยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น สะอาด เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา
จุดที่ควรพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่เสื่อมโทรม ให้มีสภาพดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๐๘
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ : ระดับดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือและทันสมัย มีความปลอดภัย มีการดูแลและรับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเป็น
ประจำ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่น ยำและน่าเชื่อถือ มีเครื่องคอมพิว เตอร์ให้บริการแก่ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนทั้งในส่วนของสำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ทั้งนี้ได้ให้บริการเชื่ อมต่อเครือข่ายระบบแลน (LAN) และระบบเครือข่ายไร้สาย(Wi-Fi) มีการจัดระเบียบ
ผู้ใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย มีระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ใช้งานและสร้างความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายในโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่งานพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้จัดข้อมูลการเข้าใช้งานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนติดตามตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัย มีระบบป้องกันการ
ล้วงข้อมูล และใช้ซอฟต์แวร์ในการป้องกันมัลแวร์ มีร ะบบไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูล
ถูกแก้ไข ทำลาย หรือใช้ไปในทางที่ผิด จัดให้มีระบบสำรองข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ในระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดตั้ง
ระบบ Server ในการใช้งาน เช่น Radius Server, Log file พัฒนาระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย เป็นการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน และการเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตให้
เหมาะสมกับโรงเรียน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนด้วยโปรแกรม DMC
(Data Management Center) ด้านการเรียนของผู้เรียนด้วยโปรแกรม SGS (Secondary Grading System)
จัดเก็บข้อมูลข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาด้วยโปรแกรม SESA (Secondary Education Service
Area OBEC) โรงเรียนมีความร่วมมือกับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการให้บริการโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเพื่อให้บริหารนักเรียนที่ใช้เครือข่ายของ True โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการจัดซื้อจัดจ้าง
การเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการโครงข่ายภายใน
โรงเรียนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี นอกจากนี้ยังโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงจาก
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนา
๓ ด้าน ดังนี้

๑๐๙
๑. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการติดตั้งระบบ Server ในการใช้งาน เช่น Radius Server, Log file
- มีการพัฒนาระบบ Website ของโรงเรียน
- มีการนำ Google Application มาใช้เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
๒. ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย เป็นการพัฒนาโครงข่ายอิน เทอร์เน็ต ภายในโรงเรียน และการเพิ่มความเร็ว ของอินเทอร์เน็ต ให้
เหมาะสมกับโรงเรียน
- มีการซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
- มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนด้วยโปรแกรม DMC (Data Management Center)
และมีครูผู้รับผิดชอบ
- มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนของผู้เรียนด้วยโปรแกรม SGS (Secondary
Grading System) และมีครูผู้รับผิดชอบ
- มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นคุ ณ ภาพมั ธ ยมศึ ก ษาด้ ว ยโปรแกรม SESA
(Secondary Education Service Area OBEC)
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
๒. ระบบงานทะเบียนวัดผล (SGS)
๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
๔. ระบบบริหารสารสนเทศมัธยมศึกษาตอนปลาย (sesa)
๕. ระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
๖. แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
๗. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
๘. รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (E-Budget)
๙. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๑๐. ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ.
๑๑. โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)
๑๒. ระบบคัดกรองยากจนนักเรียน (CCT)
๑๓. การใช้แหล่งเรียนรู้ห้อง Knowledge Center ห้องคลินิกวิชาการ ห้องคอมพิวเตอร์
๑๔. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๑๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

๑๑๐
ผลความสำเร็จ
๑. โรงเรียนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
๒. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. โรงเรียนมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบ Wireless Network และแบบ Local Area Network ที่
ครอบคลุม
๔. โรงเรียนมีความร่วมมือกับบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการให้บริการโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเพื่อให้บริหารนักเรียนที่ใช้เครือข่ายของ True โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. โรงเรียนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
๒. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. โรงเรี ย นมีโ ครงข่ ายอิ น เทอร์ เน็ต ทั ้ง แบบ Wireless Network และแบบ Local Area Network
ที่ครอบคลุม
๔. โรงเรียนมีโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จุดควรพัฒนา
ควรมีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายโครงข่ายการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงการเพิ่มความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบ Local Area Network ให้สามารถใช้งานได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น พร้อมการ
บำรุงรักษาโครงข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็ว และระบบป้องกัน
๒. ปรับปรุงห้อง Server ให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
๓. การปรับปรุงโครงข่าย Local Area Network ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๔. การเพิ่มจุดกระจายสัญญาน Wireless Lan ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๕. การเพิ่มความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน

๑๑๑
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
ประเด็นการพิจารณา
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการดำเนินงาน
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครูทุกคนมีการวางแผนการจัดการเรีย นรู้
มีกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพปฏิบัติจริง เสริมทักษะเพื่อเป็นประสบการณ์ในการทำงานให้กับผู้เรียน กิจกรรมการ
เรียนการสอน (งานธุรกิจ) กิจกรรมโครงการอาชีพ กิจกรรมวิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปวช.๓ กิจกรรม
ค่ายวิชาการ (รูปแบบออนไลน์) กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการคิดและปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆ ได้ลงมือ
ปฏิบัติการทดลอง สรุปและอภิปรายผลการทดลอง แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
๑. แผนการจัดการเรียนรู้
๒. รายงานการนิเทศภายในสถานศึกษา
๓. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
๕. แบบสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ผลความสำเร็จ
๑. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีบันทึกหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
๒. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ใน
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๑๒
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนที่หลากหลาย นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
จุดที่ควรพัฒนา
การมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่

๑๑๓
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
โรงเรี ย นมี โ ครงการและกิ จ กรรมที ่ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ครู ใ นการใช้ ส ื ่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่หลากหลาย มีโครงการจัดหาสื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง เช่น การเรียนการ
สอนวิชา IS การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ครูได้นำสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนรู้ เช่น
การใช้ ส ื ่ อ หรื อ เทคโนโลยี อ อนไลน์ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ เช่ น โปรแกรม Google App for Education,
Google Form, Google Site, Google classroom, Kahoot, You Tube, Z๐๐m, Schoology, Line meeting,
Quizizz, Canva ,Facebook, Liveworksheets, Tiktok, Goodnotes เป็นต้น พัฒนาห้องสมุดให้เอื้อ ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีห้องแสดงสื่อการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง
คณิตศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแสดงผลงานด้านศิลปศึกษา รวมทั้งมีการเชิญวิทยากรจากภายนอก
โรงเรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น
การร้ อ ยลู ก ปั ด การสานตะกร้ า เส้ น พลาสติ ก เปลญวน ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมอดิ น การทำปุ๋ ย
น้ำหมัก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้สืบสานแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตน เช่น อาสาเข้าวัด
จัดบริการสืบสานงานเทโววัดหัวเขา ประเพณีวันลอยกระทงบ้านกำมะเชียร เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ แบบ
Active Learning ให้กับนักเรียน
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. แบบรายงานการผลิตสื่อการสอน
๒. แผนการจัดการเรียนรู้
๓. บันทึกผลการเรียนรู้
๔. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
๕. ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สาย
๖. แบบรายงานการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
๗. แบบรายงานการเข้าค่ายอบรมพัฒนา
๘. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๙. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

๑๑๔
ผลความสำเร็จ
๑. การจัดทำระบบโครงข่ายติดตั้งอุปกรณ์ระบบสายและไร้สายเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนสามารถเข้า
ใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน
๒. ครูทุกคนมีการผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกัน
๔. ครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับรางวัลการประกวดสื่อจำนวน ๑๙ รางวัล จากศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
๕. ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
๑. มีการผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC ของครู ในการระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
จุดที่ควรพัฒนา
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้
เพิ่มมากขึ้น
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. จัดให้มีการจัดประกวดสื่อในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๒. เชิญวิทยากรในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น

๑๑๕
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองกิจกรรม
กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันภายในห้องเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถและตาม
ความสนใจ การจัดครูเข้าสอนโดยการจัดครูประจำชั้น ครูแนะแนว ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการ
วางแผนและขั้นตอนในการทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบการจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่นให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน การนิเทศติดตามผลและส่งเสริมการใช้หลักสูตร ช่วยให้ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กระตุ้นให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ ช่วยให้ครู
กล้าแสดงออกในการอภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการนำหลักสูตรไปใช้ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับ สังคมยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ช่วยทำให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
กิจ กรรมอื่นๆ ที่ส ่งเสริมงานวิชาการ โดยการให้รางวัล ชมเชย แก่ผ ู้ที่มีพฤติกรรมดีเด่น กำหนดนโยบาย
การให้ ภ าระงานนั ก เรี ย นให้ ชั ด เจน จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ในด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สร้ า งเครื อ ข่ า ยทาง
วิ ช าการ การบริหารหลักสูตร การบริห ารจัดการห้องสมุด จัดหาแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ภายนอกสถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จัดให้มีอาคาร
สถานที่เพื่ อสนับ สนุน การจั ดกิจ กรรมการเรี ยนการสอน จัดทำและจัดหาสื่ อ /อุป กรณ์ ก ารเรีย นการสอน
ให้เหมาะสม จัดสรรงบประมาณ จัดโครงการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน จัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. แผนการจัดการเรียนรู้
๒. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
๓. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ
๔. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
๕. แบบบันทึกการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล
๖. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
๗. ระเบียนประวัติ
๘. บันทึกผลการเรียนรู้

