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ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เมิ น ต น เอ งข อ งส ถ า น ศึ ก ษ า  (  Self – Assessment Report : SAR )            
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัด
การศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชน
ได้รับทราบ ตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็นข้อมูลแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยสำนักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    (  นางวิชญาณี   บุญทวี  ) 
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   

                                                                    30 เมษายน 2565 
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ส่วนที่  1 

บทสรุปผู้บริหาร 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ตั้งอยู่หมู่ที่  1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71190 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มี
บุคลากรสายบริหาร จำนวน 3 คน และบุคลากรครู พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง จำนวน 56  คน 

1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
ค่าเป้าหมาย ค่าความสำเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

2.  วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 1.  ผลการดำเนินงาน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักเรียนทุกคน  
และเปิดแผนการเรียนภาษาจีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการทาง
ภาษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเน้นพัฒนาทักษะ
ด้านการคำนวณ และการคิดวิเคราะห์  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานและมีความสามารถในการเข้าร่วมการ
แข่งขันงานวิชาการต่างๆ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
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คิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ  สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 
และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เฉพาะหน้าได้  อีกทั้งโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีรายวิชาโครงงาน
ในหลายๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม สามารถสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ได้อย่างสร้างสรรค์หรือปรับปรุงของเก่าที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น แล้วนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  รวมไปถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ ใช้ทักษะเพ่ือศึกษาค้นคว้า และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  จากการส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีสมรรถนะที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่ว่า "โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ICT" 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและพลโลก  ที่ดีมี

ความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน  กิจกรรมทั้งในและนอก
หอ้งเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างค่านิยมชาติ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะ
ผู้นำและจิตอาสา กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ การแนะแนว กิจกรรมตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาวะทาง
กายและสุขภาวะจิต ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้าน 100% และมี 
โมเดลในการปฏิบัติเพ่ือติดตามแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร ส่งผลให้จำนวนนักเรียน
ที่ติด 0 , ร , มส. จำนวนลดลง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษา 
100% 

2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียน 
 1)  โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 
 2)  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน    

ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 
 3)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด 
 4)  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 47 “ศรีษะเกษเกมส์” 
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3.  แนวทางพัฒนาคุณภาพใหด้ีขึ้นกว่าเดิม 
การเปิดโอกาสให้มีการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วน (ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/

องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง) สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายเทพศิรินทร์ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน  จัดให้มีกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการทางภาษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และเน้นพัฒนาทักษะด้านการคำนวณ และการคิดวิเคราะห์  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานและมีความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันงานวิชาการต่างๆ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 1.  ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี “DSLK MODEL” มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบอาศัยหลักการกระจายอำนาจ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง สมาคมนักเรียนเก่า และชุมชน สนับสนุนงบประมาณ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน การส่งเสริมการ จัดการศึกษาของโรงเรียน มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  คือ “โรงเรียนคุณภาพ  สภาพแวดล้อมดี  มีจิตอาสา  ก้าวหน้า ICT” และความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน โดยส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมกับหน่วยงานภายนอกและโรงเรียนจัด
ขึ้น มีการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและ
กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย มีการประชุมเพ่ือติดตาม การดำเนินงานและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดเป็นประจำทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับกลุ่มบริหาร ระดับกลุ่มสาระฯ และระดับหน่วยงาน มี
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน 

2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน 
1)  สถานศึกษาได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน คือ 
“โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ICT” และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
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2)  มีนวัตกรรมการบริหารของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี “DSLK MODEL”
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เพ่ือรายงาน
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3)  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ /กิจกรรม บริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  การจัดหลักสูตร
สถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ประกอบด้วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  – 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ทวิศึกษา และโครงการห้องเพชรรำเพย รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ 
(Active Learning) และครอบคลุมทุกระดับชั้น รวมถึงมีโมเดลในการบริหารและพัฒนางานวิชาการ 

4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) เพ่ือให้ครูผู้ สอนได้ พัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาผู้ เรียน 
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยรูปแบบการโค้ชโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนสู่การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้วยวงจร 6A Battery 

5)  สถานศึกษาจัดให้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์โรงเรียน  เพ่ือความ
ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) จากการเปิดเรียนรูปแบบ on site 
สถานศึกษาได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ปฏิบัติตามมาตรการ
ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข – การวัดไข้ – การใส่หน้ากากอนามัย – การล้างมือ – การเว้นระยะห่าง 
– การทำความสะอาด – การลดความแออัด และให้มีความรู้ในการปฏิบัติ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และ
แผนเผชิญเหตุ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

6)  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
เช่น มีคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ และติดตั้ง TV LCD ทุกห้องเรียน และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในห้อง
พิเศษและ ห้องปฏิบัติการ ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมทั่วถึงท้ัง
บริเวณ สถานศึกษา เพ่ือให้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ได้ง่ายขึ้น มี website  http://www.dsl.ac.th เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและ กิจกรรมต่างๆภายใน
สถานศึกษา 

3.  แนวทางพัฒนาคุณภาพใหด้ีขึ้นกว่าเดิม 
สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบ เช่น การจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice ) ของสถานศึกษา 

http://www.dsl.ac.th/
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 1.  ผลการดำเนินงาน 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เช่น งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน 
1)  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ ครูของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำการวิเคราะห์หลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสามารถประเมินได้
จากการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
100 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูได้เผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ได้รับรางวัล ครูต้นแบบ  BEST PRACTICE การจัดการเรียนรู้  Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

2)  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ Application for Education เช่น Facebook , 
Line , you tube , Google meet , Google from , Google classroom ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) 

3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูจัดสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้  ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดีและความสุข ทำให้ผู้เรียนมี
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยครูเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจระหว่างเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ 

4)  การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถด้านต่างๆ ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และมีกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง 

5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ซึ่งแบ่งกลุ่ม PLC ออกเป็น 11 
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กลุ่ม คือ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามระดับชั้นที่สอน ตามภาระงานพิเศษที่ได้รับผิดชอบเช่น กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน และร่วมกันพัฒนานวัตกรรม
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้  โดยได้เริ่มดำเนิน
กิจกรรมกับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน 

3.  แนวทางพัฒนาคุณภาพใหด้ีขึ้นกว่าเดิม 
1.  ส่งเสริมให้ครูได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน  
2.  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก  

         3.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนและ
งานวิจัยสร้างนวัตกรรมที่เป็น BEST PRACTICE 
         4.  ส่ งเสริมนั กเรียนร่วมกิจกรรมที่ แสดงออกถึงความภูมิ ใจในท้ องถิ่นและความเป็ น ไทย 
         5.  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
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ส่วนที่  2 

รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เลขที่ 279 หมู่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 71190  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่
ก ารศึ กษ ามั ธยม ศึ กษ าก าญ จน บุ รี   โท รศั พ ท์  034 -589242  โท รส าร  034 -589447  e-mail 
dsl_kn@hotmail.com   website  http://www.dsl.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 มีเนื้อที่  68  ไร่  1 งาน  94  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ บ้านท่าหวี  บ้าน
จันอุย  บ้านท่าเสา  บ้านทุ่งนานางหรอก บ้านลาดหญ้า บ้านพุเลียบ บ้านท่าหว้า บ้านหนองแก 

แผนที่ตั้งโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

file:///I:/sar/dsl_
http://www.dsl.ac.th/
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แผนผังแสดงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  (โดยสังเขป) 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่          
17 พฤษภาคม  2516  จากการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสิทธิคุณ  (หลวงพ่อ
ลำใย) ในขณะดำรงสมณศักดิ์พระครูกาญจโนปมคุณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า  พลเอกอรุณ  ทวาทศิลปฺ  
ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  9  และประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อให้มีสถานศึกษาในกร
ดับชั้นมัธยมศึกษาสำหรับบุตรหลานของประชาชนในตำบลลาดหญ้า  รวมทั้งบุตรหลายของกำลังพลในกองพล
ทหารราบที่ 9 ซึ่งได้จัดการศึกษาเรื่อยมา  โดยคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาผู้นำชุมชนตลอดจนอดีต
ผู้บังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่  9  ก็ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันในการที่จะผลักดันพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา พลเอกสัญชัย  รัชตะวรรณ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหาร
ราบที่9 พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ  (หลวงพ่อลำใย) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า  พันตำรวจตรี
ไตรรงค์  สุขเจรียงพร อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  ได้ริเริ่มนำโรงเรียนลาด
หญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์   จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาได้จัดให้มี
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น  ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง  คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  9  
และผู้บังคับหน่วยในกองพลทหารราบที่  9 พระครูสิทธิกิจจานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน  
ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะครู  ตลอดจนศิษย์เก่าได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข้มแข็ง  โดยเสนอขอเป็น
เครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิริ
นทร์  ในพระบรมราชูปภัมภ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์  สมาคมผู้ปกครอง
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และครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติรับโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์โดยให้
ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี”  และได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  20 
มิถุนายน  2548  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือ  นายอดิศัย  
โพธารามิก  ได้ลงนามประกาศชื่อ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 ในการเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้น  คณะครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  
เช่น  ด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำร่วมกับโรงเรียนในเครืออ่ืน ๆ  ทั้งหมด 11 
สถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.2 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน  
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิชญาณี บุญทวี   
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา  มหาบัณฑิต (ค.ม.)  
 โทร  0819420010 e-mail 
 ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม  2563  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน จำนวน 2  คน คือ 
1.  นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย  
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 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษา  มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
 โทร 087-901-2574 e-mail : S_sirirattana@hotmail.com 
 รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล  
2.  นายยศวัฒน์  ทับทิม  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษา  มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
 โทร 086-1044505 e-mail : narongrit.ka2523@gmail.com 
 รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน 

1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ดังนี้ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านลาดหญ้า , หมู่ 2 บ้านท่าเสา , หมู่ 3 บ้านทุ่งนานางหรอก , หมู่ 4 บ้านท่าหวี , หมู่ 5 บ้าน
จันอุย , หมู่ 6 บ้านพุเลียบ , หมู่ 7 บ้านท่าหว้า , หมู่ 8 บ้านหนองแก  

จำนวนประชากรใน ตำบลลาดหญ้าจำนวนหลังคาเรือน  :  8,160 หลังคาเรือน 
จำนวนประชากรทั้งหมด      :  23,269 คน 
   ชาย     : 16,585 คน 
   หญิง     : 6,684   คน 

โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ของประชากรโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ค้าขาย รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ และเกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานครบรอบมรณภาพหลวงพ่อลำไย สถานศึกษาในตำบลลาดหญ้า มี
ทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่โรงเรียนกาญจนบุรีเก่า (อุดมราษฎร์วิทยา) โรงเรียนบ้านจันอุย โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี โรงเรียนวัดลาดหญ้า โรงเรียนบ้านท่าหวี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต โรงเรียนวัดหัวเขาพุ
ประดู่(วัดมหาราช) โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) โรงเรียนวัดพุน้อย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดับ ม.6 – ปริญญาตรี  

2.  การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา 

เครื่องหมายโรงเรียน 
 
  
  
  
 
ดวงอาทิตย์   หมายถึง  พระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ 
               (ผู้ประทานตรา) 
 อักษร “ม”     หมายถึง  หม่อมแม้น ชายาสุดที่รักของสมเด็จพระราชปิตุลาฯ 
 ช่อดอกรำเพย มากจากคำว่า “รำเพย” ซึ่งเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์พระราชชนนี   
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                     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ดอกรำเพย จึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 
 
 
 

 ธงประจำโรงเรียน 

 

 

                 สีธง เป็นแถบสีเขียว – เหลือง 2 แถบ ซึ่งเป็นสีประจำวันพฤหัสบดีตามตำราพิชัยสงคราม พร้อม
ทั้ง เป็นสีของใบและดอกรำเพยอีกด้วย 

พุทธภาษิตประจำโรงเรียน 

 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้ประทานแก่โรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2466 

 “น สิยา โลกวฑ̣ฒโน” 

