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 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลของการด าเนินในรอบปี ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน   
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการพัฒนาคุณภาพการ         
จัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งสรุปผลการพัฒนาในภาพรวมและ
แนวทางการพัฒนาในปีถัดไป 
 ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายงานประจ าปีฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 ขอบคุณคณะครู บุคลากร คณะกรรมการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกั นคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมกันเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

        
 
 

 

        
(นายพงษ์ศักดิ์  เกียรติการค้า) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 
 
 

 
 
 
 



(ก) 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน 
 

 จากผลการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาใน
ภาพรวม มีผลการประเมินในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน มีดังต่อไปนี้ 
 

 มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน   
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ         

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
บรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนทวีธาภิเศก 
บางขุนเทียน  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 

 มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดท าแผนภูมิการจัดองค์กร 
โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา จัดท า



พรรณนางานแก่บุคลากรทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลขอบข่ายของงาน ท าให้การด าเนินการบริหารกลุ่มงาน
ทั้ง ๕ กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหาร
ทั่วไป และกลุ่มนโยบายและแผน บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุม คล่องตัว และครบถ้วน แต่
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการก ากับติดตาม ดูแลและพิจารณาออกแบบระบบการบริหาร
และการด าเนินการ ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดคุณภาพ ตรงตามเป้าหมาย
การจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่ง
เป็นการบริหารงานตามสายการบริหาร และตามบทพรรณนางาน และการบริหารงาน/โครงการแบบ
มีส่วนร่วม โดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณประจ าปีอย่างโปร่งใสชัดเจนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้เรียน มีเป้าหมาย
การด าเนินงานที่เน้นการพัฒนานักเรียนในหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพร่างกายและ
อนามยั ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการใช้เทคโนโลยี และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน มีจิตส านึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มาตรฐานที่เกี่ยวกับครูมีเป้าหมายการด าเนินงานเกี่ยวกับครูคือ มีครู
จ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน/ การสอนตามความ
ถนัดของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูทางด้านจิตวิญญาณ การพัฒนาทางด้านวิชาชีพ การใช้
ภาษาอังกฤษ การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้บริหารซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงาน
คือผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า มีการจัดโครงสร้างโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดงาน/ โครงการและกิจกรรมต่างๆมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
 

 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนการด าเนินการโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยก าหนดไว้ในพันธกิจ และยุทธศาสตร์ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด าเนินการตามแผนโดยให้ความรู้แก่บุคลากร สนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยีและการใช้สื่อสารและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นิเทศภายใน ติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้ขวัญก าลังใจ 
สนับสนุนให้ครูท าผลงานเพ่ือมีและเลื่อนวิทยฐานะ หรือรับรางวัล และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิด 
การปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน



ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอน
ตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้ง
ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีต่อไป 

๑) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการวิชาการ ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนทั้งภายในโรงเรียน
และในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้ ICT และการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

๒) ขยายเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๔) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษอย่างน้อย ๑ อย่าง 
๕) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้แก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จาก

สถานที่จริง 
๖) เชิญปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน เพ่ิมมากข้ึน 
 ๗) จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ครูและบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ  
 
ค าน า 
บทสรุปของผู้บริหาร 

หน้า 
 
ก 

สารบัญ  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ๑ 

   ๑.๑ ที่ตั้ง 
  ๑.๒ ประวัติโรงเรียน 
  ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 
  ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  ๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ 
  ๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน 
  ๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น/รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 

๑ 
๑ 
๒ 
๕ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 
๗ 
๙ 

๑๔ 
๑๗ 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๑๙ 

   ๑.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  ๒.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  ๓.  โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๒ 

  ๑.  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๒.  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๓.  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

๒๒ 
๒๕ 
๒๗ 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ ๓๑ 

 ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม  
๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

๓๑ 
๓๑ 
๓๒ 

ภาคผนวก ๓๓ 
 



 

 

๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑ ที่ตั้ง 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙๔/๑๒๓ ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล  แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๒-๘๔๙-๓๓๑๐ โทรสาร ๐๒-๘๔๙-๓๓๗๐ Email 
Address : wetp๒.๒๐๑๒@gmail.com  เว็บไซต์ www.tpt.ac.th   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเขตพ้ืนที่บริการ 
๓ เขต คือ  
      เขตบางขุนเทียน  ได้แก่  แขวงท่าข้ามและแขวงแสมด า  
 เขตบางบอน  ได้แก่  แขวงบางบอน           
 เขตจอมทอง  ได้แก่  แขวงจอมทอง แขวงบางค้อ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางมด 