๑๑๖
๙. งานวิจัยในชั้นเรียน
๑๐. แบบรายงานการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)
๑๑. แบบบันทึกการนิเทศภายใน
๑๒. แบบรายงานการนิเทศการสอน
๑๓. รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๑๔. สื่อประกอบการสอน
๑๕. ผลงานนักเรียน
๑๖. แบบส่งสื่อการสอน
๑๗. แบบบันทึกพฤติกรรมและเวลาของนักเรียน
๑๘. สมุดบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑๙. แบบบันทึกการเข้าสอนของครูผู้สอน
๒๐. สมุดบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมโฮมรูม
๒๑. รายงานสรุปผลการเข้าโฮมรูม
๒๒. รายงานโครงงานคุณธรรม
๒๓. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๒๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
ผลความสำเร็จ
๑. มีบรรยากาศเชิงบวกในห้องเรียนทำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน กล้าแสดงความคิดเห็น และ
รับฟังความความคิดเห็นของผู้อื่น
๒. ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลาย กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
๓. ผู้เรียนและผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตามธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ครูมีความเข้าใจผู้เรียน
เป็นมิตร ยอมรับ ให้ความช่วยเหลือ ทำให้นักเรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการ
มาเรียน ช่วยส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ทั้งในเวลาเรียนปกติและนอกเวลาเรียน
๔. ผู้เรียนได้ตระหนักในเรื่องของวินัยในชั้นเรียน รู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต มีโอกาส
ได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดความยอมรับนับถือตนเอง
และพยายามทำงานให้สำเร็จ เกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จในงานที่ทำ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
๕. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๑๗
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
การนิเทศภายในติดตามผลและส่งเสริมการใช้หลักสูตร ช่วยให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการ
และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กระตุ้นให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ ช่วยให้ครูกล้าแสดงออกในการอภิปรายปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการนำหลักสูตรไปใช้ ช่วยทำให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ของคณะครูในโรงเรียน ยังไม่มีการสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็น
ส่วนกลางของโรงเรียน เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนควรจัดให้นักเรียนประเมินการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. การนิเทศภายในและติดตามผลอย่างเป็นระบบ
๒. การประเมินความพึงพอใจครูผู้สอนโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินตามรายวิชา

๑๑๘
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ให้สูงขึ้น จึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน วัดและประเมินผลผู้เรียนที่มีความหลากหลายตาม
สภาพจริง มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือในรูป แบบของการเรียนการสอนออนไลน์ อีกทั้งวิธ ีการวัดและประเมินผลที่เห มาะสมกับ
เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและใช้พัฒนาการเรียนรู้
เช่น การสอบก่อนเรียนหลังเรียน การสอบเก็บคะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน ที่เน้นกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากการนำเสนอผลงาน การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่ อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ การประกวดและแข่งขันกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การประกวด
มารยาทไทยแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี , กิจกรรมลูก เสื อ อนุร ั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม, กิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน, กิจกรรมค่าย “ต้นกล้าศิลปะ” ห้องเรียน “ยุวชน ฅน
สร้างศิลป์” ยุค New Normal, กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ , กิจกรรมนักเรียนคุณธรรม
ดีเด่น ๒๕๖๔, เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ To be number one idol, เข้าร่วมการแข่งขันโครงการยุว ชน
ประกันภัยในโรงเรียน ประเภทเพลง เป็นต้น
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลการเรียนรู้
๒. รายงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
๓. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
๔. ชิ้นงาน/ผลงาน/ภาระงานของนักเรียนของกลุ่มสาระ
๕. รายงานการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระ
๖. สมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๗. โล่รางวัล เกียรติบัตร ภาพถ่ายผลงาน
๘. รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๙. รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐. รายงานการให้บริการวิชาการในชุมชนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๑. รายงานโครงการ/กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔
๑๒. Website และ Facebook ของโรงเรียน
๑๓. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

๑๑๙
ผลความสำเร็จ
๑. ครู ม ี แ บบทดสอบที ่ ม ี ม าตรฐานสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี ้ ว ั ด ตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. ครูมีสื่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. นักเรียนมีชิ้นงาน/ผลงาน/ภาระงาน/โล่รางวัล/เกียรติบัตร จากการเรียนรู้
๕. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. การให้บริการวิชาการในชุมชนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๗. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ในระดับดีขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
โรงเรียนมีกระบวนการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบและนำผลมาใช้พัฒนาผู้เรียนเพื่อ
สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
๒. การจัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
๓. การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๓. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้

๑๒๐
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
นำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการ
PLC ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยฝ่ายบริหารและครูในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน และการประเมินครูผู้สอนโดยนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
มีการนิเทศติดตามจากโรงเรียนเครือข่ายขยายผลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำหรับกลุ่มสาระก ารเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
๑. การนิเทศภายในสถานศึกษา
๒. บันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
๓. แบบประเมินครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ
๔. แฟ้มหลักฐาน ๓ ด้าน ๑๓ ตัวชี้วัดของครูผู้สอน (ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน)
๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
ผลความสำเร็จ
๑. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ ได้รับคำแนะนำ และช่วยเหลือในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน
๒. ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ทำงานร่วมกันเป็นทีม เรียนรู้จากสถานการณ์ที่ครูจะต้อง
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมคิด ร่วมทำ สะท้อนการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๓. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
การติดตามประเมินผล สะท้อนผล การนิเทศภายใน อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๑. นำข้อมูลการสะท้อนกลับมาพัฒนาอย่างจริงจัง
๒. การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และขยายการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯ และ
ต่างโรงเรียน

๑๒๑
ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และการต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมิน ตนเองของสถานศึก ษาถื อเป็นข้ อมูล สารสนเทศสำคัญ ที่ส ถานศึก ษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ล ะ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการช่วยเหลือ ดังนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
 จุดเด่น
คุณภาพของผู้เรียน
๑. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ ฝึกฝนให้
นักเรียนมีทักษะการคิด ปฏิบัติจริง และส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ผ่านการจัดและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
๒. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ได้รับการนิเทศติดตามจากฝ่ายวิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
๓. มีการวัดผล ประเมินผลการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
ทุกปีการศึกษา
๔. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ที่เกิดจากการนำเสนอผลงานจากการเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) เป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการคิดมากขึ้น
๕. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study : IS) ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
โครงงานอื่น ๆ โครงงานคหกรรม (แปรรูปอาหาร และการประกอบอาหารสร้างรายได้) สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น(ช่างอุตสาหกรรม) ได้สร้างหนังสือเล่มเล็ก จั ดทำเกมคำคม ได้นำเสนอโครงงานลงในยูทูป
นำเสนอผลงาน ชิ้นงาน และสถานการณ์จำลอง (Role Play) และออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ เกมแบบ
Active Learning ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นการเรียนรู้แบบ learning by doing และรูปแบบ
การสอนด้วยกระบวนการกลุ่มบูร ณาการกับหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสะเต็มศึกษา (STEM
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Education) ส่งผลให้นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน จากการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้สามารถนำเสนอ
สื่อสารผลงานสู่ชุมชน สังคมและสาธารณะในโอกาสแข่งขันหรือประกวดในโอกาสต่าง ๆ ได้รับรางวัล หรือ
เผยแพร่โดยออกไปนำเสนอในชุมชนโดยตรงและนำวิดีทัศน์ลงใน youtube facebook ฯลฯ
๖. นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่การใช้สื่อการเรียนการสอน เช่น Power
Point เกมส์ต่าง ๆ Kahoot เป็นต้น รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้
เ ช ่ น ก า ร ใ ช ้ Google Site, Google Form, Google Classroom, Line, Zoom Meeting, Facebook,
YouTube, Schoology เป็นต้น และทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนมีผลงานในด้านต่าง ๆ และมีการเผยแพร่ลงในกลุ่ม Line
กลุ่ม facebook youtube ฯลฯ
๗. ครูด้านเทคโนโลยีทุกคนสอนตรงกับวิชาเอก/สาขา
๘. นักเรียนทุกคนได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
๙. โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๑๐. มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๑๑. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาความรู้ของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อการศึกษา
ต่อ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนได้
๑๒. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามโครงการอย่างหลากหลาย
๑๓. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยได้ฝึ ก
ทักษะในด้านศิลปะ ดนตรีไทย อาหารไทย ภาษาไทย มารยาทไทย นวดแผนไทย สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
๑๔. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมทุกระดับชั้นให้กับผู้เรียน ทำให้เกิดการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางสังคม
๑๕. กิจกรรมส่งเสริมการมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่จัดขึ้นรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
๒. ครูทุกคนมีส ่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๓. โรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ
๔. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๕. มีจำนวนครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ครูสอนตรงตามวิชาเอก ตรงตามความถนัด ครู
จัดทำแผนพัฒนาตนเอง จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) และเข้ารับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๖. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น สะอาด เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลา
๗. โรงเรียนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
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๘. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. โรงเรี ย นมีโ ครงข่ ายอิ น เทอร์ เน็ต ทั ้ง แบบ Wireless Network และแบบ Local Area Network
ที่ครอบคลุม
๑๐. โรงเรียนมีโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอนที่หลากหลาย นักเรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
๒. มีการผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพหรือ PLC ของครู ในการระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. การนิเทศภายในติดตามผลและส่งเสริมการใช้หลักสูตร ช่วยให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ
หลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กระตุ้นให้ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ ช่วยให้ครูกล้าแสดงออกในการ
อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการนำหลักสูตรไปใช้ ช่วยทำให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๗. โรงเรียนมีกระบวนการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบและนำผลมาใช้พัฒนาผู้เรียน
เพือ่ สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๘. ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษา
 จุดควรพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน
๑. พัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ให้มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ การสืบค้น ทันต่อเหตุการณ์
๒. ควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
๔. ครูควรปรับรูปแบบการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด

๑๒๔
๕. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูผู้สอน เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
๖. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
๗. ครูควรออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกและนำความรู้ที่เรียน
ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง มีสมรรถนะทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๘. โรงเรียนยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ไม่ครบ
ทุกห้องทำให้บางรายวิชานักเรียนขาดโอกาสในการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยี
๙. นักเรียนบางคนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
๑๐. คะแนน O-NET เฉลี่ยของโรงเรียนบางวิชาต่ำกว่าคะแนน O-NET เฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับสังกัด และระดับประเทศ
๑๑. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนเห็นความสำคัญของ
การศึกษาต่ อและการมี งานทำ เช่น การไปศึกษาดู งานในสถานศึก ษาระดับ อุด มศึก ษา (OPEN HOUSE)
การให้ น ั ก เรี ย นไปศึ ก ษาดู ง านในสถานประกอบการต่ า งๆ จั ด ให้ ม ี ต ลาดนั ด อาชี พ เพื่ อให้ น ั ก เรี ย นได้ ฝึ ก
ประสบการณ์ในการออกร้านขายสินค้าประเภทต่างๆ
๑๒. การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน
๑๓. เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้หลากหลาย
๑๔. ควรจัดกิจกรรมที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาด้านดนตรีไทย ศิลปะไทย นาฏศิลป์ และ
ส่งเสริมการ ทำอาหารไทยและขนมไทย สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้
๑๕. นักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมบางกิจกรรมค่อนข้างน้อย ต้องหาวิธีกระตุ้นความสนใจในตัว
ผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้นทุกกิจกรรม
๑๖. ควรมีโครงการงดน้ำตาล เครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ อาหารหวานมันในโรงเรียน และจุดน้ำดื่ม
ให้เพียงพอต่อนักเรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน) ระยะ ๓ ปี เพราะของเดิม
ใกล้จะครบวาระ
๒. การนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. การจัดกิจกรรมมีจำนวนมากบางครั้งมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน

๑๒๕
๔. ควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น ควรนำเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ ๆ มาใช้
ในการจัดการเรีย นการสอนให้มากยิ่งขึ้น ควรใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ การจัดการความรู้ และการ
นิเทศให้เป็นประโยชน์มากขึ้นในการพัฒนาครู
๕. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่เสื่อมโทรม ให้มีสภาพดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๖. ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การขยายโครงข่ า ยการเข้ า ถึ ง ระบบ
อิน เทอร์เน็ต รวมถึงการเพิ่มความเร็วการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพ และการป้องกันระบบที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบ Local Area Network ให้สามารถใช้งานได้ทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น พร้อมการบำรุงรักษาโครงข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. การมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
๒. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้
เพิ่มมากขึ้น
๓. การจัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ของคณะครูในโรงเรียน ยังไม่มีการสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่
เป็นส่วนกลางของโรงเรียน เพื่อการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนควรจัดให้นักเรียนประเมินการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา
๔. การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
๕. การจัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
๖. การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
๗. การติดตามประเมินผล สะท้อนผล การนิเทศภายใน อย่างชัดเจน และต่อเนื่อง

๑๒๖
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
คุณภาพของผู้เรียน
๑. กำหนดแนวทางการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในประเด็น ๓Rs ประกอบด้ว ย
Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) ซึ่งระบุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะในการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ให้เป็นรูปธรรม โดยจัดทำโครงการรองรับใน
แผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่อง ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นการฝึกทักษะ การสอนด้าน
ต่างๆ เช่น สร้างนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการแสวงหาความรู้ ยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนภาษาไทย
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย การใช้
ภาษาไทย และสืบทอดภาษาไทย ในวรรณกรรมพื้นบ้านสาขาต่างๆ เช่น วรรณกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เพลงพื้น บ้าน ฯลฯ กำกับ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงาน พัฒ นาการเรียนการสอนภาษาไทย การใช้
ภาษาไทย ความสามารถในการเขียน การอ่าน การสื่อสารและการคิดคำนวณอย่างยั่งยืน
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เข้มข้น เพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๔. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่หลายหลาย
๕. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มเติมทักษะการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนโดยกำหนดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๖. จัดค่ายวิชาการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๗. เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น แบบ Active
Learning
๘. ครูผู้สอนต้องพัฒ นาวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริ มให้
นักเรียนมีทักษะ สมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๙. พั ฒ นาห้ อ งเรี ย นให้ เป็ น ห้อ งแห่ งการเรี ยนรู้ แ ละส่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ต ลอดชีว ิต สอดคล้ อ งกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๑๐. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต้องได้รับการอบรมพัฒนาและส่งเสริมการสอนให้มี
ศักยภาพสูงมากขึ้นและส่งเสริมครูให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

๑๒๗
๑๑. โรงเรียนต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ
ให้ครบทุกห้อง
๑๒. สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี
๑๓. กิจกรรมสอนซ่อม – เสริม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๔. กิจกรรมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่พึงประสงค์
๑๕. กิจกรรมพัฒนาความรู้สู่สนามสอบ O-NET
๑๖. สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เช่น การร่วมกิจกรรม (OPEN
HOUSE) ของสถาบันการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
๑๗. สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาที่ขอ
เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓
๑๘. จัดประสบการณ์ด้านอาชีพโดยให้นักเรียนได้ศึกษา และขอเข้าร่วมฝึกงานกับสถานประกอบการ
ใกล้บ้านของนักเรียนในทุกๆ อาชีพที่สุจริต
๑๙. จัดให้มีตลาดนัดอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ในการออกร้านขายสินค้าประเภทต่างๆ
๒๐. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
ช่วยกระตุ้น ดูแล ชี้แนะให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีทั้งที่บ้านและโรงเรียน
๒๑. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
๒๒. ประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา
๒๓. จัดรูปแบบกิจกรรมที่น่าสนใจให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน
๒๔. จัดสรรบุคลากรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
๒๕. ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับผู้เรียน
๒๖. จัดโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒๗. อบรมให้ความรู้นักเรียนในเรื่องของโภชนาการ
๒๘. จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับนักเรียนทุกสัปดาห์
กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. จัดประชุมระดมแนวความคิดจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาสถานศึกษา
๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ปรับปรุงหลักสูตรให้เอื้อต่อผู้เรียน และความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
๔. ส่งเสริมการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
จัดวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน สถานที่ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน
๕. ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒๘
๖. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็ว และระบบป้องกัน
๗. ปรับปรุงห้อง Server ให้มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
๘. การปรับปรุงโครงข่าย Local Area Network ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
๙. การเพิ่มจุดกระจายสัญญาน Wireless Lan ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๑๐. การเพิ่มความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. นักเรียนสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่
๒. จัดให้มีการจัดประกวดสื่อในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๓. เชิญวิทยากรในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น
๔. การนิเทศภายในและติดตามผลอย่างเป็นระบบ
๕. การประเมินความพึงพอใจครูผู้สอนโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินตามรายวิชา
๖. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
๗. การส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๘. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
๙. นำข้อมูลการสะท้อนกลับมาพัฒนาอย่างจริงจัง
๑๐. การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และขยายการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระฯ และ
ต่างโรงเรียน
ความต้องการการช่วยเหลือ
การระดมทรัพยากร งบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน

๑๒๙
ส่วนที่ ๔
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C๒)
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นที่ (C๑)
“GAS to the Future.” การคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อรับการพิจารณาทุนต่อเนื่อง
คำสำคัญ การคัดกรอง ทุนต่อเนื่อง
๑. บทนำ
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้สรรหานักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษเฉพาะทาง มีผลงานโดดเด่น และมีผลการเรียนเฉลี่ยที่เป็นเลิศ เพื่อให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา เรียนต่อในโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในระยะยาว
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกับงานแนะแนว ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อแข่งขันในรายการต่าง ๆ และครู
ที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คัดกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติ และมีความสามารถพิเศษ เพื่อเตรียมตัว
จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาทุนต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ จนจบปริญญาตรี ในรอบปี มี ๒ โครงการทุนที่โ รงเรียนธรรมโชติศ ึก ษาลัย ได้พิจารณา ได้แก่ ทุน
พระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) และทุนการศึกษา
พระราชทาน ทุนเฉลิมราชกุมารี
นวัตกรรม GAS to the Future. ที่เกิดจากความร่วมมือของคณะครูภายในโรงเรียน ทำให้นักเรียน
ได้รับการพิจารณาทุนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดย “GAS to the Future.”
มีองค์ประกอบ และความหมายดังนี้
๑. G: Guidance งานแนะแนวโรงเรียน ประกอบด้วยทีมงานครูแนะแนวที่ร่วมกันจัดเตรียมเอกสาร
รับและส่งเรื่องนักเรียนทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี โดยประสานงานกับธุรการเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน
เนื่องจากทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีมักมีข้อจำกัดด้านเวลา
๒. A: Advisory teacher ครูที่ปรึกษาที่ดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ และครู
ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการคัด
กรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการพิจารณาทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี

๑๓๐
๓. S: Student care งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างครูที่
ปรึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูแนะแนว และฝ่ายบริหาร ในคัดกรองนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน การจัดเตรียมแฟ้ม
สะสมผลงาน และการฝึกซ้อมสัมภาษณ์เพื่อรับการพิจารณาทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
๔. GAS: Gas state สถานะของสารที่สามารถพบได้ในทุกบริเวณบนโลก ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สัมผัส
และรับรู้ได้ เปรียบเหมือนโอกาสทางการศึกษา ที่มีอยู่ทุกหนแห่ง
๕. To the Future: โอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างอนาคตให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
สภาพทั่วไป
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนความสามารถพิเศษ และมีทักษะด้าน
วิชาการเป็นจำนวนมาก บางส่วนเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ และบางส่ วนเป็นนักเรียนพหุปัญญา
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่ในการคัดกรองนักเรียนร่วมกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูผู้ฝึกซ้อม
เพื่อให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ได้รับโอกาสทางการศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย
ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารสถานศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคล่องตัว
๒. การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน
๓. การสร้างโอกาสทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ
๑. เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมีผลการเรียนเป็นเลิศได้รับโอกาสทางการศึกษา
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันสนับสนุนนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนนักเรียนโครงการทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผลการเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผลงานที่เกิดจากนักเรียนโครงการทุน
พระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุน
เฉลิมราชกุมารี
๒. แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ขั้นที่ ๑ การรู้จักผู้เรียนรายบุคคล กระบวนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงลึกจากนักเรียนในที่
ปรึกษา หรือนักเรียนที่อยู่ในการดูแล จากระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แบบ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ขั้นที่ ๒ การคัดกรอง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และมีผลการเรียนที่เหมาะสมต่อการพิจารณาทุน

๑๓๑
ขั้นที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนา ครูที่ปรึกษา ร่วมกับครูผู้ฝึกทักษะเฉพาะทาง นำนักเรียนที่ได้จากการ
คัดกรองความสามารถพิเศษ ไปพัฒนาความสามารถให้ถึงขีดสุด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
ขั้นที่ ๔ กระบวนการพิจารณาตามเงื่อนไขของทุน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับงานแนะแนว
ประสานไปยังครูที่ปรึกษาและครูผู้ฝึกซ้อมทักษะเฉพาะทางเพื่อส่งนักเรีย นที่มีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติของนักเรียนทุน โครงการทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) และทุนเฉลิมราชกุมารี เพื่อคัดเลือกภายในโรงเรียน จัดเตรียมแฟ้มสะสม
ผลงาน และการสัมภาษณ์ทุนเพื่อคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แผนภาพกระบวนการ GAS to the Future.

๑๓๒
๓. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
๑. นางสาวณัชชา เกตุแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด นักเรียนโครงการทุนพระราชทานมูลนิธิ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ และผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชาติ
๒. นางสาวนภัสรา วุ่นคง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๘๗ และผลงานการแข่งขัน Webpage ประเภท Web
editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกียรติบัตรเหรียญทองแดงระดับชาติ
๓. นายมนัสชัย นิลทับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิต ศาสตร์ ผ่านการคัดเลื อ กด้ว ยคะแนนสู งสุ ด นักเรียนโครงการทุน พระราชทานมู ล นิ ธิ
ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ และชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้าฯ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
๔. นางสาวชาลินี เครือวรรณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โครงการห้องเรียนพิเศษ แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๕
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๙๕ และผลงานการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียน
เรียงความ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกียรติบัตรเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของ Best Practices ส่งผลต่อสถานศึกษา ดังนี้
๑. โรงเรียนมีนักเรียนแบบอย่างให้ได้ประกาศเกียรติคุณ เพื่อให้นักเรียนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง
และสร้างแรงบันดาลในเพื่อให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
๒. นักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ได้รับการพิจารณารางวัลอื่นอย่างต่อเนื่อง นายมนัสชัย นิลทับ
นักเรียนโครงการทุนพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)
รุ่นที่ ๑๓ ได้รับการพิจารณาและคัดเลือก รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และได้เข้ารับโล่รางวัล รวมถึงประกาศนียบั ตรกับท่านผู้ว่าราชการจั งหวัด
สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓. โรงเรีย นธรรมโชติศึกษาลัย มีน ักเรียนทุนที่เป็นเครือข่ายรุ่นพี่ - รุ่ นน้อ ง นักเรียนโครงการทุ น
พระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุน
เฉลิมราชกุมารี ที่ช่วยในการดูแล ฝึกซ้อม และช่วยครูในการฝึกซ้อมนักเรียนทุนในรุ่นถัดไป

๑๓๓
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
๑. กระบวนการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบและได้รับการสนับสนุนจากครูที่ปรึกษา
๒. การสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้มีโอกาสได้มีสนามแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทาง
๓. การประสานงานระหว่างนักเรียน ครู และฝ่ายบริหาร
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
๑. การสร้างเครือข่าย GAS ให้มีความแข็งแกร่งและเป็นระบบมากขึ้น
๒. การสร้างแผนการดำเนินงาน (Timelines) ในรอบปีเพื่อคัดกรอง จัดเตรียมนักเรียนล่วงหน้าก่อนจะ
มีการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. การประสานงานล่วงหน้าจากโรงเรียนเดิมของนักเรียน เพื่อส่งต่อข้อมูลของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
ได้วางเป้าหมาย วางแผนการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง และมีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการพิจารณาทุนต่อเนื่อง
๖. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
๑. โรงเรียนมีเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งและมีความเฉพาะทาง
๒. โรงเรียนมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

๑๓๔
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C๒)
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นที่ (C๑)
ห้องเรียน“ยุวชน คนสร้างศิลป์”ยุค New Normal
คำสำคัญ ศิลปะ ครูขวัญศิษย์
๑. บทนำ
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต
จากสถานการณ์ การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แนวทางการจัด
การศึกษาในโรงเรียน มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
ทั้งนี้โดยการนำระบบ Digital มาขับเคลื่อนศาสตร์การสอนศิลปะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการชั้นเรียน
เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ของผู้เรียน บนพื้นฐานความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ จึงจัดให้มีโครงการ
ห้องเรียน “ยุวชน คนสร้างศิลป์” ยุค “New Normal” สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียน
การสอนศิลปะ
สภาพทั่วไป
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิช าศิลปะ และฝึกทักษะศิลปะพิเศษนอกเวลาเรียน สำหรับ
นักเรียนที่มีความถนัดและสนใจด้านศิลปะ ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
เข้าค่ายศิลปะ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียนและครูผู้สอน ศึกษารูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางศิลปะให้กับนักเรียนมาโดยตลอด และได้จัดค่ายศิลปะเวลาพิเศษนอกเวลาเรียน ในวันหยุดแล ะ
ปิดภาคเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนมีความสนใจและมีทักษะกระบวนการทำงานทางศิลปะสูงขึ้น จนประส บ
ความสำเร็จในการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะในระดับต่างๆ
แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งแนวทาง
การจัดการศึกษา มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไป ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ทุกที่ทุกเวลา จึงได้จัดทำนวัตกรรม ห้องเรียน“ยุวชน คนสร้างศิลป์” ยุค New Normal
ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่
ผู้เรียนเพื่อประยุกต์ใช้กับทักษะชีวิตความเป็นจริง ทำให้ผู้เรียนเท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของโลก และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองจนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

๑๓๕
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ
๑. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการระบายสีโปสเตอร์
๒. นักเรียนมีทักษะในการระบายสีโปสเตอร์
๓. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ ประเภทระบายสีโปสเตอร์
๔. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ศิลปะตามแนว ของห้องเรียน“ยุวชน คนสร้างศิลป์”ยุค New
Normal
๕. นักเรียนสามารถสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบออนไลน์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่ถนัดและมีความสามารถ
ด้านศิลปะ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จำนวน ๕๔ คน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการระบายสีโปสเตอร์ สามารถสร้างสรรค์
ชิ้นงานศิลปะ ประเภทระบายสีโปสเตอร์และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบออนไลน์
๒. แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ขั้นที่ ๑ วางแผน (Plan) สร้างเครือข่ายครูสอนศิลปะ ร่วมเรียนรู้ “ห้องเรียนยุวชน คนสร้างศิลป์”
ยุค New Normal ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ห้องเรียน “ยุวชนคนสร้างศิลป์” และรับ
สมัครนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียน“ยุวชน คนสร้างศิลป์”ยุค New Normal
ขั้นที่ ๒ ดําเนินงาน (Do) จัดทำหลักสูตร ห้องเรียน “ยุวชนคนสร้างศิลป์” และจัดทำคลิปวิดโี อขั้นตอน
การฝึกทักษะการระบายสีโปสเตอร์จัดทำ Website ห้องเรียน“ยุวชน คนสร้างศิลป์”ยุค New Normal ใส่เรื่องราว
เนื้อหา คลิปสื่อการเรียนรู้และแบบประเมินผลออนไลน์อย่างครบวงจร
ขั้นที่ ๓ ตรวจสอบ (Check)ในแบบทดลอบ สร้างกลุ่ม Facebook “ยุวชนคนสร้างศิลป์” เพื่อรวบรวม
ผลงาน พบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ ๔ การแสดงผล(Action) จั ด แสดงนิ ท รรศการผลงานศิ ล ปะในรู ป แบบออนไลน์ แ ละแสดง
นิทรรศการจริง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๓๖