     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้เมตตาอธิบายความหมายไว้ว่า “คนเราบางคนเกิดมารก
โลก ทำนองเดียวกับติณชาติที่ใช้ประโยชน์อะไรมิได้ทำให้เสียเงินเสียทองกำจัด และรกชัฏขวากหนามบางอย่าง
เป็นศัตรูแก่โลกไม่เป็นประโยชน์ มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณาคอยเบียดเบียนผู้อ่ืนจัดว่าเป็นคนรกโลก อย่าเกิดมา
เลยเสียดีกว่าสู้แต่สัตว์บางชนิดไม่ได้ 
 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน (VISION)  

โรงเรียนคุณภาพ  สภาพแวดล้อมดี  มีจิตอาสา  ก้าวหน้า ICT 

พันธกิจ (MISSION) 

1. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมภายใต้จิตสำนึกของจิตอาสา มีความพอเพียงเป็น
ภูมิคุ้มกันในการก้าวสู่ความยั่งยืน 

2. พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมให้เกิดการใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

จดัการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริม พัฒนา การบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
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เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาสู่การแข่งขัน และสามารถศึกษาต่อ หรือประกอบ
อาชีพได้อย่างมีความสุข 

3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมต่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4. มีสื่อ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีแหล่งเรียนรู้อย่าง

หลากหลาย 
5. โรงเรียนมีคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 

มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน 

1.  การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2.  การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน 
3.  การส่งเสริมการส่งเสริมให้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

คิดสร้างสรรค์ 
4.  การพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษา  ด้าน  ICT 

 

 
อัตลักษณ์ (School Identity) 

กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสา 
 
 
 

เอกลักษณ์ (School Uniqueness) 
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแม่รำเพย 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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ผังโครงสร้างงานวิชาการ บริหารทั่วไป กิจการนักเรียน  
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ผังโครงสร้างงานบุคคล งานงบประมาณ และงานแผนงาน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรมการบริหารของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี 
“DSLK MODEL” 
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D : Development : กระบวนการในการปฏิบัติ โดยการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการนิเทศ
ภายใน ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ปฏิบัติควบคู่กับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและ
นำผลมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

S  : Supporting : การสนับสนุนงบประมาณ  บุคลากร ทรัพยากรต่างๆ ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า ตรงกับความต้องการ 

L : Learning : การส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะทางด้านเทคโนโลยี ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มี
ทักษะชีวิตและมีจิตอาสา 

K : Knowledge Community : การเปิดโอกาสให้มีการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วน 
(ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง)  สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
เครือข่ายเทพศิรินทร์  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้ร่วมกัน 

หลักการบริหารกลุ่มงานวิชาการ  โดยใช้  Diamond Model : เพชรโมเดล 
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หลักการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป  โดยใช้  Keep  Service  Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการบริหารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยใช้ CARE Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักการบริหารงานกลุ่มบริหารบุคคล  โดยใช ้L&D (Learning and Development) 
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หลักการบริหารงานกลุ่มบริหารบุคคล  โดยใช้ 7S  Model 
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3.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 3.1) จำนวนบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
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3.3)  จำนวนครูจำแนกตามสาขาวิชา 

 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

3.4)  ข้อมูลวิทยฐานะ  
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3.5)  ข้อมูลการพัฒนาตนเองของครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6)  ข้อมูลการร่วมกิจกรรม PLC  
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ข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูลจาก DMC : พ.ย.64  ของปีการศึกษา สิ้นสุดปีการศึกษา 2564) 

 1) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 861  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 5 107 85 192 38 
ม.2 5 94 91 185 37 
ม.3 5 99 77 176 35 
รวม 15 300 253 553  
ม.4 3 58 66 124 41 
ม.5 3 29 66 95 31 
ม.6 4 35 54 89 22 
รวม 10 122 186 308  

รวมทั้งหมด 25 422 439 861 
 

2)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    678 คน คิดเป็นร้อยละ  78.75 

3) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 678 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 
 4) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม……-……..คน คิดเป็นร้อยละ…-…... 
 5) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 118  คน คิดเป็นร้อยละ  13.70 
 6) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ………………-…………..…คน คิดเป็นร้อยละ…-…... 
 7) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……-.…คน คิดเป็นร้อยละ……-... 
 8) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 36 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18 
 9) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น ……-.…คน คิดเป็นร้อยละ  ……-.… 
 10) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  168  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน   88  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 11) อัตราส่วนครู: นักเรียน 35 : 1 
 12) ครูครบชั้นเรียน สอนตรงวิชาเอก คิดเป็นร้อยละ 100 
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4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

สาระวิชา 
จำนวน
นักเรียน ระดับผลการเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละ
นักเรียน 

  
ทั้งหมด 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ที่ได้
ระดับ3
ขึ้นไป 

ที่ได้
ระดับ3
ขึ้นไป 

ภาษาไทย 1010 34 173 62 47 173 140 93 288 521 52.06 
คณิตศาสตร์ 1517 86 330 81 60 391 149 103 479 731 53.72 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2639 34 410 201 195 284 269 264 982 1515 61.59 
สังคมศึกษา 2426 86 170 88 257 480 325 213 807 1345 65.07 
สุขศึกษา 1453 239 183 115 167 106 163 76 404 643 51.07 
ศิลปะ 950 21 97 55 68 102 87 81 439 607 62.82 

การงานอาชีพฯ 473 7 59 45 75 60 42 55 130 227 49.43 
ภาษาต่างประเทศ 1599 86 250 73 222 181 163 163 461 787 54.21 

รวมเฉลี่ย                   6376 56.25 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

สาระวิชา 
จำนวน
นักเรียน ระดับผลการเรียน 

จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละ
นักเรียน 

  
ทั้งหมด 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

ที่ได้
ระดับดี
ขึ้นไป 

ภาษาไทย 986 73 22 42 55 28 225 135 406 766 77.60 
คณิตศาสตร์ 1418 222 70 58 106 148 285 176 353 814 62.12 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1022 47 95 76 117 146 287 242 647 1176 71.28 
สังคมศึกษา 1749 147 19 44 117 146 494 357 977 1828 84.07 
สุขศึกษา 1422 558 33 20 50 72 202 126 361 689 53.99 
ศิลปะ 1445 135 75 60 96 120 136 138 667 941 68.16 

การงานอาชีพฯ 708 95 31 40 72 61 82 77 250 409 63.19 
ภาษาต่างประเทศ 1132 136 43 65 103 157 327 266 587 1180 71.13 

รวมเฉลี่ย                   7949 68.94 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี

สงัคมศึกษา สขุศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษาองักฤษ

ปี2562 47.87 35.29 52.58 61.17 63.12 75.46 61.37 43.13

ปี2563 58.10 37.15 62.03 63.35 45.33 76.45 68.25 55.63

ปี2564 64.83 57.92 66.44 74.57 52.53 65.49 56.31 62.67

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 - 2564
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 เพชรแม่รำเพย 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 
ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ว21102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว21103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส21102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 ส21104 พระพุทธศาสนา  0.5  20 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส21106 ประวัติศาสตร์  0.5  20 
ส21103 พระพุทธศาสนา  0.5  20 พ21102 สุขศึกษา 0.5  20 
ส21105 ประวัติศาสตร์  0.5  20 พ21104 พลศึกษา 0.5  20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ21103 ทัศนศิลป์ 0.5  20 
พ21103 พลศึกษา 0.5  20 ศ21104 นาฏศิลป์ 0.5 20 
ศ21101 ดนตรี 1.0  40 ง21102 การงานอาชีพ  1.0 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1.5  60 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 
ค21203  ศักยภาพคณิตศาสตร์ 1.0 40 ค21204 เวทคณิต 1.0 40 
ว21203  ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1.0 40 ว21204  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 
อ21203  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0.5 20 อ21204  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  2 0.5 20 
จ21203  ภาษาจีน ฟัง-พูด 1 1.0 40 จ21204  ภาษาจีน ฟัง-พูด 2 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (127) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (128) 
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์1 - 20 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์2 - 20 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  - 20 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  - 20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- 7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 8 

วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1/ร.ร.ทุจริต - 20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2/ร.ร.ทุจริต - 20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม - 20 
                      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 707                    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 708 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 
ค21101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ค21102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 
ว21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ว21102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว21103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส21102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 ส21104 พระพุทธศาสนา  0.5  20 
ส21101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส21106 ประวัติศาสตร์  0.5  20 
ส21103 พระพุทธศาสนา  0.5  20 พ21102 สุขศึกษา 0.5  20 
ส21105 ประวัติศาสตร์  0.5  20 พ21104 พลศึกษา 0.5  20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ21103 ทัศนศิลป์ 0.5  20 
พ21103 พลศึกษา 0.5  20 ศ21104 นาฏศิลป์ 0.5 20 
ศ21101 ดนตรี 1.0  40 ง21102 การงานอาชีพ  1.0 40 
อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1.5  60 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 120 รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 120 
ค21201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 40 
ส21261 ท้องถิ่นศึกษา 1.0 40 ว21204  เทคโนโลยีสารสนเทศ   1.0 40 
อ21201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0.5 20 อ21202 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0.5 20 
จ21201  ภาษาจีน 1  0.5 20 จ21202  ภาษาจีน 2 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (127) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (128) 
กิจกรรมพฤกษศาสตร์1 - 20 กิจกรรมพฤกษศาสตร์2 - 20 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  - 20 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  - 20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

- 7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 8 

วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1/ร.ร.ทุจริต - 20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2/ร.ร.ทุจริต - 20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม - 20 
                      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 687                    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 688 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน ปีการศึกษา 2564  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ( ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 ( ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 
ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 
ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ค22102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 
ว22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ว22102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว22103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส22102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ว22104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 ส22104 พระพุทธศาสนา  0.5  20 
ส22101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส22106 ประวัติศาสตร์  0.5  20 
ส22103 พระพุทธศาสนา  0.5  20 พ22102 สุขศึกษา 0.5  20 
ส22105 ประวัติศาสตร์  0.5  20 พ22104 พลศึกษา 0.5  20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ22103 ดนตรี 0.5  20 
พ22103 พลศึกษา 0.5  20 ศ22104 นาฏศิลป์ 0.5 20 
ศ22101 ทัศนศิลป์ 1.0  40 ง22102 การงานอาชีพ  1.0 40 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1.5  60 
รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 รายวิชาเพิ่มเติม 3.5 140 
ค22201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค22202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 
ง2...........  การงานอาชีพเพิ่มเติม 1.0 40 อ22202  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั 0.5 20 
อ22201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0.5 20 ว22202 การใช้โปรแกรมตารางงาน 1.0 40 
I22101 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้1 (IS1) 1.0 40 I22102 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้2 (IS2) 1.0 40 
      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (107) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (108) 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  - 20 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  - 20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ - 7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 8 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3/ร.ร.ทุจริต - 20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4/ร.ร.ทุจริต - 20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม - 20 
                     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 687                      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14 688 



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 11 440 รายวิชาพื้นฐาน 11 440 
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.5  60 
ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ว23102 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว23103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส23102 สังคมศึกษา 1.0 40 
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 0.5 20 ส23104 พระพุทธศาสนา  0.5  20 
ส23101 สังคมศึกษา 1.0 40 ส23106 ประวัติศาสตร์  0.5  20 
ส23103 พระพุทธศาสนา  0.5  20 พ23102 สุขศึกษา 0.5 20 
ส23105 ประวัติศาสตร์  0.5  20 พ23104 พลศึกษา 0.5 20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5 20 ง23101 การงานอาชีพ 1.0 40 
พ23103 พลศึกษา 0.5 20 ศ23103 ทัศนศิลป์ 0.5  20 
ศ23101 นาฏศิลป์ 1.0  40 ศ23104 ดนตรี 0.5 20 
อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 
      
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 100 
ค23201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 ค23202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  1.0 40 
ว23201  ict1                                                                                                                                                                       1.0 40 ว23202  ict 2 1.0 40 
ส23263 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20 ส23264 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (107) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (108) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   20 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  7 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  8 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 5/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 6/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 647                    รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 648 