แผนที่โรงเรียน 

 
 ๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้ก่อตั้งโดย นายห้างอาทร  สังขะวัฒนะ  อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนทวีธาภิ เศกและนางไสว  สังขะวัฒนะได้บริจาคที่ดินจ านวน ๕๐ ไร่  ๑ งาน ๓๒ ตารางวา                          
มีวัตถุประสงค์เ พ่ือสร้างโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยท าพิธีมอบแก่ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้ก่อตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๗ ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทวีธาภิเศก ๒ ในปีแรกรับนักเรียนชั้น ม.๔ ชาย –หญิง 
จ านวน ๗๗ คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนทวีธาภิเศก ต่อมาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ท าการก่อสร้างอาคารหลังคาทรงไทย ๒ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

mailto:wetp2.2012@gmail.com


 

 

๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ชั้นโดยใช้เงินที่ได้รับการบริจาคจากคุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี และได้ท าพิธีเปิดอาคารเรียนหลังนี้ในวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โรงเรียนจึงได้ก าหนดให้วันที่ ๑๙ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  ตามประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
 ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 
       ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

 

๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
    นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า 
    วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๓๙ ๑๑๖๔  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึง     

ปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี ๗ เดือน 
 

  

 

๒) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  
    นายสมคิด ประสานพิมพ์ 
    วิทยฐานะ ครูช านาญการ โทรศัพท์ ๐๘ ๕๔๙๘ ๓๘๐๘ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป 

  

 

๓) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  
    นายปศาสตร์ ต้นทอง 
    วิทยฐานะ ครูช านาญการ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๓๒๑ ๙๖๑๙  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
    รับผิดชอบกลุ่มบริหารบุคคล 

  

 

๔) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  
    นายอานนท์ ฐิติคุณากร 
    วิทยฐานะ -  โทรศัพท์ ๐๙ ๐๙๗๘ ๙๓๙๙   
    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการและกลุม่งานนโยบายและแผน 

 
                 ๑.๓.๒ ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานสถานศึกษา 



 

 

๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
    นายสมชาต  บุญเจือ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์ ๐๘ ๔๔๔๙ ๑๖๕๖  E-mail somchat.nongnut@gmail.com  

  

 

๒) หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา  
    นายอานนท์  ธิติคุณากร 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
    โทรศัพท์ ๐๙ ๐๙๗๘ ๙๓๙๙  E-mail aanon.t@tptl.com 
 

 
       ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๓) 

        ๑) วิทยฐานะ 
 

ครูและ
บุคลากร 

ครู 
คศ.๕ 

ครู 
คศ.๔ 

ครู 
คศ.๓ 

ครู 
คศ.๒ 

ครู 
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาติ 

ลูกจ้าง 
ประจ า/
ชั่วคราว 

รวม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

- - ๓ ๕ ๒๘ ๒๒ ๓ ๑ ๒ ๔ ๖๘ 

 

๕% ๗% 

๔๑% ๓๒% 

๔% ๒% ๓% ๖% 

ร้อยละของครูและบุคลากร  จ าแนกตามวิทยฐานะ  

ครู คศ.๓ 

ครู คศ.๒ 

ครู คศ.๑ 

ครูผู้ช่วย 

พนักงานราชการ 

ครู อัตราจ้าง 

 
 

 ๒) วุฒิการศึกษา  
 

กลุ่มสาระฯ จ านวนตามระดับการศึกษา (คน) รวม 

mailto:non.t@tptl.com


 

 

๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ    ๑  ๑    ๑ 
รองผู้อ านวยการ           
ภาษาไทย ๓ ๒ ๕ ๑ ๑ ๒    ๗ 
คณิตศาสตร์ ๖ ๒ ๘  ๑ ๑    ๙ 
วิทยาศาสตร์ ๖ ๒ ๘ ๒  ๒    ๑๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๕ ๒ ๗ ๒  ๒    ๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๓ ๑  ๑    ๔ 
ศิลปะ ๓ ๑ ๔ ๑  ๑    ๕ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๒ ๗ ๙ ๑  ๑    ๑๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๓ ๗ ๑๐       ๙ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           

รวม ๒๘ ๒๖ ๕๔ ๙ ๒ ๑๑    ๖๕ 
 

๘๓% 

๑๗% 

ร้อยละของครูและบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 
 

 ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 
๑. ภาษาไทย ๗ ๑๔ 
๒. คณิตศาสตร์ ๙ ๑๗ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๑๐ ๑๗ 