วางแผน (Plan) สร้างเครือข่ายครู

สอนศิลปะ ร่วมเรียนรู้

การแสดงผล (Action)
จัดแสดง นิทรรศการ
ผลงานศิลปะจริงและ
แบบออนไลน์

ห้องเรียน“ยุวชน คนสร้างศิลป์”
ยุค New Normal

ดําเนินงาน (Do)
จัดทำหลักสูตร
สร้างสื่อการสอน /
Website

ตรวจสอบ (Check) สร้างกลุ่ม
Facebook “ยุวชนคนสร้างศิลป์”

๓. ผลลัพธ์/ผลการดําเนินการ
นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ มีความรู้และทักษะกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานมีคุณภาพและสามารถ
อธิบาย นำเสนอการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ผลงานศิลปะของนักเรียนมีคุณภาพ มีความ
งาม ความถูกต้องตามเทคนิค มีความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ และถ่ายทอดแสดงออกและสื่อความหมายให้
ผู้ชมเข้าใจผลงานได้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ได้
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑. กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างครบวงจร และการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๓. การทํางานที่มีคุณภาพและการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๔. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรและหน่วยงานเพื่อการทํางานร่วมกัน
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนจากฝ่ายบริหารสถานศึกษา
๒. กระบวนการทํางานแบบทีมคุณภาพ

๑๓๗
๓. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรและหน่วยงานอื่น
๖. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
๑. เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจังหวัดสุพรรณบุรี โดยติดต่อประสานงานกับ
สมาชิกครูผู้สอนศิลปะระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. นักเรียนประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับชาติ และมีผลงานจัดแสดงเพื่อศึกษาเรียนรู้ในหอ
ศิลป์ร่วมสมัยพระอาจารย์ธรรมโชติ
๓. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะให้ กับครูผู้สอนศิลปะระดับมัธยมศึกษาใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๓๒ โรงเรียน
๔. นายไพฑูรย์ สายเสน ได้รับรางวัล ครูขวัญศิษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓๘
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา(ความโดดเด่น)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓)
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C๒)
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค/เขตพื้นที่ (C๑)
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔
คำสำคัญ หมู่ยุวกาชาด
๑. บทนำ
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเคยเปิดสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ต่อมาได้
แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมยุวกาชาดไปในปี พ.ศ.๒๕๕๒ อันเนื่องมาจากประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ด้วยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งสามารถสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ประกอบกับเห็นในศักยภาพของบุคลากรจึงพลิกฟื้นกิจกรรม
ยุวกาชาดขึ้นมาอีกครั้งในปี ๒๕๖๑ โดยจัดการอบรมครูผู้สอนยุวกาชาดให้กับครูผู้สอนทุกคน เพื่อให้ครูทุกคน
เข้าใจในหลักสูตรของกิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ยุวกาชาดระดับ ๓ (ม.๑-๓) และยุวกาชาดระดับ ๔
(ม.๔-๖) โดยสร้างหลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมยุวกาชาดที่ยึดวิสัยทัศน์หลักการ จุดหมาย โครงสร้างหลักสูตร
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๕๙ ) ซึ่งเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความรู้ควบคู่คุณธรรม รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
สภาพทั่วไป
หลังจากเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาดในปี ๒๕๖๑ ให้กับสมาชิกยุวกาชาดระดับ ๓ (ม.๑-๓) และ
ยุวกาชาดระดับ ๔ (ม.๔-๖) ได้ประสบปัญหาในเรื่องของหลักสูตรของยุวกาชาดระดับ ๔ (ม.๔-๖) เนื่องจากไม่มี
โรงเรียนใดๆ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่เปิดการเรียนการสอนในระดับนี้ จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรม
ยุวกาชาด สำหรับครูแกนนำหัวหน้างานยุวกาชาดทุกระดับชั้น ณ ศูนย์ยุวกาชาดโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม
นุเคราะห์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อหาแนวทางการสร้างหลักสูตรตามบริบทของโรงเรียน จนกระทั่ง
มีหลักสูตรยุวกาชาดเป็นของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยอย่างสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรม
ยุวกาชาดครบถ้วนตามหลักสูตรทั้งในสถานศึกษา และร่วมกิจกรรมภายนอกทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ได้รับโล่รางวัลและ

๑๓๙
เงินรางวัลระดับชาติในการแข่งขันวันสถาปนายุวกาชาดไทย ๓ ปีซ้อน รวม ๖ รายการด้วยกัน จึงมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์
ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ด้วยความพร้อมของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาดในทุกๆด้าน จึงได้รับการคัดเลือกจากสำนักลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีนำเสนอการคัดเลือก
ให้เป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ จึงได้รวบรวมข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณา
ดังนี้
เล่ม ๑ ด้านผู้บริหาร
เล่ม ๒ ด้านครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
เล่ม ๓ ด้านสมาชิกกิจกรรมยุวกาชาด
เล่ม ๔ ด้านการจัดกิจกรรม
เล่ม ๕ ด้านผลงานที่ภาคภูมิใจ
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางที่เป็นเลิศ
๑. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระบบหน่วย กลุ่ม หมู่
๒. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการของยุวกาชาด
๓. เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
๔. เพื่อเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ๓ (ม.๑-๓) และยุวกาชาดระดับ ๔ (ม.๔-๖) ในเขต
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ผู้บังคับยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนกระทั่งนำไปสู่
รางวัลระดับประเทศ หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ โรงเรียนแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. แนวทาง/ขั้นตอนการดําเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ)ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ขั้นที่ ๑ วางแผน (Plan) ประชุมบุคลากรกิจกรรมยุวกาชาดรวบรวมผลงานย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา
ขั้นที่ ๒ ดําเนินงาน (Do) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ยุวกาชาดระดับ ๓ (ม.๑-๓) และยุวกาชาดระดับ
๔ (ม.๔-๖) รวบรวมผลงานเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ
ขั้นที่ ๓ ตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบความถูกต้อง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากสำนักลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน พร้อมแก้ไขตามคำแนะนำ
ขั้นที่ ๔ การแสดงผล (Action) ปรากฏเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ รวม ๕ เล่ม
ประกอบด้วย เล่ม ๑ ด้านผู้บริหาร เล่ม ๒ ด้านครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด เล่ม ๓ ด้านสมาชิกกิจกรรมยุวกาชาด
เล่ม ๔ ด้านการจัดกิจกรรม และเล่ม ๕ ด้านผลงานที่ภาคภูมิใจ

๑๔๐
วางแผน (Plan) ประชุมครู
กำหนดขอบข่ายงาน
การแสดงผล (Action)
เอกสารประกอบการ
พิจารณา

หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ
ระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๔

ดําเนินงาน (Do) จัดทำหลักสูตร
จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมและร่วมการแข่งขัน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

ตรวจสอบ (Check) ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงแก้ไขตาม
คำแนะนำ
๓. ผลลัพธ์/ผลการดําเนินการ
สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และการแข่งขันระดับโรงเรียน
ระดับภาค และระดับชาติ ได้รับรางวัลการแข่งขัน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีการดำเนินกิจกรรมครอบคลุม
กิจกรรมทุกด้านอย่างครบถ้วน เป็นแบบอย่างได้ จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ
ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
๔. ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
๑. กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างครบวงจร และการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สำนักลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจ การนักเรีย น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี
๓. การทํางานที่มีคุณภาพและการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๔. การสร้างเครือข่ายกับโรงเรีย นที่เปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยเป็นเจ้าภาพจัดการนิเทศให้กับครูผู้สอนยุวกาชาดทุกโรงเรียน

๑๔๑
๕. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนจากฝ่ายบริหารสถานศึกษา
๒. กระบวนการทํางานแบบทีมคุณภาพ
๓. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรและหน่วยงานอื่น
๖. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ
๑. เป็นศูนย์ยุวกาชาดต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยติดต่อประสานงานกับสำนักลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมด้านยุวกาชาดร่วมกับสำนักลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาด รวม ๓๑ โรงเรียน
๓. นั กเรี ยนประสบความสำเร็ จในการแข่ งขั นในระดั บชาติ และมี ผลงานได้ ร ั บรางวั ลการแข่ งขั น
ยุวกาชาด ระดับ ๔ ระดับชาติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามศุภชลาศัย
กรุงเทพมหานคร ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ จัดโดย สำนักการลูกเสือและยุวกาชาด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๓.๑ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ ยุวกาชาด ระดับ ๔ นายสันติภาพ เพ็งสวย สมาชิกยุวกาชาด
ระดับ ๔ ม.๕/๔ ผู้ฝึกซ้อม นายไพฑูรย์ สายเสน
๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดออกแบบนิทรรศการ ยุวกาชาด ระดับ ๔ ได้แก่
นายรพีพงศ์ จันทรัศมี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๕/๗ นายรณกร ยอดดำเนิน สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔
ม.๕/๗ ผู้ฝึกซ้อม นายสุวรรณ ปิ่นทอง
๓.๓ รางวัลชมเชย การแข่งขันปฐมพยาบาล สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ได้แก่ นายสรรสร พุ่มจำปา
สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๖/๒ นายภานุพงศ์ กาฬภักดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๖/๒ นางสาว
หทัยกาญจน์ เหล็กดี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๖/๔ นางสาวกันตนา มะโหฬาร สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔
ม. ๖/๔ นางสาวอมรพรรณ รอดจอน สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๖/๔ นางสาวณหทัย สุวรรณโชติ สมาชิก
ยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๖/๔ ผู้ฝึกซ้อม นางสาวธนวรรณ โสขุมา
๔. นั กเรี ยนประสบความสำเร็ จในการแข่ งขั นในระดั บชาติ และมี ผลงานได้ ร ั บรางวั ลการแข่ งขั น
ยุวกาชาด ระดับ ๔ ระดับชาติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามศุภชลาศัย
กรุงเทพมหานคร ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ จัดโดย สำนักการลูกเสือและยุวกาชาด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๔.๑ รางวัลชมเชย การแข่งขันปฐมพยาบาลยุวกาชาดระดับ ๔ ได้แก่ นางสาวนรีกานต์ เชาวนะ
สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๕/๓ นางสาวกุลณัฐ ทับทิม สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๖/๔ นางสาวอรุณลักษณ์
ฉายสิน สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๖/๔ ปลิตา น้ำทิพย์ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๖/๔ นางสาวเนตรอัปสร
โสภาสิทธิ์ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๔ ม. ๖/๔ ผู้ฝึกซ้อม นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ และ นายสราวุธ เจริญรื่น