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายวิทย์ – คณิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรยีนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรยีนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5  60 ส31102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 
ว31103 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 ส31103 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 
ว31104 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5  20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ส31101 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0 40 ศ31102 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ศ31101 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20    
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 300 รายวิชาเพิ่มเติม 9.0 360 
ค31201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค31202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 
ว31201  ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1.5 60 ว31202  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1.5 60 
ว31221  เคมีเพิ่มเติม 2.0 80 ว31222  เคมีเพ่ิมเติม 2.0 80 
ว31241  ชีววิทยาเพิ่มเติม 1.5 60 ว31242  ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5 60 
อ31201  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1.0 40 ว31261  โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 1.5 60 

   อ31202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 
      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (110) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (110) 
กิจกรรมพฤกษศาสตร์1 - 20 กิจกรรมพฤกษศาสตร์2 - 20 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ - 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1/ร.ร.ทุจริต - 20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2/ร.ร.ทุจริต - 20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม - 20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 710                      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 690 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายคณิต ภาษา คอมฯ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5  60 ส31102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 
ว31103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส31103 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 
ว31104 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ส31101 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0 40 ศ31102 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ศ31101 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20    
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 280 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 
ท31201 วัฒนธรรมกับภาษา 1.0 40 ท31202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 40 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.5 60 
ว31224 การสร้างงานแอนิเมชั่น 1.0 40 ว31225 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 1.0 40 
ศ31201 ทัศนศิลป์1(ศิลปะไทย) 1.0 40 ส31281 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 
อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1.0 40 ศ31202 ทัศนศิลป์2 (จิตรกรรม) 1.0 40 

จ31205 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน 
1 

1.5 60 อ31202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 

   จ31206 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน 2 1.5 60 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - (110) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - (110) 
กิจกรรมพฤกษศาสตร์1 - 20 กิจกรรมพฤกษศาสตร์2 - 20 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ - 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1/ร.ร.ทุจริต - 20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2/ร.ร.ทุจริต - 20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม - 20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 690                     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 650 



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ไทย สังคม คอมฯ    

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 5.5 220 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.0  40 
ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1.5  60 ส31102 พระพุทธศาสนา 1 0.5 20 
ว31103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส31103 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1.0 40 
ว31104 การออกแบบเทคโนโลย ี 0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ส31101 ประวัติศาสตร์ไทย 1.0 40 ศ31102 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20 
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ศ31101 ศิลปะ(ดนตรี) 0.5  20    
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.0 280 รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 320 
ท31201 วัฒนธรรมกับภาษา 1.0 40 ท31202 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 1.0 40 
ว31224 การสร้างงานแอนิเมชั่น 1.0 40 ว31225 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 1.0 40 
ส31221 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 1.0 40 ว31226 การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ 1.0 40 
พ30201 เซปักตะกร้อ 1.0 40 ส31281 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1.0 40 
ศ31201 ทัศนศิลป์1 (ศิลปะไทย) 1.0 40 พ30202 บาสเกตบอล 1.0 40 
ศ31203 เพลงพื้นเมือง 1.0 40 ศ31202 ทัศนศิลป์2 (จิตรกรรม) 1.0 40 
.............. การงานอาชีพเพิ่มเติม 1.0 40 ศ31204 ศิราภรณ์ 1.0 40 
   .............. การงานอาชีพเพ่ิมเติม 1.0 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - (110) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (110) 
กิจกรรมพฤกษศาสตร์1 - 20 กิจกรรมพฤกษศาสตร์2 - 20 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ - 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 1/ร.ร.ทุจริต - 20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 2/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 690                       รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 650 



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายวิทย์ – คณิต 

โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(เคมี) 

1.5  60 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5  60 

ส32101 ประวัติศาสตร์สากล 1.0 40 ส32103 ศาสนาสากล 1.0 40 
ส32102 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 ส32104 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การดำเนินชีวิตในสังคม 
1.0 40 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ง32101  การงานอาชีพ 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 300 รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 320 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.5 60 
ว32201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1.5 60 ว32202 ฟิสิกส์เพ่ิมเติม 1.5 60 
ว32221 เคมีเพิ่มเติม 1.5 60 ว32222 เคมีเพ่ิมเติม 2.0 80 
ว32241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1.5 60 ว32242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 1.5 60 
ว32261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1.0 40 I32202 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้1 (IS2) 1.0 40 
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้1 
(IS1) 

0.5 20    

      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ - 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - 10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3 /ร.ร.ทุจริต - 20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4/ร.ร.ทุจริต - 20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม - 20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15 690                        รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 690 



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 
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โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สายศิลป์  เน้นจีน 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว32101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เคมี) 1.5  60 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5  60 
ส32101 ประวัติศาสตร์สากล 1.0 40 ส32103 ศาสนาสากล 1.0 40 
ส32102 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 ส32104 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การดำเนินชีวิตในสังคม 
1.0 40 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพ่ิมเติม 5.5 220 รายวิชาเพิ่มเติม 6.0 240 
ท32201 การเขียน 1 1.0 40 ท32202 การเขียน 2 1.0 40 
ว32203 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 ว32228 การประยุกต์ใช้โปรแกรมใน

งานสำนักงาน 
1.0 40 

ว32204 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 20 อ32202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 
อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1.0 40 จ32204 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน  4 2.0 80 

จ32203 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน 
3 

2.0 80 I32202 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ 2 (IS2) 

1.0 40 

I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 
(IS1) 

0.5 20    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.0 610              รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 630 



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายท่ัวไป  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.5 300 รายวิชาพื้นฐาน 7.5 300 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.5  60 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  1.5  60 
ว32101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เคมี) 1.5  60 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 1.5  60 
ส32101 ประวัติศาสตร์สากล 1.0 40 ส32103 ศาสนาสากล 1.0 40 
ส32102 พระพุทธศาสนา 2 0.5 20 ส32104 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ

การดำเนินชีวิตในสังคม 
1.0 40 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 
ง32101 การงานอาชีพ 0.5 20 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 260 รายวิชาเพิ่มเติม 6.0 240 
ท32201 การเขียน 1 1.0 40 ท32202 การเขียน 2 1.0 40 
ว32203 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 ว32228 การประยุกต์ใช้โปรแกรมใน

งานสำนักงาน 
1.0 40 

ว32204 การออกแบบเทคโนโลยี 0.5 20 ส32282 โลกศึกษา 1.0 40 
ส32222 ทักษะชีวิตและสังคม 1.0 40 พ30204 แบดมินตัน 1.0 40 
พ30203 วู้ดบอล 1.0 40 ง32261 ธุรกิจเพ่ือการประกอบอาชีพ 1.0 40 
ง32206 งานไม้เบื้องต้น 1 1.0 40 I32202 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 (IS2) 1.0 40 
ง32281 การประกอบอาหารเบื้องต้น 1.0 40    
I32201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 
(IS1) 

0.5 20    

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  10 
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 3/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 4/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 650                      รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 630 



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    สายวิทย์ – คณิต 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 รายวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ส33102 เศรษฐศาสตร์ 1.0  40 
ว33161  โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

1.5  60 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 

ส33101 ภูมิศาสตร์ 1.0 40 ศ33102 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ศ33104 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 0.5  20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
ศ33103 ศิลปะ (นาฏศิลป์) 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ง33101 การงานอาชีพ 1.0 40    
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพ่ิมเติม 6.5 260 รายวิชาเพิ่มเติม 5.5 220 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.5 60 ค33203 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2.5 100 
ว33201 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1.5 60 ว33261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2.0 80 
ว33221 เคมีเพิ่มเติม 1.5 60 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0 40 
ว33241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2.0 80    
      
      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว - 20 กิจกรรมแนะแนว - 20 
กิจกรรมชุมนุม - 20 กิจกรรมชุมนุม - 20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์(IS3) - 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์(IS3) - 10 
ศิลปวัฒนธรรม 5/ร.ร.ทุจริต - 20 ศิลปวัฒนธรรม 6/ร.ร.ทุจริต - 20 
จริยธรรม - 20 จริยธรรม - 20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 670                     รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 10.5 510 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    สายศิลป์  เน้นจีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 รายวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ส33102 เศรษฐศาสตร์ 1.0  40 
ว33161  โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

1.5  60 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 

ส33101 ภูมิศาสตร์ 1.0 40 ศ33102 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ศ33104 ศิลปะ(นาฏศิลป์) 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 0.5  20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
ศ33103 ศิลปะ(นาฏศิลป์) 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ง33101 การงานอาชีพ 1.0 40    
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพ่ิมเติม 6.0 240 รายวิชาเพิ่มเติม 6.0 240 
ท33201 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท33202 การแต่งคำประพันธ์ 1.0 40 
ว33223 การตัดต่อวีดีโอ 1.0 40 ว33246 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 40 
ส33261 ภูมิปัญญาไทย 1.0 40 ส33241 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 40 
อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1.0 40 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1.0 40 

จ33203 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน 
5 

2.0 80 จ33204 ภาษาจีน ฟัง พูดอ่านเขียน 6 2.0 80 

      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(IS3) 

 10 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
(IS3) 

 10 

วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 5/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 6/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 650                       รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 11.0 530 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     สายท่ัวไป 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 รายวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ส33102 เศรษฐศาสตร์ 1.0  40 
ว33161  โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

1.5  60 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 

ส33101 ภูมิศาสตร์ 1.0 40 ศ33102 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ศ33104 ศิลปะ(นาฏศิลป์) 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 0.5  20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
ศ33103 ศิลปะ(นาฏศิลป์) 0.5 20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ง33101 การงานอาชีพ 1.0 40    
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพ่ิมเติม 5.0 200 รายวิชาเพิ่มเติม 5.0 200 
ท33201 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท33202 การแต่งคำประพันธ์ 1.0 40 
ว33223 การตัดต่อวีดีโอ 1.0 40 ว33246 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 40 
ส33261 ภูมิปัญญาไทย 1.0 40 ส33241 เศรษฐกิจพอเพียง 1.0 40 
พ30205 กาบัดดี้ 1.0 40 พ30206 แอโรบิค 1.0 40 
ง33208 งานไม้เบื้องต้น 3 1.0 40 ง33202 ช่างโลหะ 1.0 40 
      
      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(IS3) 

 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  10 

วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 5/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 6/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
                 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.0 610                       รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 10.0 490 
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โครงสร้าง หลักสูตรชั้นปี/เวลาเรียน  ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สายทวิศึกษา  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่  2) 
รหัสวิชา / รายวิชา เวลาเรียน รหัสวิชา / รายวิชา 

 
เวลาเรียน 

หน่วยกิต ชั่วโมง หน่วยกิต ชั่วโมง 
รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 รายวิชาพื้นฐาน 5.0 200 
ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 
ค33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ส33102 เศรษฐศาสตร์ 1.0  40 
ว33161  โลกดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

1.5  60 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5  20 

ส33101 ภูมิศาสตร์ 1.0 40 ศ33102 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 ศ33104 ศิลปะ(นาฏศิลป์) 0.5  20 
ศ33101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 0.5  20 ง33102 การงานอาชีพ 0.5 20 
ศ33103 ศิลปะ(นาฏศิลป์) 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
ง33101 การงานอาชีพ 1.0 40    
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40    
รายวิชาเพ่ิมเติม 12.0 480 รายวิชาเพิ่มเติม 11.0 440 
ง33273  อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย 2.0 80 ง33280  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 2.0 80 
ง33274  กฎหมายแรงงาน 1.0 40 ง33281  การออกแบบสถาปัตยกรรม3 3.0 120 
ง33275  ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 3.0 120 ง33282  การเขียนก่อสร้าง 4 2.0 80 
ง33276  การทำหุ่นจำลอง 2.0 80 ง33283  โครงงาน 4.0 160 
ง33277 กลศาสตร์โครงสร้าง 2.0 80    
ง33278 การบำรุงรักษาสวน 2.0 80    
      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (90) 
กิจกรรมแนะแนว  20 กิจกรรมแนะแนว  20 
กิจกรรมชุมนุม  20 กิจกรรมชุมนุม  20 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(IS3) 

 10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์(IS3)  10 

วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 5/ร.ร.ทุจริต  20 วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 6/ร.ร.ทุจริต  20 
จริยธรรม  20 จริยธรรม  20 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น                                                                                                                         20 890                       รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 16.0 730 
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5.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  

ที ่ รายการ จำนวน 

1 อาคารเรียน 3  หลัง 
2 อาคารประกอบ 7  หลัง 
3 อาคารกึ่งถาวร 2  หลัง 
4 อาคารโรงฝึกงาน 3  หลัง 
5 โรงอาหาร 1  หลัง 
6 หอประชุม 1  หลัง 
7 ส้วม 4  หลัง 
8 สนามฟุตบอล 1  สนาม 
9 สนามบาสเกตบอล 2  สนาม 
10 สนมวอลเล่ย์บอล 1  สนาม 
11 สนามเปตอง 2  สนาม 

6.  แหล่งเรียนรู้ภายใน / ภายนอกสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
ลานกีฬา 50 
ห้องสืบค้นข้อมูล 24 
ห้องสมุดโรงเรียน 52 
ห้องแนะแนว 26 
ห้องดนตรี 10 
ห้องนาฏศิลป์ 8 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
วัดทุ่งลาดหญ้า 4 
โครงการทหารพันธุ์ดี ณ กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 9 2 
 

 

 

7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน 

1.  นางมนัสนันทร์  ตั้งกิจจาวิสุทธิ์ ให้ความรู้เรื่องดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุและใบตอง 
2.  นายธำรงเดช บุญเลิศ ให้ความรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้าน (กลางยาว)  
3.  นายจิระ เมษมาน ให้ความรู้เรื่องอาวุธไทยโบราณ  
4.  นายบุญชัย เกษสังข์ ให้ความรู้เรื่องน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  
5.  ป้าเล็ก ให้ความรู้เรื่องขนมจีนแป้งหมัก  
6.  นายโกศล ชมชื่น ให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนโบราณ  
7.  ร.ต.ภัทรวุธ เขสูงเนิน ให้ความรู้เรื่องชุมชนบ้านดาวทอง เศรษฐกิจพอเพียง  
8.  นางสงกรานต์  สุริยชน ให้ความรู้เรื่องผัดไทไร้เส้น  
9.  พระครูสิทธิกิจจานุวัตร (ประเสริฐ อติเมโธ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า ผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน

ศาสนา การสอน การบรรยายธรรม 
10.  นายบุญชัย เขียวแก้ว ให้ความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้าน เพลงเหย่ย เพลงฉ๋อย การทำขวัญนาค 
11.  นายบุญโกย ยื่นเครือ ให้ความรู้เรื่องการแสดงพื้นบ้านกะเหรียง และการแสดงของชาวพม่า 
12.  นายนพพน สุวรรณ ให้ความรู้เรื่องช่างไม้และงานไม้ 

 

วัดทุ่งลาดหญ้า
67%

โครงการทหารพันธุ์ดี ณ 
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9

33%

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

วดัทุ่งลาดหญา้ โครงการทหารพนัธุดี์ ณ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9
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ส่วนที่ 3 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน เป็นรายมาตรฐาน ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายมาตรฐาน ตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานโดยพิจารณาผล
การดำเนินงานจากความสำเร็จ ตามประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐานแบบองค์รวม ทั้งนี้ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพสอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
1.  กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ 
"โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ict" และกำหนดโครงการ/ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในหลากหลายวิธีการ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันคริสต์มาส เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงาน
นักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ( IS) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมได้แก่ โครงงานและผลงานนักเรียน กิจกรรมชุมนุม โครงการติดตามแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร ส่งผลให้จำนวนนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส. มีจำนวนลดลง สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ผู้เรียนได้จัดทำ ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ  
มีการแนะแนวให้ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน ละเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
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มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและพลโลก ที่ดีมีความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยการจัดกิจกรรมที่เน้น
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือปลูกฝังให้ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
เสริมสร้างค่านิยมชาติ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและจิตอาสา เช่น โครงการคุณลักษณะท่ีพึงมีสร้าง
คนดีให้สังคม (การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน) กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน 
100% การแนะแนว โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โครงการพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพ (กิจกรรมสุขบัญญัติ 10 ประการ) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ กิจกรรมการประเมินตนเองของผู้เรียนในประเด็นเรื่อง การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายในสังคม กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
นักเรียน : กนร.) กิจกรรมวันอาเซียน  (ASEAN DAY) กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย (Safe School) 

เนื่องด้วยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามปกติจึงทำให้ใช้เทคโนโลยีในเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีความรู้ ความสารถในการใช้เทคโนโลยีในการเข้าเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่าน Line , Facebook , Google Meet , Zoom เป็นต้น โรงเรียนมีการใช้ระบบ ICT 
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งโรงเรียนมีพร้อมทั้งด้านสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ จำนวนผู้เรียนทั้งหมด 861 คน สามารถเรียนออนไลน์ได้ 854 คน จำนวนผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียน
ออนไลน์ได้ จำนวน 7 คน ซึ่งสภาพปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้  

1. ความไม่พร้อมในอุปกรณ์การเรียน โดยผู้ปกครองผู้มีรายได้น้อย มีข้อจำกัดที่สูงเมื่อบุตรหลานต้อง
เรียนออนไลน์หลายคน 

2. เรียนออนไลน์ติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้โทรศัพท์ร้อนแบตเตอรี่ไม่พอ นำไปสู่โทรศัพท์พัง 
3. ด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจผู้ปกครองให้นักเรียนทำงานเพื่อช่วยหารายได้ 
4. ความไม่พร้อมของผู้เรียน เด็กๆไม่ให้ความสำคัญในการเรียนการเรียนออนไลน์เด็กนักเรียนจะต้อง

มีวินัยในตนเองสูง ซึ่งปัญหาที่ผู้ปกครองพบส่วนใหญ่เด็กนักเรียนจะขาดสมาธิในการเรียน ไม่รับผิดชอบ และ
ติดเกม 
โรงเรียนได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านความไม่พร้อมในอุปกรณ์การเรียน โดยการให้ผู้เรียนทำเรื่องยืม
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของโรงเรียน ด้านผู้เรียนที่ไม่พร้อมเกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่รับผิดชอบ ติดเกม
และโทรศัพท์พัง แก้ปัญหาโดยให้ผู้เรียนมาเรียนที่โรงเรียน หรือผู้เรียนที่ไม่สะดวกในการมาเรียนที่โรงเรียนก็ให้
ครูที่ปรึกษารวบรวมใบงานและใบความรู้จากครูประจำวิชาส่งไปรษณีย์ไปให้ผู้เรียน โดยผู้เรียนที่มาเรียนที่
โรงเรียนจะต้องมีการส่งผลการตรวจ ATK และปฏิบัติตัวตามมาตรการ การป้องกันการระบาดของ COVID-19 
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ในส่วนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นั้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีการจัดการ
เรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบคือ Online และ Onsite โดยจัดรูปแบบการสอนแบบ Online  ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2564การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite  หลังจากที่นักเรียนได้รับการฉีกวัคซีน Pfizer 
จำนวนทั้งหมด 2 เข็ม ครบ 14 วัน ทางโรงเรียนได้กำหนดการเปิดการสอน วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยการ
แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม A , B , C สลับกันมาเรียน กลุ่ม A และ กลุ่ม B สลับกันมาเรียนสัปดาห์เว้น
สัปดาห์ ซึ่งนักเรียน 2 กลุ่มนี้มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และ กลุ่ม C มาเรียนที่โรงเรียนทุกวัน ซึ่ง
นักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ และทางโรงเรียนได้ออกประกาศ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ซึ่งก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 
ทางโรงเรียนได้มีการจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ประกอบการรถรับส่ง ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติ6 
มาตรการหลัก (DMHT-RC) และแผนเผชิญเหตุ เพ่ือลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 ท่าน ผอ.วิชญาณี บุญทวี 
ชี้แจงรูปแบบการมาเรียนแบบ onsite แจ้งมาตรการเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวก การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 
ร.ต.อ.ณัฐดนัย ไพโรจน์เพชรรายุทธ รองสารวัตรจราจร สภ.ลาดหญ้า ตำรวจประสานโรงเรียน (โครงการ 1 
ตำรวจ 1 โรงเรียน) ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และให้แนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเพ่ือความ
ปลอดภัยของนักเรียน 
2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาขึ้น 

คำสั่งเลขที่ 118/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และรวบรวมข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้าน
ต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคน (จำนวน 861 คน) แล้วนำมาประเมินตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา พบว่า 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 72.8 สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดยมีผลการประเมินจากแบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของ
นักเรียน แบบสรุปผลการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบสรุปผลการประเมิน
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดย
มีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันคริสต์มาส 
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ส่งเสริมเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 72.77 สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยมีผลการประเมินจาก การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมค่าย กิจกรรมการประกวดโครงงานและผลงานนักเรียน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยมีผลการ
ประเมินจาก แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป็นรายบุคคล แบบบันทึกการ
ประเมินนักเรียน ในการสร้างนวัตกรรมเป็นรายระดับชั้น ตรวจสอบเอกสารที่ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
จากข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์เช่น กิจกรรมโครงงานและผลงานนักเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 
แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน การอภิปรายแสดง ความคิดเห็น การร่วมกันแก้ไขปัญหา ฯลฯของนักเรียน 

4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 75 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย โดยมีผลการประเมินจาก การรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากแบบสรุปผลการเรียน
การอสอนของวิชาคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูล รางวัล และผลงานดีเด่นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สังเกตพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี แบบสรุปผลการ
ประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.60 ได้ผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายของโรงเรียน โดยมีผลการประเมินจาก แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ และ ภาษาต่างประเทศ ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยในด้าน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าค่า
เป้าหมายของโรงเรียน  
 6)  ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 89.02 สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยมีผลการประเมินจาก ผู้เรียนทำแบบ
ประเมินออนไลน์ การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ การมีความพร้อมในการทำงาน 
และการประกอบอาชีพ การจัดทำ ID Pan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ6 ในปีการศึกษา 2564 มี ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  168  คน จบ
การศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน   88  คน จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ  
100 ซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 88.64 และ
อีก 10 คน ร้อยละ 11.36 ออกไปประกอบอาชีพ 
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2.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด คิดเป็นร้อยละ  80.34 สูงกว่าค่า

เป้าหมาย โดยมีผลการประเมินจาก ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์จากครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง 
และครูประจำวิชา และผู้เรียนได้เข้าร่วมโครงการคุณลักษณะที่พึงมีสร้างคนดีให้สังคม (การพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน) มีการส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี เห็นได้จากผู้เรียนได้รับรางวัลผู้มี
ความประพฤติดี จากองค์กรระดับชาติ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 
2564 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.    
รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งแสดงให้เห็นผู้เรียนประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษา ผ่านกระบวนการ
บริหาร CARE Model ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

2)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 82.35 สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยมี
ผลการประเมินจาก ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เช่น โครงการวัน
สำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้แก่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา กิจกรรมร่วมประเพณีท้องถิ่นวันลอยกระทง ประเมินผลจากเกียรติ
บัตรการเข้าร่วม กิจกรรมในโครงการวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แบบประเมินความรู้และ
ความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ด้วยการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด 

3)  ผู้เรียนมีการยอบรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 81.42 สูง
กว่าค่าเป้าหมาย โดยมีผลการประเมินจาก ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่แสดงถึงการยอบรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
นักเรียน: กนร.) กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรม To Be Number 1 
กิจกรรมการทำงานเป็นกลุ่มกิจกรรมการประเมินตนเองของผู้เรียนในประเด็นเรื่อง การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลายในสังคม ประเมินผลจาก แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียน: กนร.) แบบบันทกึรายชื่อนักเรียนผู้มาใช้
สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารนักเรียน (กนร.) แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 
(ASEAN DAY) รายงานผลการประเมินตนเองของผู้เรียนในประเด็นเรื่อง การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายในสังคม 