๑๔๒
๔.๒ รางวัลชมเชยการประกวดสร้างภาพโปสเตอร์เพื่อจัดนิทรรศการ ยุวกาชาดระดับ ๓ เด็กชายชยากร
จันทรัศมี สมาชิกยุวกาชาด ระดับ ๓ ม. ๓/๒ ผู้ฝึกซ้อม นายสุวรรณ ปิ่นทอง
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเดินสวนสนาม ยุวกาชาดระดับ ๔ มีสมาชิกยุวกาชาด
ร่วมเดินสวนสนามจำนวน ๓๖ คน ครูผู้เดินสวนสนาและประกอบขบวนจำนวน ๔ คน ผู้ฝึกซ้อม นางสาวพรพิมล
บุญประเสริฐ และนางสาวธนวรรณ โสขุมา
๕. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๔๓

ภาคผนวก

๑๔๔
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔
เทียบกับค่าเป้าหมาย

๑๔๕
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๒.๕ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายวิชา(พื้นฐาน)

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ฯ

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ร้อยละ

ภาษาไทย

ระดับชั้น

๖๔.๓๑
๖๐.๘๒
๕๒.๙๖
๗๒.๕๔
๖๘.๗๔
๕๗.๙๒
๖๒.๒๒

๖๒.๔๗
๓๙.๔๔
๔๖.๒๔
๕๗.๕๘
๗๘.๙๓
๕๖.๘๓
๕๔.๑๔

๖๗.๒๕
๖๑.๐๑
๖๖.๑๓
๖๐.๑๗
๗๑.๙๐
๗๕.๐๒
๖๖.๐๗

๗๔.๓๙
๖๔.๑๑
๖๔.๒๙
๖๙.๕๑
๗๘.๙๓
๗๙.๔๒
๗๐.๘๘

๕๕.๓๗
๖๖.๘๔
๖๙.๗๖
๖๒.๓๑
๘๑.๗๘
๖๗.๗๖
๖๖.๑๐

๘๑.๒๐
๗๔.๘๔
๗๕.๒๐
๘๖.๙๓
๘๖.๑๖
๘๗.๘๐
๗๙.๖๔

๖๑.๕๖
๗๖.๐๖
๖๘.๐๑
๗๑.๙๗
๘๘.๔๓
๗๘.๖๙
๗๒.๗๙

๖๘.๑๔
๔๓.๐๒
๖๐.๑๓
๘๔.๓๐
๗๙.๒๗
๖๑.๖๗

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓
รวม

นักเรียนที่ได้ ๒.๕ ขึ้นไป
จำนวน
ร้อยละ
๑๑๙๖
๕๗.๙๕
๕๔๗
๗๔.๐๒
๓๓๒
๖๖.๐๐
๒๐๗๕
๖๒.๗๖

๑๔๖
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายวิชา(พื้นฐาน)

ม.๖
ร้อยละ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ฯ

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕

ภาษาไทย

ระดับชั้น

๗๒.๙๓
๗๕.๖๗
๖๒.๒๓
๘๒.๗๗
๗๘.๒๖

๗๗.๑๑
๕๔.๑๖
๕๘.๖๐
๖๔.๕๘
๘๓.๘๘

๗๗.๑๓
๗๕.๓๕
๗๕.๘๗
๖๖.๑๑
๗๖.๔๕

๗๙.๖๙
๗๒.๓๙
๗๔.๑๐
๗๔.๖๒
๘๓.๒๐

๖๔.๕๘
๗๘.๖๒
๗๗.๑๕
๗๓.๔๘
๘๕.๓๐

๙๒.๔๖
๘๐.๘๖
๘๓.๓๓
๙๓.๑๘
๙๑.๑๒

๗๐.๓๐
๘๓.๓๕
๗๓.๗๙
๗๗.๘๔
๙๒.๗๗

๗๗.๒๕
๔๖.๐๙
๖๕.๓๗
๘๙.๖๗

๖๘.๓๑ ๖๗.๔๐ ๗๙.๕๐ ๘๔.๕๒ ๗๔.๖๘ ๙๒.๑๗ ๘๔.๓๔ ๘๙.๘๒
๗๒.๗๘ ๖๖.๑๐ ๗๕.๔๔ ๗๗.๔๓ ๗๔.๗๓ ๘๗.๓๔ ๗๙.๓๒ ๖๗.๙๖

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓
รวม

นักเรียนที่ได้ ๒ ขึ้นไป
จำนวน
ร้อยละ
๑๔๗๗
๗๑.๕๖
๖๒๖
๘๔.๗๑
๔๐๙
๘๑.๓๑
๒๕๑๒
๗๕.๙๘

๑๔๗
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(แยกบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิจารณา)

คอมพิวเตอร์

ออกแบบและ
เทคโนโลยี

การสื่อสารและการ
นำเสนอ (IS)

วิทยาการคำนวณ

ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ร้อยละ

หน้าที่พลเมือง

ระดับชั้น

ประวัติศาสตร์

รายวิชา

๔๒.๕๑
๕๓.๖๕
๖๐.๐๘
๕๘.๕๒
๖๙.๒๑
๕๖.๗๙

๕๔.๖๘
๕๕.๙๗
๕๗.๕๓
๖๐.๖๑
๖๘.๘๘
๘๖.๕๒
๖๔.๐๓

๗๒.๑๐
๕๙.๑๕
๕๕.๘๕
๕๒.๔๖
๗๗.๒๗
๗๙.๒๓
๖๖.๐๑

๘๑.๑๕
๕๙.๔๙
๖๒.๔๗
๖๓.๔๐
๖๔.๘๘
๖๖.๒๘

๔๓.๔๑
๘๓.๐๖
๖๓.๒๔

๕๕.๗๗
๕๒.๙๔
๕๙.๐๓
๗๑.๑๐
๖๔.๗๓
๖๐.๗๑

๑๔๘
ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๓
๑๕
๒๗
๗
๒
๕
๖
๑
๒
๖๘

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๑๑
๖๒
๓
๕๑
๓๖
๑๐
๓๑
๑
๘
๒๑๓

ดีเยี่ยม
๔๐๔
๓๑๓
๓๔๓
๒๐๖
๒๐๔
๒๕๙
๔๘
๔๖
๔๙
๑๘๗๒

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๕
๓๗๕
๓๔๖
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๙
๗๙
๔๗
๕๗
๒๐๘๕

๙๙.๒๘
๙๖.๑๕
๙๒.๗๖
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๘.๑๘
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๘๔

๑๔๙
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๓
๑๕
๒๗
๗
๒
๕
๖
๑
๒
๖๘

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๙๐
๕๑
๒๘
๘๑
๔๔
๑๗
๕๒
๑๙
๒๑
๔๐๓

ดีเยี่ยม
๓๒๕
๓๒๔
๓๑๘
๑๗๖
๑๙๖
๒๕๒
๒๗
๒๘
๓๖
๑๖๘๒

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๕
๓๗๕
๓๔๖
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๙
๗๙
๔๗
๕๗
๒๐๘๕

๙๙.๒๘
๙๖.๑๕
๙๒.๗๖
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๘.๑๘
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๘๔

๑๕๐
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการเขียน ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๓
๑๕
๒๗
๗
๒
๕
๖
๑
๒
๖๘

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๔๕
๖๖
๓๙
๘๕
๔๕
๒๓
๕๖
๘
๒๖
๓๙๓

ดีเยี่ยม
๓๗๐
๓๐๙
๓๐๗
๑๗๒
๑๙๕
๒๔๖
๒๓
๓๙
๓๑
๑๖๙๒

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๕
๓๗๕
๓๔๖
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๙
๗๙
๔๗
๕๗
๒๐๘๕

๙๙.๒๘
๙๖.๑๕
๙๒.๗๖
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๘.๑๘
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๘๔

๑๕๑
ข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้น
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

จำนวน
นักเรียน
๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๒
๑๖
๒๙
๗
๒
๖
๖
๑
๒
๗๑

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๐
๐
๐
๓
๓๘
๒
๒๔
๐
๔
๗๑

ดีเยี่ยม
๔๑๖
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๔
๒๐๒
๒๖๖
๕๕
๔๗
๕๓
๒๐๑๑

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๖
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๘
๗๙
๔๗
๕๗
๒๐๘๒

๙๙.๕๒
๙๕.๙๐
๙๒.๒๓
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๗.๘๑
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๗๐

๑๕๒
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๒
๑๖
๒๙
๗
๒
๖
๖
๑
๒
๗๑

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๐
๐
๙
๑๖
๓๘
๒
๒๔
๒
๔
๙๕

ดีเยี่ยม
๔๑๖
๓๗๔
๓๓๕
๒๔๑
๒๐๒
๒๖๖
๕๕
๔๕
๕๓
๑๙๘๗

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๖
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๘
๗๙
๔๗
๕๗
๒๐๘๒