4)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ 85.50 สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดย
ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
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สาธารณสุข แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา  ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด และทดสอบสมรรถภาพทาง
กายประจำปี มีการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม
รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก กิจกรรม To Be Number 1 ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ จากการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีษะเกษเกมส์”  
3.  จุดเด่น 
 1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการปฏิบัติสูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
 2)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการปฏิบัติสูงกว่าค่า
เป้าหมายส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬากาบัดดี้ จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 47 “ศรีษะเกษเกมส์” 
4.  จุดควรพัฒนา 

ต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย โดยการให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ทำการวิเคราะห์หาจุดด้อย และร่วมกันวางแผนเพ่ือ หาแนวทางในการพัฒนา
จุดด้อยเพ่ือให้มีผลการเรียนที่ดี ยิ่งขึ้นต่อไป ทำให้เกิดนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการ  Diamond Model : 
เพชรโมเดล และเทคนิค 4 ป  ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  

1.  ปรับเปลี่ยน: Modify: การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.  ปฏิบัติ: Practice: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
3.  ประเมินผล: Evaluation: มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4.  ประสิทธิภาพ: Efficiency:  ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและมีจิตอาสา 

5.  แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 การเปิดโอกาสให้มีการระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วน (ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง) สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายเทพศิรินทร์ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับคุณภาพ  : ดีเลิศ 
1.  กระบวนการพัฒนา 
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โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี “DSLK MODEL” มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบอาศัยหลักการกระจายอำนาจ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง สมาคมนักเรียนเก่า และชุมชน สนับสนุนงบประมาณ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน การส่งเสริมการ จัดการศึกษาของโรงเรียน มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  คือ “โรงเรียนคุณภาพ  สภาพแวดล้อมดี  มีจิตอาสา  ก้าวหน้า ICT” และความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี คู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มฝ่ายบริหาร และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา เพ่ือเป็นเป้าหมาย ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการจัดสรรและใช้งบประมาณอย่าง
เพียงพอและตรงกับความต้องการใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการ มีการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
และโรงเรียนจัดขึ้น มีการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย มีการประชุมเพ่ือติดตาม 
การดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดเป็นประจำทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับกลุ่มบริหาร ระดับกลุ่มสาระฯ 
และระดับหน่วยงาน มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในห้องเรียน 
2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน 
 1)  สถานศึกษาได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน  คือ “ โรงเรียน
คุณภาพ  สภาพแวดล้อมดี  มีจิตอาสา  ก้าวหน้า ICT” และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี คู่มือปฏิบัติงาน
ของกลุ่มฝ่ายบริหาร และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
 2)  มีนวัตกรรมการบริหารของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี “DSLK MODEL”วางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ปฏิบัติควบคู่กับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างจริงจังและนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
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ประสิทธิภาพ มีการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา การ
ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  มีการจัดองค์กรโครงสร้างและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจน เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อนความสำเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3)  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ /กิจกรรม บริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  การจัดหลักสูตรสถานศึกษา
สามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ประกอบด้วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ทวิศึกษา และโครงการห้องเพชรรำเพย จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิ ภาพ การจัด
สภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การดำเนินงานนิเทศติดตาม ประเมินการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม  เช่น 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการนิเทศ
การศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) และครอบคลุมทุกระดับชั้น รวมถึงมีโมเดลในการบริหาร
และพัฒนางานวิชาการ 
 4)  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) เพ่ือให้ครูผู้ สอนได้ พัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาผู้ เรียน 
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยรูปแบบการโค้ชโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนสู่การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้วยวงจร 6A Battery ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้  A1: Area survey (การสำรวจ), 
A2: Analyze (การวิเคราะห์), A3: Action plan (การวางแผนปฏิบัติงาน), A4: Agency collaboration (การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน) A5: Authentic assessment (การประเมินผลตามสภาพจริง), A6: After action review 
(การทบทวนผลการปฏิบัติงาน) มีการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู รวมทั้งนำผลการ
พัฒนามาให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือนำผลการพัฒนาไปใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนตำแหน่ง เลื่อน
เงินเดือน 
 5)  สถานศึกษาจัดให้มีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์โรงเรียน  โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School)  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีการจัด สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ การ
จัดการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย จัด  ให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบอย่างเพียงพอ จัดให้มี
ห้องสมุดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ห้องปฏิบัติการเพียงพอ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย ตามวิสัยทัศน์ 
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เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเพ่ือความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส (COVID-19) จากการเปิดเรียนรูปแบบ on site สถานศึกษาได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข – การวัดไข้ 
– การใส่หน้ากากอนามัย – การล้างมือ – การเว้นระยะห่าง – การทำความสะอาด – การลดความแออัด และ
ให้มีความรู้ในการปฏิบัติ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และแผนเผชิญเหตุ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6)  สถานศึกษามีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ/การเชื่อมโยง
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่ เหมาะสม โดยมีข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้มีการ
ดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู้เช่น มีคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ และติดตั้ง TV LCD ทุกห้องเรียน และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คใน
ห้องพิเศษและ ห้องปฏิบัติการ ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือกระจายสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุม
ทั่วถึงทั้งบริเวณ สถานศึกษา เพ่ือให้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ได้ง่าย ขึ้น สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น 
และนำเทคโนโลยีเข้ามา มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลโดยการ จัดทำการทดสอบด้วยระบบออนไลน์ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี website  http://www.dsl.ac.th เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและ กิจกรรมต่างๆภายใน
สถานศึกษา 
3.  จุดเด่น 
 สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  และมีโมเดลในการบริหาร สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ มี
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน มีการจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอ มีการนิเทศกำกับติดตามทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดำเนินงาน/โครงการ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
4.  จุดควรพัฒนา 
 ควรเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น และเพ่ิม
บทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบชัดเจน 
5.  แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบ เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ

http://www.dsl.ac.th/
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ธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice ) ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย เช่น งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ นำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  ครูผลิต
นวัตกรรม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  สนับสนุนให้ครูมี
การทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง ให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กำกับติดตาม 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2.  ข้อมูลหลักฐานสนับสนุนผลการดำเนินงาน 
 1)  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครู
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทำการวิเคราะห์หลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิดและให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยสามารถประเมินได้จากการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ  2  ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการ ประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและ
องค์ประกอบครบตามที่สถานศึกษากำหนด  ตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบั ติ
จริงในห้องเรียน นอกจากนี้ ครูได้เผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และ Website ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เป็นการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ได้รับรางวัล ครูต้นแบบ BEST PRACTICE การจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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 2)  การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูทุกกลุ่มสาระจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ Application for Education เช่น Facebook , 
Line , you tube , Google meet , Google from , Google classroom ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) 
 3)  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูจัดสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนดีและความสุข ทำให้ผู้เรียนมี
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดยครูเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ิมแรงจูงใจระหว่างเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ   ภายใต้การสนับสนุนของสถานศึกษา
ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนไว้อย่างดี  รวมถึงการดำเนินงานของงานแนะแนว ที่ให้คำปรึกษาและ
ช่วยเหลือผู้เรียนทางด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีการจัดโครงการ/
กิจกรรม สัปดาห์คณิต สัปดาห์วิทยาศาสตร์ แข่งขันทักษะภาษอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน  
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์  กิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือ ม.1 กิจกรรมชุมนุม   
นอกจากนี้ยังมีการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย 
 4)  การตรวจสอบและประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถด้านต่างๆ ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และมีกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน การตรวจใบงาน 
แบบฝึกหัด ผลงานต่างๆ  การประเมินความรู้โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือให้ผลการทดสอบสะท้อนความรู้ความสามารถ
ทางด้านการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างแท้จริง และนำผลการประเมินมาพัฒนา
ผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน อีกทั้งยังมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนจัดการ
เรียนการสอน สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้  มีการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียน และผู้ปกครองทราบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ ปรับปรุง 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 5)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียนและให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของครูใน 
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ  กำกับ ติดตามจาก
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เพ่ือนครูและฝ่ายบริหาร  ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  
โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมงสำหรับจัดกิจกรรมชุมชน  ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตาม
อย่างเป็นระบบ ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning  โดยโรงเรียน 
สนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การเปิดโอกาสให้ครูนำนวัตกรรมไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์  ได้รับรางวัล ครูต้นแบบ BEST PRACTICE การจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
3.  จุดเด่น 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียนและให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้วยรูปแบบการ
โค้ชโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้วยวงจร 6A 
Battery ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้  A1: Area survey (การสำรวจ), A2: Analyze (การวิเคราะห์), A3: 
Action plan (การวางแผนปฏิบั ติ งาน ), A4 : Agency collaboration (การปฏิบั ติ งานร่วมกัน ) A5 : 
Authentic assessment (การประเมินผลตามสภาพจริง), A6: After action review (การทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน) 
 
4.  จุดควรพัฒนา 
 การส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมที่เป็น  
BEST PRACTICE โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค 
Thailand 4.0  เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
5.  แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 1.  ส่งเสริมให้ครูได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสอน  
          2.  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลก  
          3.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การนิเทศการสอนและ
งานวิจัย สร้างนวัตกรรมที่เป็น BEST PRACTICE 
         4.  ส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
         5.  พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม

มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 78.86 ดีเลิศ 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน 

ดีเลิศ 75.37 ดีเลิศ 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

70 72.8 ดีเลิศ 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

70 72.77 ดีเลิศ 

3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70 80 ยอดเยี่ยม 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

70 75 ดีเลิศ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

65 62.60 ดีเลิศ 

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการทำงาน มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

70 89.02 ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

80 82.40 ยอดเยี่ยม 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

80 80.34 ยอดเยี่ยม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 82.35 ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

80 81.42 ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 80 85.50 ยอดเยี่ยม 
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ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.3  ดำ เนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้น
คุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 84.33 ยอดเยี่ยม 

3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
แ ล ะป ฏิ บั ติ จ ริ ง  แ ล ะส าม า รถ น ำ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

75 71.43 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

80 94.36 ยอดเยี่ยม 

3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 75 77.20 ดีเลิศ 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

75 87.37 ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่ อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

70 91.30 ยอดเยี่ยม 
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ภาคผนวก 

  เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

  BEST PRACTICE 
  คำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี
การศึกษา 2564 

  การให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
  ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา 

  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 QR CODE 
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เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  

ประเภท ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล ระดับชาติ/ภาค/เขต 

ผู้บริหาร 
      นางวชิญาณี บุญทวี 

 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาดีเด่น 

สพม.กาญจนบุรี ระดับเขต 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาท่ีส่งเสริม

สนับสนุนด้าน
การศึกษาจนเป็นที่

ประจักษ์ 

สำนักงาน สกสค.
กาญจนบุรี 

ระดับจังหวัด 

ผู้บริหาร 
      นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย 

รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาดีเด่น 

สพม.กาญจนบุรี ระดับเขต 

ผู้บริหาร 
  นายยศวัฒน์ ทับทิม 

รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาดีเด่น 

สพม.กาญจนบุรี ระดับเขต 

สายการสอน 
  นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 
19 

สพฐ. ระดับชาติ 

สายการสอน 
1.นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 
2.นางทัศนา ใจภักดี 
3.นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 
4.นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ 
5.นางสาวเกิดสิริ เจียวพ่วง 
6.นางสาวสรยา เมฆมังกร 
7.ว่าที่ร.ต.หญิงวราภรณ์ ปาน
ดำรงค์ 
8.นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา 
9.นางสมใจ พูนนำเภา 
10.นางพิชานันท์ จันทมัด 
11.นางวิภาวรรณ โชติสวสัดิ์ 
12.นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง 

ครูผู้สอนดีเด่น สพม.กาญจนบุรี ระดับเขต 
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ประเภท ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล ระดับชาติ/ภาค/เขต 

ครูอัตราจ้าง 
1.นางสาววรัทยา ชีวาภัทรกุล 

ครูอัตราจ้างดีเด่น สพม.กาญจนบุรี ระดับเขต 

เจ้าหน้าที ่
     1.นางจิราพร บัวลอย 

เจ้าหน้าที่ดีเด่น สพม.กาญจนบุรี ระดับเขต 
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แบบเข้าร่วมกิจกรรม 
“299 สุดยอด BEST PRACTICE การจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย” 

…………………………………………………………………………………….. 
คำชี้แจง  สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “299 สุดยอด BEST PRACTICE การจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย”  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  จังหวัด  กาญจนบุรี   
 สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  E-mail 
Siwaporn.klayjek@gmail.com 
 1.2 ชื่อผู้รับผิดชอบ นางศิวพร   คล้ายเจ๊ก  เบอร์โทร    088-1850408   
ส่วนที่ 2  รายละเอียดในส่วนของเรื่องท่ีเล่า 
 2.1  ชื่อเรื่อง “เข็มทิศแห่งการสร้างสรรค์ ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต” เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผสมผสานกับการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบประสบการณ์เป็นฐาน (Phenomenon-Based Learning (PBL)) 
 2.2 ประเภทที่โรงเรียนดำเนินการและประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
   การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
   การสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้แก่โรงเรียน 
   การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
   การสนับสนุนงบประมาณให้จัดกิจกรรม Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
   การสนับสนุนแบบผสมผสาน 

 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)........................................................................  
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ยุคสมัยที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนแนวการสอนด้วยวิธีการต่างๆ ที่
หลากหลายโดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของผู้ เรียน โดยวิธีการสอนที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด และการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี คือการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็น
วิธีการที่ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น โดยผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก แนะนำช่วยเหลือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งผลทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ทำ
ให้การสอนเกิดประสิทธิภาพดีขึ้น จะต้องอยู่ภายใต้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ของครูผู้สอน ประกอบกับ
ลักษณะเด่นของครูผู้สอนที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้สอนเชิงรุก เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
สร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดที่ไม่หยุดนิ่ง เมื่อการเรียนมีบรรยากาศเชิงรุก และเน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ย่อมทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำเนื้อหาได้นาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ 
ในขอบเขตที่กว้าง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ 
 การนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นี้ดำเนินการกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียน   เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี รายวิชา การตัดต่อวิดีโอ จากการวิเคราะห์ผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ มีความพร้อมด้านสติปัญญา พฤติกรรม และสังคมอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ซึ่งเป็นข้อมูลใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในรายวิชานี้ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการ
สร้างงานวิดีโอ แต่ผลงานที่นักเรียนนำเสนอนั้นยังสร้างสรรค์ไม่เพียงพอ จึงศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ผ่านปรากฏการณ์ตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ในหัวข้อ 
“ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (CPR)” ที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจต่อสถานการณ์นี้อย่างลุ่มลึก โดยครู ให้
โอกาสผู้เรียนในการมีส่วนร่วมจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมี
ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ได้อย่างถ่องแท้ จึงได้ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “เข็มทิศแห่งการสร้างสรรค์             
ฐานประสบการณ์แห่งชีวิต” เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เป็นฐาน  (Phenomenon-Based 
Learning (PBL)) เป็นการต่อยอดความรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปสังเคราะห์ให้เกิดสื่อ
วิดีโอที่สร้างสรรค์ สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง โดยอาศัยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งให้
การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้  บุคลากรผู้เชี่ยวชาญและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์จาก
สถาบันอุดมศึกษา และเมื่อการดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ จนได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรให้ความรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ทำให้เกิดการขยายการเรียนรู้ไปยังผู้ร่วมวิชาชีพทางการศึกษา นับว่าเป็นการสร้างภาคีเครือข่าย
ที่เน้นให้ผู้รับความรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงแบบ Learning by Doing ขยายฐานการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ได้ตามกระบวนการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดังนี้ 

1.  สร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือนำสู่การใช้ประโยชน์จริงในพ้ืนที่และ
สอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความหลากหลายในทุกๆ มิติ  

“299 สุดยอด BEST PRACTICE การจดัการเรยีนรู ้Active Learning รว่มกบัภาคีเครอืขา่ย” 

“เขม็ทศิแหง่การสร้างสรรค ์ฐานประสบการณแ์หง่ชวีติ” เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผสมผสานกับการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบประสบการณ์เป็นฐาน  

(Phenomenon-Based Learning (PBL)) 

ผู้เขียนบทความ... 

นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก 

นางวิชญาณี  บุญทวี 
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2.    สร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในเรื่องที่จะส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนจากเครือข่ายที่ประสบ
ความสำเร็จ 

3.   พัฒนาและออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นระบบ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้าง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชม สังคม 

จากกระบวนการแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ข้างต้น ทำให้การจัดการเรียนรู้ประสบ
ความสำเร็จและนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ มีหลักฐานความสำเร็จ
ปรากฏชัดเจน ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นร่องรอยเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ กลายเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง เพ่ือประโยชน์ต่อบุคลากร 
หน่วยงาน และผู้ร่วมวิชาชีพ ให้สามารถต่อยอดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
กลายเป็นวงจรในการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สมดังคำกล่าวที่ว่า “จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ปลุก
ความหวังด้วยพลังภาคีเครือข่าย ขยายการคิดทำ นำคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา”  
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ภาพการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ร่วมกับภาคี

เครือข่ายในทุกมิติ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษาในวงกว้าง 

  

 นวัตกรรมการบูรณาการกับศาสตร์วิชาต่างๆ เร่ืองข้ันตอนการท า CPR ตามกระบวนการ Active Learning ➢ 

  

ได้รับการสนับสนุนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญและส่ือจาก เป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ภาคีเครือข่าย ➢ เพ่ือขยายการเรียนรู้สู่ภาคีเครือข่าย➢ 

 

เป็นวิทยากรให้ความรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

ขยายการเรียนรู้สู่ภาคีเครือข่าย➢ 

 

 

 Scan เ พ่ื อ ชมคลิ ป

วิ ดี โ อ สื่ อ ก า ร ส อ น 

หน่วยการเรียนรู้    เข็มทิศแห่งการ

สร้างสรรค์  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนบทความ   :  นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก   
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพวิเตอร์) 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรุี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

นางวิชญาณี บุญทว ี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
• ได้รับเกียรติบัตร จากการประกวดนวัตกรรมการสอน สื่อสร้างสรรค์ ช่ือนวัตกรรม การ

จัดการเรียนการสอน รูปแบบ “STAMP MODEL” ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ  ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้น ระดับการประเมิน 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน(0) 
ม.1 118 60 10 0 
ม.2 124 29 17 0 
ม.3 129 30 12 0 
ม.4 87 21 9 0 
ม.5 72 17 3 0 
ม.6 70 15 3 0 
รวม 600 172 54 0 
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ระดบัการประเมิน ผ่าน (1)

ระดบัการประเมิน ไมผ่่าน(0)
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา 2564 

 

ชั้น ระดับการประเมิน 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน(0) 
ม.1 163 22 3 0 
ม.2 148 11 12 0 
ม.3 136 24 10 0 
ม.4 92 12 8 0 
ม.5 79 12 1 0 
ม.6 69 13 6 0 
รวม 687 94 40 0 
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การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

ชั้น นร.ทั้งหมด ดีเยี่ยม ร้อยละ 

62 63 64 62 63 64 62 63 64 

ม.1 181 180 188 143 173 163 79.01 96.11 86.7 

ม.2 167 180 171 102 151 148 61.08 83.89 86.55 

ม.3 155 154 170 98 150 136 63.23 97.4 80 

ม.4 94 92 112 64 87 92 68.09 94.57 82.14 

ม.5 107 77 92 82 60 79 76.64 77.92 85.87 

ม.6 74 103 88 49 100 69 66.22 97.09 78.41 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ปีการศึกษา 2562 79.01 61.08 63.23 68.09 76.64 66.22

ปีการศึกษา 2563 96.11 83.89 97.4 94.57 77.92 97.09

ปีการศึกษา 2564 86.7 86.55 80 82.14 85.87 78.41
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คำสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ที ่ ๑๑๘ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และจัดทำรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

-------------------------------------- 
ด้วยกฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและ 

พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาดังนี ้
๑) คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.   นางวิชญาณี     บุญทวี   ประธานกรรมการ 
๒.   นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย   รองประธานกรรมการ 
๓.   นายยศวัฒน ์  ทับทิม   รองประธานกรรมการ 
๔.   นางศิวพร                  คล้ายเจ๊ก  กรรมการ 
๕.   นางรัชนี   เชื้อจันสา  กรรมการ 
๖.   นางสาววรรณญากร      ฤทธิ์เดช   กรรมการ 
๗.   นายจรัญ  มูลจันทร์  กรรมการ 
๘.   นางพิชานันท์  จันทมัด   กรรมการ 
๙.   นางสุรัชต์              รัตนชัย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ กำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎกระทรวง   
           ศึกษาธิการและอำนวยการสำหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๒) คณะกรรมการฝ่ายนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบ 

๑. นางสาวสุภาวดี   จาวสุวรรณวงษ ์ หัวหน้ามาตรฐานที่  ๑  
๒. นางสาวศิริรัตนา   สุภาชัย หัวหน้ามาตรฐานที่  ๒ 
๓. นายยศวัฒน ์  ทับทิม หัวหน้ามาตรฐานที่  ๓ 
๔. นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางสุรัชต ์ รัตนชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
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มีหน้าที ่ นิเทศกำกับติดตามแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดต่างๆในการทำงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
๓) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
   ๑. นางสาววรรณญากร      ฤทธิ์เดช 

     ๒.  นางสาวสริตา  ดาบแก้ว 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   ๑. นางประภาพร  ทะลาสี 

     ๒. นางสาววรรณเลขา   กันเกตุ 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑. นางเงาแข    ด้วงศร ี
๒.  นางพนาไพร   ศิริรัตน์ 
๓.  นางวาสนา    หนูขาว 

ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑.  นางศิวพร    คล้ายเจ๊ก 

     ๒.  นางสุพรรณิกา   คมสันต์ 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑.  นางสาวสภุาวดี  จาวสวุรรณวงษ์ 

     ๒.  นางเนตรดาว  นิลเพ็ชร 
ประเด็นพิจารณา ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ๑. นางสาวเอมิกา พลานนท์ 

     ๒.  นางอัปสร  ศรีอรุณ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 
   ๑. นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ 

     ๒. นางสาวอารีพร   เพ็งน้อย 
ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๑. นางกมลณัชส์   กลมกลึง 
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     ๒.  นายอุดมศักดิ์   ชาญเลิศ 
 ๓.  นางสมพร  ผาดำ 
 ๔.  นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 
 ๕.  นายภิรมย์    น้อยผล 

ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   ๑.  นางสาวสาลิน ี สิทธิสาร 

     ๒.  นายสุทธิพงษ์  โชติรมย์ 
 ๓.  นางภาวิณ ี    เพชรสุวรรณ 

ประเด็นพิจารณา ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   ๑. นางสมใจ     พูนนำเภา 

     ๒.  ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์   ปานดำรงค์ 
 ๓.  นางสาวธนาทิพ      ภู่พันธ์ 
 ๔.  นายนพรัตน์   นิลเพ็ชร 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประเด็นพิจารณา ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

   ๑. นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย 
     ๒. นางศิวพร    คล้ายเจ๊ก 

ประเด็นพิจารณา ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   ๑. นางสาวเกิดสิริ เจียวพ่วง 

     ๒. นายสิทธิโชค  ภูลา 
ประเด็นพิจารณา ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 ๑. นางสาวสรยา  เมฆมังกร 
๒. นางสาวขนิษฐา  สิงห์พรม 

ประเด็นพิจารณา ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ 
   ๑. นางศิวพร    คล้ายเจ๊ก 

     ๒. นางทัศนา  ใจภักด ี
ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

   ๑. นางรัชนี    เชื้อจันสา 
     ๒.  นางสาวเพ็ญนภา   วิชัยสุทธิพันธุ์ 

ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ 
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   ๑. นายจรัญ     มูลจันทร์ 
     ๒. นายณัฐภัทร    ชูลาภ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   ๑. นางสาวพรทิพย์ ศรีจันทร์ 
     ๒. นางวิภาวรรณ  โชติสวัสดิ ์