๙๙.๕๒
๙๕.๙๐
๙๒.๒๓
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๗.๘๑
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๗๐

๑๕๓
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๒
๑๖
๒๙
๗
๒
๖
๖
๑
๒
๗๑

ผ่าน
๑
๐
๐
๐
๐
๓
๐
๐
๐
๔

ดี
๖๕
๘๔
๒๐
๕๘
๓๑
๑๓
๔๘
๓
๑๑
๓๓๓

ดีเยี่ยม
๓๕๐
๒๙๐
๓๒๔
๑๙๙
๒๐๙
๒๕๒
๓๑
๔๔
๔๖
๑๗๔๕

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๕
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๕
๗๙
๔๗
๕๗
๒๐๗๘

๙๙.๒๘
๙๕.๙๐
๙๒.๒๓
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๖.๗๒
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๕๒

๑๕๔
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๒
๑๖
๒๙
๗
๒
๖
๖
๑
๒
๗๑

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๔
๑
๐
๐
๕

ดี
๑๕๙
๙๗
๔๐
๖๑
๓๖
๒๗
๔๘
๑๙
๕
๔๙๒

ดีเยี่ยม
๒๕๗
๒๗๗
๓๐๔
๑๙๖
๒๐๔
๒๓๗
๓๐
๒๘
๕๒
๑๕๘๕

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๖
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๔
๗๘
๔๗
๕๗
๒๐๗๗

๙๙.๕๒
๙๕.๙๐
๙๒.๒๓
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๖.๓๕
๙๑.๗๖
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๔๗

๑๕๕
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๒
๑๖
๒๙
๗
๒
๖
๖
๑
๒
๗๑

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๐
๐
๒๙
๓๓
๓๘
๑๐
๒๘
๐
๖
๑๔๔

ดีเยี่ยม
๔๑๖
๓๗๔
๓๑๕
๒๒๔
๒๐๒
๒๕๘
๕๑
๔๗
๕๑
๑๙๓๘

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๖
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๘
๗๙
๔๗
๕๗
๒๐๘๒

๙๙.๕๒
๙๕.๙๐
๙๒.๒๓
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๗.๘๑
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๗๐

๑๕๖
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งมั่นในการทำงาน ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๒
๑๖
๒๙
๗
๒
๘
๖
๑
๒
๗๓

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๒
๑
๐
๐
๓

ดี
๑๔๙
๘๘
๔๖
๗๓
๓๔
๕๕
๗๘
๑๙
๒๑
๕๖๓

ดีเยี่ยม
๒๖๗
๒๘๖
๒๙๘
๑๘๔
๒๐๖
๒๐๙
๐
๒๘
๓๖
๑๕๑๔

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๖
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๗
๒๔๐
๒๖๔
๗๘
๔๗
๕๗
๒๐๗๗

๙๙.๕๒
๙๕.๙๐
๙๒.๒๓
๙๗.๓๕
๙๙.๑๗
๙๖.๓๕
๙๑.๗๖
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๔๗

๑๕๗
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๒
๑๖
๒๙
๖
๒
๖
๖
๑
๒
๗๐

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๐
๒
๒๕
๑๗
๓๙
๗
๔๙
๑
๔
๑๔๔

ดีเยี่ยม
๔๑๖
๓๗๒
๓๑๙
๒๔๑
๒๐๑
๒๖๑
๓๐
๔๖
๕๓
๑๙๓๙

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๖
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๘
๒๔๐
๒๖๘
๗๙
๔๗
๕๗
๒๐๘๓

๙๙.๕๒
๙๕.๙๐
๙๒.๒๓
๙๗.๗๓
๙๙.๑๗
๙๗.๘๑
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๗๕

๑๕๘
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ ในระดับดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม

๔๑๘
๓๙๐
๓๗๓
๒๖๔
๒๔๒
๒๗๔
๘๕
๔๘
๕๙
๒๑๕๓

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
๒
๑๖
๒๙
๖
๒
๖
๖
๑
๒
๗๐

ผ่าน
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ดี
๐
๒๐
๓๙
๑๗
๓๓
๑๐
๔๙
๐
๘
๑๗๖

ดีเยี่ยม
๔๑๖
๓๕๔
๓๐๕
๒๔๑
๒๐๗
๒๕๘
๓๐
๔๗
๔๙
๑๙๐๗

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๖
๓๗๔
๓๔๔
๒๕๘
๒๔๐
๒๖๘
๗๙
๔๗
๕๗
๒๐๘๓

๙๙.๕๒
๙๕.๙๐
๙๒.๒๓
๙๗.๗๓
๙๙.๑๗
๙๗.๘๑
๙๒.๙๔
๙๗.๙๒
๙๖.๖๑
๙๖.๗๕

๑๕๙
ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
-

ดี
๑๘
๕๖
๓๕๙
๔๕
๔๑

ดีเยี่ยม
๓๙๙
๓๖๑
๕๘
๓๗๒
๓๖๗

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๑๗
๔๑๗
๔๑๗
๔๑๗
๔๑๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๓๘๓
๓๘๕
๓๘๔
๓๘๒
๓๘๕

๙๙.๔๘
๑๐๐
๙๙.๗๔
๙๙.๒๒
๑๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
๑
๑
๓
-

ดี
๑๑๗
๘๓
๑๕๖
๑๐๒
๑๒๒

ดีเยี่ยม
๒๖๖
๓๐๒
๒๒๘
๒๘๐
๒๖๓

๑๖๐
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
๕
๔
๖
๓
-

ดี
๔๔
๔๘
๘๕
๔๔
๔๗

ดีเยี่ยม
๓๑๓
๓๑๐
๒๗๑
๓๑๕
๓๑๕

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๓๕๗
๓๕๘
๓๕๖
๓๕๙
๓๖๒

๙๘.๖๒
๙๙.๙๐
๙๘.๓๔
๙๙.๑๗
๑๐๐

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๒๕๗
๒๖๐
๒๕๗
๒๕๙
๒๕๙

๙๘.๘๕
๑๐๐
๙๘.๘๕
๙๙.๖๒
๙๙.๖๒

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
๓
๓
๑
๑

ดี
๑๔๐
๑๕๐
๑๕๕
๖๘
๖๓

ดีเยี่ยม
๑๑๗
๑๑๐
๑๐๒
๑๙๑
๑๙๖

๑๖๑
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
-

ดี
๒๔
๓๑
๙๗
๒๘
๗

ดีเยี่ยม
๒๑๗
๒๑๐
๑๔๔
๒๑๓
๒๓๔

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๒๔๑
๒๔๑
๒๔๑
๒๔๑
๒๔๑

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๒๗๓
๒๗๓
๒๗๓
๒๗๓
๒๗๓

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
-

ดี
๕
๕
๙
๖
๖

ดีเยี่ยม
๒๖๘
๒๖๘
๒๖๔
๒๖๗
๒๖๗

๑๖๒
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
-

ดี
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๖

ดีเยี่ยม
๖๗
๖๗
๖๗
๖๗
๖๔

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๔๗
๔๗
๔๗
๔๗
๔๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
-

ดี
๑๕
๒๐
๓๒
๑๓
๑๖

ดีเยี่ยม
๓๒
๒๗
๑๕
๓๔
๓๑

๑๖๓
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ ในระดับดีขึ้นไป
สมรรถนะสำคัญ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
-

ผ่าน
-

ดี
๓
๓
๔
๑
๑

ดีเยี่ยม
๕๔
๕๔
๕๓
๕๖
๕๖

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

๕๗
๕๗
๕๗
๕๗
๕๗

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๖๔
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โรงเรียนจ่าอากาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จำนวน
๓
๑
๔
๒
๒
๕
๓
๑
๒
๕
๒
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๓
๑
๕
๑
๑

๑๖๕
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวะ
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

จำนวน
๑
๑๐
๑
๑
๓
๑
๔

๑๖๖
ร้อยละของครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
การอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา
๑ ครั้ง / ภาคเรียน
๒ ครั้ง / ภาคเรียน
มากกว่า ๒ ครั้ง / ภาคเรียน

จำนวน(คน)
๕
๓๘
๖๘

ร้อยละ
๔.๕๑
๓๔.๒๓
๖๑.๒๖

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๔
การรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลจากผู้บริหาร
ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ
๑ ครั้ง / ภาคเรียน
๒ ครั้ง / ภาคเรียน
มากกว่า ๒ ครั้ง / ภาคเรียน **(ครูผู้ช่วย)

จำนวน(คน)

ร้อยละ

๑๐๖
๕

๙๕.๕๘
๔.๔๒

๑๖๗
ร้อยละของการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา

ยอด
เยี่ยม
๓.๑ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ๒๗.๑๙
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้ ส ื ่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ ๔๓.๘๖
แหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๗.๑๙
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง ๓๐.๗๐
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล ๒๘.๙๕
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

๐.๘๘

ปาน
กลาง
๐.๐๐

กำลัง
พัฒนา
๐.๐๐

ระดับดี
ขึ้นไป
ร้อยละ
๑๐๐.๐๐

๕๕.๒๖

๐.๘๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒๑.๙๓
๖๗.๕๔

๐.๘๘
๑.๗๕

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๗๐.๑๘

๐.๘๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

ดีเลิศ

ดี

๗๑.๙๓

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.............................................................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ
๒) มี ความสามารถในการคิ ดวิเ คราะห์ คิดอย่ างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๕) มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทัก ษะพื้น ฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑ ) ก า ร มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ต า ม ที่
สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐
ระดับดีเลิศ
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