ประเด็นพิจารณา ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 
   ๑. นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 

     ๒. นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล 
     ๓. นายสุบิน   ติณภูมิ 

ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๑.  นางพิชานันท์  จันทมัด 
  ๒.  นางสุรัชต ์  รัตนชัย 
ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล มาพัฒนาผู้เรียน 
  ๑.  นางจันทร์วดี   รักษ์อาจ 
  ๒.  นางสาวอิสริยาภรณ์  ยี่ประชา 
ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ 
  ๑.  นายฐิติโชต  ชูธัญญะ 
  ๒.  นางอุษณี    ผูกไมตรี 
มีหน้าที ่๑. วิเคราะห์รายการกิจกรรมที่เป็นหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวบ่งชี้ 
          ๒.  จัดทำรายการกิจกรรมที่เป็นหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานเป็นเอกสารเพ่ือให้ผู้ 
             ปฏิบัติและ  ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการจัดทำข้อมูลเป็นหลักฐาน 

๓. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจัดเข้าแฟ้มมาตรฐาน 
๔. ประเมินผลแต่ละมาตรฐานตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด 
๕. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตามวันเวลาที่กำหนด 

๔)  คณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑. นางวิชญาณี     บุญทวี   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศริิรัตนา   สุภาชัย   รองประธานกรรมการ 
๓. นายยศวัฒน์  ทับทิม   รองประธานกรรมการ 
๔. นางรัชนี   เชื้อจันสา  กรรมการ 
๕. นางสาวเกิดสิริ  เจียวพ่วง  กรรมการ 
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๖. นางสาวอัญชิษฐา  ขจรเดชวัฒนกุล  กรรมการ 
๗. นางสุรัชต์    รัตนชัย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือ
ดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๕) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

 ๑. นางเงาแข    ด้วงศร ี  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 ๒. นางศิวพร    คล้ายเจ๊ก หัวหน้างานเทคโนโลยี 
 ๓. นางสุพรรณิกา   คมสันต์   ผู้ช่วยงานเทคโนโลย ี
 ๔. นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 ๕. นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ ที่ปรึกษาชุมนุมสื่อสารมวลชน 
     มีหน้าที ่ ๑.  รวบรวมการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน และความภาคภูมิใจ ของโรงเรียนเพ่ือการ 
                     ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วารสาร แผ่นพับ และวิดิทัศน์ 
                 ๒. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัด ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งการประเมินคุณภาพภายในการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปฏิบัติงานหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเท และเสียสละ เพื่อให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป    

สั่ง  ณ   วันที่  ๒๖  ตุลาคม พ.ศ.    ๒๕๖๔ 
 
 

 ( นางวิชญาณี    บุญทวี ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีครั้งที่ 1 / 2565 
เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีแล้ว  

เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้  
 
 
 

(ลงชื่อ)      
( นายชูชาติ  เสือส่าน ) 

               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

          โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  และประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทพศิริ
นทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียน
จึงได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ    ณ    วันที่   ๑ เดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

( นางวิชญาณี   บุญทวี ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
เรื่อง กำหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ีปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

............................................................. 
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปี ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ร้อยละ ๗๐ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๗๐ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐ 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ ๗๐ 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๖๕ ได้ผลการเรียนระดับ 
๓ ขึ้นไป 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๗๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๘๐ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๘๐ 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๘๐ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน ปี ๒๕๖๔ 

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

๒. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

   ๓. การดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม  
       หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

   ๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

   ๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
       อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

   ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
       การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

   ๑. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 
       นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๗๕ 

   ๒. ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 

๓. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๗๕ 

๔. การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ ๗๕ 

   ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ  
       พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๐ 
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การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
      ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม  

  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง  
  ระดับ ๑ กำลังพัฒนา  
 ๓. การกำหนดค่าเป้ าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
..................................... 

 มาตรฐานการศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐาน  เพื่ อการประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษ า พ .ศ .๒๕๖ ๑                       
มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดงันี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 1.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 - ๗9 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - ๖9 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - ๕9 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๒) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 - ๗9 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๓ จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - ๖9 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
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ดี ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 
๒ 

ปานกลาง 
จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - ๕9  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๓) มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 - ๗9 มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - ๖9 มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - ๕9 มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
เป็นไปตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 - 79 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
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เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  5) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 - 79 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

6) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 - 79 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  

7) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 71 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 61 - 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 51 - 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

๒ จำนวนผู้เรียนร้อยละ 41 - 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
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ปานกลาง เกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 
๑ 

กำลังพัฒนา 
จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 41 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด 

 8) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้ เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ70 - 79 ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้ เรียนร้อยละ 60 - 69 ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้ เรียนร้อยละ 50 - 59 ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ ที่มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

1.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 - 79 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า 
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๔ จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 - 79 ที่มคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า 
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ดีเลิศ เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 ที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 ที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ ที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ80 ขึ้นไป มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ70 - 79 มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - 69 มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐ มีการยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรมประเพณี 

 4)  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

๔ 
ดีเลิศ 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70 - 79 ขึ้นไป  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคมและแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

๓ 
ดี 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60 - 69  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

๒ 
ปานกลาง 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50 - 59 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
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ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

๑ 
กำลังพัฒนา 

จำนวนผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ 5๐  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์

ของแผนการศึกษา ระดับชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
อย่างชัดเจน   

2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่างๆ ทำงาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุ เป้าหมาย โดยการกำหนด อำนาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน สายงาน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน   

3. จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน  
4. การทำงานของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จ ตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   
5. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้

หรือไม่ มีข้อบกพร่องอะไรที่ ต้องแก้ไขหรือไม่  
๔ 

ดีเลิศ 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์

ของแผนการศึกษา ระดับชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
อย่างชัดเจน   

2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่างๆ ทำงาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุ เป้าหมาย โดยการกำหนด อำนาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน สายงาน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน   

3. จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน  
4. การทำงานของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จ ตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓ 
ดี 

๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษา ระดับชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
อย่างชัดเจน   

2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่างๆ ทำงาน
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ร่วมกันเพื่อบรรลุ เป้าหมาย โดยการกำหนด อำนาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน สายงาน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน   

3. จัดวางตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงาน  
๒ 

ปานกลาง 
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์

ของแผนการศึกษา ระดับชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
อย่างชัดเจน   

2. มีการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมทรัพยากรต่างๆ ทำงาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุ เป้าหมาย โดยการกำหนด อำนาจ ภาระหน้าที่ จัดแบ่งงาน สายงาน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน    

๑ 
กำลังพัฒนา 

๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษา ระดับชาติ  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
อย่างชัดเจน   

2) การมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งอาจพิจารณาจาก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถานศึกษา  การให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา  

๒.  การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปีมีการกำหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์
หรือแผนงานโครงการ หลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   

๓.  การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

๔.  การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษาอย่างชัดเจน  

๕.  การมีรายงานประจำปี หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่
สะท้อน  ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔ 
ดีเลิศ 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งอาจพิจารณาจาก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถานศึกษา  การให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา  
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๒.  การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปีมีการกำหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์
หรือแผนงานโครงการ หลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   

๓.  การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

๔.  การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษาอย่างชัดเจน  

๓ 
ดี 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งอาจพิจารณาจาก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถานศึกษา  การให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา  

๒.  การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปีมีการกำหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์
หรือแผนงานโครงการ หลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   

๓.  การมีระบบ/กลไก หรือแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  

๒ 
ปานกลาง 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งอาจพิจารณาจาก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถานศึกษา  การให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา  

๒.  การมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา
คุณภาพ สถานศึกษาระยะ 3 – 5 ปีมีการกำหนดการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์
หรือแผนงานโครงการ หลักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา    

๑ 
กำลังพัฒนา 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งอาจพิจารณาจาก การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  และ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีของสถานศึกษา  การให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา  
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3) การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดจน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  

2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ 
ทางด้านอาคาร สถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและ
เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ที่ร่มรื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมี
หนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่างพอเพียง และเป็นระบบ  

3. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ( PLC ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน        

4. การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการระบุความเสี่ยงและจัดลำดับความ
เสี่ยง และการวางแผนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการกำกับติดตาม 
ประเมินผลและการ จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  

5. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการโดยใช้มาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

6. การสร้างความสำเร็จให้แก่สถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงาน
นวัตกรรมดีเด่นของผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏ   

7. การรายงานผลสำเร็จของการบริหารการจัดการสถานศึกษาทุกปี มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

๔ 
ดีเลิศ 

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดจน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  

2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ 
ทางด้านอาคาร สถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและ
เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ที่ร่มรื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมี
หนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่างพอเพียง และเป็นระบบ  
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3. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ( PLC ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน        

4. การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการระบุความเสี่ยงและจัดลำดับความ
เสี่ยง และการวางแผนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการกำกับติดตาม 
ประเมินผลและการ จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  

5. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการโดยใช้มาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

6. การสร้างความสำเร็จให้แก่สถานศึกษา โดยมีผลงาน รางวัลเกียรติยศ ผลงาน
นวัตกรรมดีเด่นของผู้เรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏ  

๓ 
ดี 

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดจน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  

2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ 
ทางด้านอาคาร สถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและ
เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ที่ร่มรื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมี
หนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่างพอเพียง และเป็นระบบ  

3. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ( PLC ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน        

4. การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการระบุความเสี่ยงและจัดลำดับความ
เสี่ยง และการวางแผนการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการตามแผน ตลอดจนการกำกับติดตาม 
ประเมินผลและการ จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง  

5. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการโดยใช้มาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

๒ 
ปานกลาง 

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดจน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  
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2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ 
ทางด้านอาคาร สถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและ
เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ ที่ร่มรื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียน
ด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมี
หนังสือ/เอกสาร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่างพอเพียง และเป็นระบบ  

3. การสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ( PLC ) โดยผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน        

๑ 
กำลังพัฒนา 

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตลอดจน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  

2. การจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มด้วยศักยภาพ 
ทางด้านอาคาร สถานที่ สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและเหมาะสม มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศ ที่ร่มรื่น สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการให้บริการผู้เรียนด้านต่างๆ ทั้งด้าน
สุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬานันทนาการและวิชาการ ด้านห้องสมุดมีหนังสือ/เอกสาร สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการอย่างพอเพียง และเป็นระบบ  

4) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูกำหนดขึ้น 
รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษากำหนดขึ้น  

2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดในข้อ 1   
3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพ่ือทราบว่าครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลัง
หรือพัฒนาไปพร้อมกัน  

4. จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเป็น
รายบุคคลหรือ          เป็นกลุ่ม โดยพิจารณาจากสภาพและปัญหาที่ค้นพบในข้อ 3 เป็นหลัก 
และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา วิทยากร เป็นต้น  

5. กำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา  ช่วงเวลา และรายงานผลดำเนินการ    
6. ปฏิบัติการพัฒนาตามแผนงานที่กำหนด กำกับดูแลสนับสนุน ช่วยเหลือ ติดตาม

ประเมินผลเป็นระยะ นำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไป รวมทั้งนำผลการพัฒนามาให้รางวัลยก
ย่องเชิดชูเกียรติ หรือนำผลการพัฒนา ไปใช้ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น การเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน 

๔ 1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูกำหนดขึ้น 
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ดีเลิศ รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษากำหนดขึ้น  
2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดในข้อ 1   
3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลัง
หรือพัฒนาไปพร้อมกัน  

4. จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเป็น
รายบุคคลหรือ          เป็นกลุ่ม โดยพิจารณาจากสภาพและปัญหาที่ค้นพบในข้อ 3 เป็นหลัก 
และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา วิทยากร เป็นต้น  

5. กำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา  ช่วงเวลา และรายงานผลดำเนินการ 
๓ 
ดี 