ระดับดีเลิศ

ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

ระดับดีเลิศ

ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

ระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๖๐

ระดับดี

ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

ระดับดีเลิศ

ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

ระดับดีเลิศ

ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐
-

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

-

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

-

ระดับดีเลิศ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จั ดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรีย นรู้ผ่ านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ และให้ข้อมูล สะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ระดับดีเลิศ
-

ระดับดีเลิศ

-

ระดับดีเลิศ

-

ระดับดีเลิศ

-

ระดับดีเลิศ

-

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

-

ระดับดีเลิศ

การกาหนดค่าเป้าหมาย
การก าหนดค่ า เป้ า หมาย แต่ ล ะมาตรฐาน ก าหนดเป็ น ระดั บ คุ ณ ภาพ ๕ ระดั บ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
ระดับ ๔ ดีเลิศ
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ปานกลาง
ระดับ ๑ กาลังพัฒนา
การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น
ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ (ยกเว้นประเด็นพิจารณา ๑.๑.๕)
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
(ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)
ระดับ ๔ ดีเลิศ
(ร้อยละ ๘๐-๘๙)
ระดับ ๓ ดี
(ร้อยละ ๗๐-๗๙)
ระดับ ๒ ปานกลาง
(ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๕๐-๖๙)
ระดับ ๑ กาลังพัฒนา
(ระดับดีขึ้นไปน้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

ประเด็ น พิ จ ารณา ๑.๑.๕ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ค่ า เป้ า หมาย
เชิงปริมาณ
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม
(ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)
ระดับ ๔ ดีเลิศ
(ร้อยละ ๗๐-๗๙)
ระดับ ๓ ดี
(ร้อยละ ๖๐-๖๙)
ระดับ ๒ ปานกลาง
(ร้อยละ ๕๐-๕๙)
ระดับ ๑ กาลังพัฒนา
(น้อยกว่าร้อยละ ๕๐)

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเด็นพิจารณา “มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา”
.............................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณา
“มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา”
เชิงปริมาณ
ระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๖๐
ระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๓๐
ระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๖๐
ระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๖๐
ระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๗๕
ระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๘๐
ระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๗๕
ระดับ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๕๕

คาอธิบายการให้ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดี ต่อวิช าชีพ และด้านคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่ส ถานศึกษา
กาหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่ว มกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดในแต่ละระดับชั้น
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้เรียนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิ ด
คานวณ ในระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง ผู้ เรี ย นร้ อยละ ๕๐-๖๙ มีความสามารถในการอ่ าน การเขี ยน การสื่ อ สาร และการคิ ด
คานวณ ในระดับดีขึ้นไป
ดี
ผู้ เรี ย นร้ อยละ ๗๐-๗๙ มีความสามารถในการอ่ าน การเขี ยน การสื่ อ สาร และการคิ ด
คานวณ ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
ผู้ เรี ย นร้ อยละ ๘๐-๘๙ มีความสามารถในการอ่ าน การเขี ยน การสื่ อ สาร และการคิ ด
คานวณ ในระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม ผู้เรี ยนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิด
คานวณ ในระดับดีขึ้นไป
๒) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้ เ รี ย นต่ ากว่ าร้ อ ยละ ๕๐ มี ค วามสามารถในการคิ ดวิ เ คราะห์ คิ ดอย่ างมี วิจ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๖๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป
ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ดีเลิศ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๙๐ ขึ้ น ไป มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา ในระดับดีขึ้นไป
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้เรียนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้ และเผยแพร่
ในระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๖๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้ และเผยแพร่
ในระดับดีขึ้นไป
ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้ และเผยแพร่
ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้ และเผยแพร่
ในระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้ และเผยแพร่
ในระดับดีขึ้นไป
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้เรียนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม ในระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๖๙ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม ในระดับดีขึ้นไป
ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม ในระดับดีขึ้นไป

ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม ในระดับดีขึ้นไป
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือ
ผลการทดสอบอื่นๆ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้เรียนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๕๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐-๖๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ดีเลิศ
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ผู้ เรี ย นมีความรู้ ทัก ษะพื้น ฐานในการจัด การ เจตคติ ที่ดี พร้ อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้ น
ที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้เรียนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๖๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป
ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้เรียนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๖๙ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็ นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้เรียนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ในระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๖๙ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยในระดับดีขึ้นไป
ดี
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่ วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทยในระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ในระดับดีขึ้นไป
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้เรียนต่ากว่าร้อยละ ๕๐ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่
แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่
หลากหลายในสั งคม ร่ว มกิจกรรมทางวัฒ นธรรมและสั งคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง
กลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง ผู้เรียนร้อยละ ๕๐-๖๙ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่
แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่

ระดับคุณภาพ
ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ประเด็นพิจารณา
หลากหลายในสั งคม ร่ว มกิจกรรมทางวัฒ นธรรมและสั งคม ท้องถิ่นและปรั บตัวได้อย่าง
กลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐-๗๙ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่
แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่
หลากหลายในสั งคม ร่ว มกิจกรรมทางวัฒ นธรรมและสั งคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง
กลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐-๘๙ สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่
แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่
หลากหลายในสั งคม ร่ว มกิจกรรมทางวัฒ นธรรมและสั งคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง
กลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในระดับดีขึ้นไป
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับ ฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจที่ดี แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่
แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจในเรื่องที่ตนไม่ชอบ เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมที่
หลากหลายในสั งคม ร่ว มกิจกรรมทางวัฒ นธรรมและสั งคม ท้องถิ่นและปรับตัวได้อย่าง
กลมกลืนทั้งในและนอกสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดีได้ ในระดับดีขึ้นไป

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ผู้เรี ย นต่ากว่าร้ อยละ ๕๐ มีการรักษาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต อารมณ์ และสั งคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อนื่ ในระดับดีขึ้นไป
ปานกลาง ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๕๐-๖๙ มี ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต อารมณ์ และสั ง คม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ในระดับดีขึ้นไป
ดี
ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๗๐-๗๙ มี ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต อารมณ์ และสั ง คม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ในระดับดีขึ้นไป
ดีเลิศ
ผู้ เ รี ย นร้ อ ยละ ๘๐-๘๙ มี ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต อารมณ์ และสั ง คม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ในระดับดีขึ้นไป
ยอดเยี่ยม ผู้ เ รี ย นร้ อยละ ๙๐ ขึ้ น ไป มี การรัก ษาสุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิต อารมณ์ และสั ง คม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ในระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดาเนิ นงานพัฒนาวิช าการที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดไม่ชัดเจน
ปานกลาง มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ดี
มีเ ป้ าหมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิจ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดชัด เจน สอดคล้ อ งกั บบริ บทของ
สถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ดีเลิศ
มีเ ป้ าหมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิจ ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดชัด เจน สอดคล้ อ งกั บบริ บทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม สถานศึกษามีเป้ าหมายวิสั ยทัศน์และพันธกิจที่ส ถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้ องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒ นาคุ ณภาพการจั ด การศึก ษา การน าแผนไปปฏิบัติเ พื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่ว ยเหลือนั กเรี ย น มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูล มาใช้ในการพัฒ นา
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ปานกลาง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ดี
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ดีเลิศ
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
๒.๓ ด าเนิ น งานพั ฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึก ษาบริ ห ารจั ดการเกี่ย วกั บงานวิ ช าการ ทั้ ง ด้ า นการพัฒ นาหลั ก สู ต ร กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุ กกลุ่มเป้าหมาย หมาย
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนไม่ครอบคลุมทุกด้าน
ปานกลาง ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดี
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
ดีเลิศ
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ยอดเยี่ยม ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพไม่ครบถ้วนทุกคน
ปานกลาง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงความต้องการของครู
ดี
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา
ดีเลิศ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม พัฒนาครู และบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้
ปานกลาง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี
ดี
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยอดเยี่ยม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ ดีและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพั ฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ครบถ้วน
ปานกลาง จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ
ดี
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริห าร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยดาเนินการอย่างเป็นระบบ และเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
คาอธิบาย
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ย นเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ปานกลาง จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา
ดี
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
ดีเลิศ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ยอดเยี่ยม จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
ปานกลาง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ดี
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ดีเลิศ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ยอดเยี่ยม ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ครู ผู้ ส อนมี ก ารบริ ห ารจั ด การชั้ น เรี ย น โดยเน้ น การการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวก ให้ เ ด็ ก รั ก ครู
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา มีการบริหารจัดการชั้นเรียนไม่เหมาะสม
ปานกลาง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก
ดี
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก
ดีเลิศ
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้
ยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างไม่เป็นระบบ
ปานกลาง ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
ดี
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผล และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ดีเลิศ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
ยอดเยี่ยม ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ประเด็นพิจารณา
กาลังพัฒนา ไม่มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ปานกลาง มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
ดี
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยอดเยี่ยม มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๑๖๘
รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

http://www.tcschool.ac.th/TCS-VARASAN.html

๑๖๙
Website และ Facebook ของโรงเรียน

http://www.tcschool.ac.th

https://www.facebook.com/thammachotesuksalaiSchool

๑
คำรับรองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ตามที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ได้ น ำเข้ า ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นธรรมโชติ ศ ึก ษาลัยแล้ ว
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย มีมติรับทราบรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ลงชื่อ.................................................................
(นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ลงชื่อ.................................................................
(นายสุขวิทย์ ปู้ทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