1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูกำหนดขึ้น 
รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษากำหนดขึ้น  

2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดในข้อ 1   
3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลัง
หรือพัฒนาไปพร้อมกัน  

4. จัดกลุ่มครูที่จะพัฒนา (หมายถึง พัฒนาตนเองหรือรับการพัฒนา) อาจจัดเป็น
รายบุคคลหรือ          เป็นกลุ่ม โดยพิจารณาจากสภาพและปัญหาที่ค้นพบในข้อ 3 เป็นหลัก 
และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา วิทยากร เป็นต้น  

๒ 
ปานกลาง 

1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูกำหนดขึ้น 
รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษากำหนดขึ้น  

2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดในข้อ 1   
3. วิเคราะห์ผลการประเมินครูตามข้อ 2 เพื่อทราบว่าครูคนใด ประพฤติปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับใด ต้องพัฒนาด้านใดก่อนและหลัง
หรือพัฒนาไปพร้อมกัน  

๑ 
กำลังพัฒนา 

1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานและคุณภาพของครู ตามที่องค์กรวิชาชีพครูกำหนดขึ้น 
รวมทั้ง มาตรฐานและคุณภาพของครูที่หน่วยงานและสถานศึกษากำหนดขึ้น  

2. ประเมินครูว่ามีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดในข้อ 1   
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5) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๒. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  
๓.การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา  
๔. การมีรายงานประจำปี หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่

สะท้อน ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา  

๕. การจัดระบบและการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๔ 

ดีเลิศ 
๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๒. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  
๓.การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา  
๔. การมีรายงานประจำปี หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่

สะท้อน ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามการวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา  

๓ 
ดี 

๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

๒. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

๓.การมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา  
๒ 

ปานกลาง 
๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๒. การมีระบบ/กลไก หรือ แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  
๑ 

กำลังพัฒนา 
๑. การวางแผนและการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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6) การจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสนับสนนุการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๕ 

ยอดเยี่ยม 
๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานศึกษา  
2. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ

เข้าถึง และการให้บริการ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด             
3. การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู  และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง  ครบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน             
4. การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี              
5. การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน และ

การพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔ 

ดีเลิศ 
๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานศึกษา  
2. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ

เข้าถึง และการให้บริการ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด             
3. การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู  และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง  ครบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน             
4. การมีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาที่ต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี 
๓ 
ดี 

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา  

2. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ
เข้าถึง และการให้บริการ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด             

3. การมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู  และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง  ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

๒ 
ปานกลาง 

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษา  

2. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ
เข้าถึง และการให้บริการ/การเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 

๑ 
กำลังพัฒนา 

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่ เอ้ือต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 1) การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๑. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการ
คิด และได้ปฏิบัติจริง  

๒. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสามารถ สื่อสาร ถ่ายทอด นำเสนอองค์ความรู้ได้  

๓. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า
เกณฑ์  

๔. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
๕. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการ

เรียน  
๖. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า

เกณฑ์  
๗. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า

เกณฑ์  
๘. มีรายงานและสรุปผลความสำเร็จของโครงการหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่

ช่วยส่งเสริมหรือ แก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ ์
๔ 

ดีเลิศ 
๑. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการ

คิด และได้ปฏิบัติจริง  
๒. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง และสามารถ สื่อสาร ถ่ายทอด นำเสนอองค์ความรู้ได้  
๓. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า

เกณฑ์  
๔. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
๕. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการ

เรียน  
๖. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า

เกณฑ์  
๗. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า

เกณฑ์  



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 

 

 
 

 
101 

 

๓ 
ดี 

๑. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการ
คิด และได้ปฏิบัติจริง  

๒. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสามารถ สื่อสาร ถ่ายทอด นำเสนอองค์ความรู้ได้  

๓. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า
เกณฑ์  

๔. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
๕. มีรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการ

เรียน   
๒ 

ปานกลาง 
๑. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการ

คิด และได้ปฏิบัติจริง  
๒. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง และสามารถ สื่อสาร ถ่ายทอด นำเสนอองค์ความรู้ได้  
๓. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแกป้ัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า

เกณฑ์  
๔. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

๑ 
กำลังพัฒนา 

๑. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการ
คิด และได้ปฏิบัติจริง  

๒. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดจนสามารถสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง และสามารถ สื่อสาร ถ่ายทอด นำเสนอองค์ความรู้ได้  

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน  การจัดหาสื่อ
เพ่ือใช้ในการเรียน การสอน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  

๒. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระดับ
สถานศึกษา  

๓. การขับเคลื่อนกลไก  ให้มีการสร้างสื่อ  การใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้  

๔. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานทางด้านสื่อนวัตกรรม  
๕. การจัดระบบการบริการ สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ  
๖. มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้   
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๗.  มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน  

๘. การนำสื่อใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

๔ 
ดีเลิศ 

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน  การจัดหาสื่อ
เพ่ือใช้ในการเรียน การสอน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  

๒. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระดับ
สถานศึกษา  

๓. การขับเคลื่อนกลไก  ให้มีการสร้างสื่อ  การใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้  

๔. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานทางด้านสื่อนวัตกรรม  
๕. การจัดระบบการบริการ สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ  
๖. มีข้อมูลสารสนเทศทางด้านสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้   
๗. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน  ครู และผู้บริหารเป็นรายบุคคลถูกต้อง ครบถ้วน

และเป็นปัจจุบัน  
๓ 
ดี 

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน  การจัดหาสื่อ
เพ่ือใช้ในการเรียน การสอน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  

๒. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระดับ
สถานศึกษา  

๓. การขับเคลื่อนกลไก  ให้มีการสร้างสื่อ  การใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้  

๔. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานทางด้านสื่อนวัตกรรม  
๕. การจัดระบบการบริการ สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ  

๒ 
ปานกลาง 

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน  การจัดหาสื่อ
เพ่ือใช้ในการเรียน การสอน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  

๒. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระดับ
สถานศึกษา  

๓. การขับเคลื่อนกลไก  ให้มีการสร้างสื่อ  การใช้สื่อ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้  

๔. การกำหนดผู้รับผิดชอบงานทางด้านสื่อนวัตกรรม   
๑ ๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน  การจัดหาสื่อ
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กำลังพัฒนา เพ่ือใช้ในการเรียน การสอน  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
๒. การมีคณะกรรมการงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาระดับ

สถานศึกษา   
3) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   
2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้วยกระบวนการ เรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน  

4. บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข   

5. การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก สถานศึกษา  

6. การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีงานวิจัยหรือผลงานหรือสื่อนวัตกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น 

๔ 
ดีเลิศ 

1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   
2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้วยกระบวนการ เรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน  

4. บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข   

5. การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอก สถานศึกษา 

๓ 
ดี 

1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   
2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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ด้วยกระบวนการ เรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน  

4. บริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๒ 
ปานกลาง 

1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   
2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้วยกระบวนการ เรียนรู้ที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน   

๑ 
กำลังพัฒนา 

1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   
2. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

1. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง    

2. มีการกำหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย  และการ

จดัการเรียนการสอน    
4. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  
5. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ 

๔ 
ดีเลิศ 

1. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง    

2. มีการกำหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย  และการ

จัดการเรียนการสอน    
4. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  

๓ 
ดี 

1. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง    

2. มีการกำหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 

 

 
 

 
105 

 

3. ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย  และการ
จัดการเรียนการสอน    

๒ 
ปานกลาง 

1. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง    

2. มีการกำหนดขั้นตอนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
๑ 

กำลังพัฒนา 
1. มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรโดยการประเมิน

ผู้เรียนจากสภาพจริง   
5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

๕ 
ยอดเยี่ยม 

๑. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ มุ่งการ พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

๒. การนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง  
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
5. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๔ 
ดีเลิศ 

๑. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ มุ่งการ พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

๒. การนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง  
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

๓ 
ดี 

๑. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ มุ่งการ พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

๒. การนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง  
๒ 

ปานกลาง 
๑. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ มุ่งการ พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
๒. การนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑ 
กำลังพัฒนา 

๑. การสร้างเสริมแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ มุ่งการ พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

******************** 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนด 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  การกำหนดมาตรฐานการศึกษา
การวางแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การดำเนินการตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในและใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อเนื่อง 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

ลงชื่อ 
             ( นางวิชญาณี   บญุทวี ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
( นายชูชาติ  เสือส่าน ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

******************* 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู ้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม) 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน - - - 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๔ ดีมาก 
    ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
          รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

๕.๐๐ ๔.๖๑ ดีมาก 

    ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ๕.๐๐ ๔.๘๓ ดีมาก 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
    ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๔.๐๐ ๓.๗๔ ดีมาก 
    ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๔.๐๐ ๓.๙๑ ดีมาก 
    ๒.๓ ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๒.๐๐ ๑.๘๕ ดีมาก 
๓. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๘๐ ดี 
    ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.๐๐ ๔.๒๘ ดี 
    ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและ
นอก สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๕๒ ดีมาก 

๔. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๑๙ ดีมาก 
      ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ๕.๐๐ ๔.๓๕ ดี 
      ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  ๕.๐๐ ๔.๘๔ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  - - 
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๖๒ พอใช้ 
    ๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๒๖ พอใช้ 

    ๕.๒ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๑๒ พอใช้ 

    ๕.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๑๑ พอใช้ 

    ๕.๔ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๑๔ พอใช้ 

    ๕.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๓๙ พอใช้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำหนัก
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

    ๕.๖ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖  

๒.๕๐ ๑.๓๓ พอใช้ 

    ๕.๗ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ  และเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๑.๓๗ พอใช้ 

    ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

๒.๕๐ ๐.๙๐ ต้องปรับปรุง 

๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
     ๖.๑ ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
     ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
    ๗.๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร  สถานศึกษา 

๒.๐๐ ๑.๕๐  

    ๗.๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑.๐๐ ๑.๐๐  
    ๗.๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ๒.๐๐ ๒.๐๐  
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๕๕ พอใช้ 

     ๘.๑ เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ   ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด 

๒.๕๐ ๒.๓๐  

     ๘.๒ เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๑.๒๕  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐.๐๐   
๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ๑๐.๐๐ - - 
๑๑. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๒.๖๐ ดี 
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สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป          ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้        ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่       ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารอบปีที่ผ่านมา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 68.85 79.82 ดีเลิศ 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการขอผู้เรียน 

65 78 ดีเลิศ 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

65 82.64 ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

65 75.53 ดีเลิศ 

3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65 76.37 ดีเลิศ 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

65 82.35 ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

65 70.85 ดีเลิศ 

6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการทำงาน มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

65 80.23 ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณาที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

72 81.64 ยอดเยี่ยม 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

72 76 ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 72 85 ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

72 80 ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 72 85.56 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.3  ดำ เนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้น
คุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ 72.26 ดีเลิศ 

3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
แ ล ะป ฏิ บั ติ จ ริ ง  แ ล ะส าม า รถ น ำ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

72 75 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

70 85.89 ยอดเยี่ยม 

3.3 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 70 65 ดี 
3.4 การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

72 70.84 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่ อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

70 64.59 ดี 
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ที่ ศธ ๐๔๒๙๒.๑๐/๘๘                    โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
                   อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ 

               ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า  

  ด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความประสงค์
ขอเชิญ นางกมลฉัตร   โล่ห์สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ (ราชบุรี, กาญจนบุรี) เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการการดำเนินการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน   เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
       

                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

               (นางวิชญาณี   บญุทวี) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
 
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โทร. ๐-๓๔๕๘๙-๒๔๒ 
โทรสาร ๐-๓๔๕๘-๙๔๔๗ 
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QR CODE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

แผนพัฒนาการศึกษา ปี 64 - 68 แผนพัฒนาปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2564 นวัตกรรมการบริหารของ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

แผนการปฏิบัติงาน วPA ผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

รูปภาพกิจกรรมด้านผู้เรียน รูปภาพกิจกรรมด้านผู้บริหาร รูปภาพกิจกรรมด้านครู 



                                                                                    Self - Assessment Report : SAR 

 

 
 

 
11 

 

 