 

 

๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๙ ๑๗ 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๑๖ 
๖. ศิลปะ ๕ ๑๔ 
๗. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑๐ ๑๖ 

๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๐ ๑๕ 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

รวม ๖๔ ๑๖ 
 

 
 
๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

  ๑) จ าแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน  

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวน
นักเรียนเฉลี่ย

ต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม. ๑ ๑๔๑ ๘๙ ๒๓๐ ๖ ๓๘ 
ม. ๒ ๑๖๑ ๙๐ ๒๕๑ ๖ ๔๒ 
ม. ๓ ๑๒๐ ๑๑๓ ๒๓๓ ๖ ๓๙ 
รวม ๔๒๒ ๒๙๒ ๗๑๔ ๑๘ ๔๐ 
ม. ๔ ๑๒๙ ๗๗ ๒๐๖ ๕ ๔๑ 
ม. ๕ ๖๖ ๔๙ ๑๑๕ ๔ ๒๙ 
ม. ๖ ๕๙ ๖๓ ๑๒๒ ๔ ๓๑ 
รวม ๒๕๔ ๑๘๙ ๔๔๓ ๑๓ ๓๔ 

รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๖๗๖ ๔๘๑ ๑๑๕๗ ๓๑ ๓๗ 
 

 ๒) จ าแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง 



 

 

๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
๒๕๖๐ ๒๕๑ ๒๒๗ ๑๔๖ ๑๕๘ ๑๑๖ ๖๙ ๙๖๗ 
๒๕๖๑ ๒๕๔ ๒๔๒ ๒๓๔ ๑๕๐ ๑๓๘ ๑๑๓ ๑๑๓๑ 
๒๕๖๒ ๒๓๐ ๒๕๑ ๒๓๓ ๒๐๖ ๑๑๕ ๑๒๒ ๑๑๕๗ 

๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑๐๐๐ 
๑๒๐๐ 

ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง 

 
 ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่   
 อาคารเรียน จ านวน ๒ หลัง อาคารประกอบ จ านวน ๓ หลัง  ส้วม ๑ หลัง สนามฟุตบอล ๑ สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม  สนามเปตอง ๑ สนาม โดม ๑ หลัง อาคารหอประชุม ๑ หลัง 
 

 ๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๗,๔๑๗,๐๘๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๗,๔๑๕,๘๔๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๕,๐๙๒,๔๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๓๖๙,๓๖๐ 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) ๔๕๐,๐๐๐ งบอ่ืน ๆ (ระบุ) ๔๕๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๑๒,๙๕๙,๔๘๐ รวมรายจ่าย ๑๐,๒๓๕,๒๐๐ 
 สรุป  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๒ ของรายรับ 
 สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๘ ของรายรับ 
 

 ๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน 
  ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะกึ่งเมืองก่ึงชนบท มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 
๑๐๐,๕๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ร้านอาหารทะเล หมู่บ้านจัดสรรและบ่อเลี้ยงกุ้ง อาชีพ
หลักของประชากรในชุมชน คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย ส่วนใหญ่นับถือศาสน าพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการเล่นสะบ้า ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางกระดี่ แขวง
แสมด า เขตบางขุนเทียน 
  ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักคืออาชีพรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละประมาณ ๘๐ อีกร้อยละ ๒๐ ประกอบอาชีพนักธุรกิจ  ค้าขาย ท าประมงและรับราชการ  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท      
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน และแนวโน้มความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนคือต้องการให้โรงเรียนมี



 

 

๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

อาคารเรียนที่เพิม่ข้ึน มีโดมหลังคาเพ่ือกันความร้อน สนามกีฬาและการคมนาคมที่สะดวกขึ้น 
  ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณมีสภาพเป็นป่าชายเลน จึงท าให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะส าหรับการศึกษาเชิงระบบนิเวศวิทยา  อีกทั้งโรงเรียน  อยู่ใกล้วัดท าให้สามารถประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาได้อย่างสม่ าเสมอ  และข้อดีอีกประการหนึ่งคือ โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และชุมชนที่
เข้มแข็ง  ซึ่งให้การสนับสนุนโรงเรียนในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่วนอุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดของโรงเรียน คือ โรงเรียนอยู่ลึกการคมนาคมไม่สะดวก  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  ท า
ให้มีการย้ายถิ่นฐานบ่อย ซึ่งส่งผลให้มีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออกอยู่ตลอดเวลาและยังมีผลต่อการศึกษาและ
พฤตกิรรมของนักเรียน 
 

 ๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 
๒๕๖๑) โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปรับปรุง ๒๕๖๑   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖  

กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๒๘๐ (๗ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
- ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
- ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 



 

 

๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
การงานอาชีพฯ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐(๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๑,๕๖๐ (๓๙ นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไมน่้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง/ป ี
ไม่น้อยกว่า 

๑,๖๐๐  ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไมน่้อยกว่า  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ปี 
รวม ๓ ปี ไม่น้อยกว่า 

๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 
 ๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑)  ห้องสมุดมีขนาด ๒๐๐ ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑๒,๑๔๑ เล่ม  

      การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ 
               จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ๑๕ เครื่อง 
              จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย ๕๗๖  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 

๕๐.๙๓ ของนักเรียนทั้งหมด           
              จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉลี่ย ๔๖๔ คนต่อวัน  

คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๓ ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 

๒.๑  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน ๓ ห้อง 
      ๒.๒  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน ๓ ห้อง   

       ๒.๓  ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จ านวน ๑ ห้อง 
       ๒.๔  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์   จ านวน ๑ ห้อง 
       ๒.๕  ห้องปฏิบัติการทางอาหาร       จ านวน ๑ ห้อง 
       ๒.๖  ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ       จ านวน ๑ ห้อง 
       ๒.๗  ห้องปฏิบัติการทางดนตรี       จ านวน ๑ ห้อง 
       ๒.๘  ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์       จ านวน ๑ ห้อง 
       ๒.๙  ห้องปฏิบัติการทางจริยธรรม       จ านวน ๑ ห้อง 
       ๒.๑๐ คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑๘๒ เครื่อง 
                            ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๙๐ เครื่อง 
                            ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๙๒ เครื่อง 
  ๓)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 



 

 

๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน ๑,๒๐๐ 
๒. ห้องนาฏศิลป์ ๖๗๕ 
๓. ห้องศิลปะ ๕๗๖ 
๔. ห้องแนะแนว ๑๖๐ 
๕. ห้องจริยธรรม ๙๓๖ 

 

 ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนครั้ง/ปี 

๑.  ค่ายลูกเสือเพชรวังมนัส   จ.สมุทรสงคราม ๑ 
๒.  ค่ายฝึกอบรมลูกเสือนาวิกโยธิน จ.ชลบุร ี ๑ 
๓.  ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ๒ 
๔.  ศูนย์การก าลังส ารองโรงเรียนรักษาดินแดน ๓๐ 
๕.  ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ๔ 
๖.  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน ๑ 
๗.  วัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๒ 
๘.  วัดเลา กรุงเทพมหานคร ๒ 
๙. วัดกก  กรุงเทพมหานคร ๑ 
๑๐. วัดประชาบ ารุง กรุงเทพมหานคร ๑ 
๑๑. วัดประทีปพลีผล กรุงเทพมหานคร ๑ 

    

                   ๕)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

๕.๑ รองฯสว.จร. สน. เทียนทะเล ให้ความรู้เรื่อง วินัยจราจร  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๖ ครั้ง/ป ี

๕.๒ พระครูประทีปธรรมารักษ์ ให้ความรู้เรื่อง การพ่ึงตนเอง สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี
 

 
 
 
 



 

 

๑๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
 - ระดับสถานศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๖๓ 
 

  - ระดับชั้นเรียน 
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ม.๑ ๑๐.๐๓ ๑๓.๘๐ ๘.๘๓ ๑๑.๐๙ ๑๐.๗๓ ๑๓.๗๐ ๑๒.๙๕ ๑๗.๔๗ 

ม.๒ ๗.๔๗ ๑๑.๕๕ ๘.๘๓ ๑๒.๖๒ ๑๔.๐๕ ๑๖.๘๐ ๑๒.๒๘ ๑๔.๗๖ 

ม.๓ ๘.๓๓ ๑๗.๗๑ ๘.๙๗ ๑๑.๔๐ ๑๒.๘๖ ๑๔.๑๗ ๑๐.๓๗ ๑๒.๖๗ 

ม.๔ ๗.๓๗ ๑๑.๘๖ ๙.๔๓ ๑๓.๓๔ ๑๒.๖๗ ๑๓.๙๐ ๑๐.๘๗ ๑๔.๙๖ 

ม.๕ ๗.๔๗ ๑๒.๓๐ ๗.๙๒ ๑๑.๖๗ ๑๒.๕๗ ๑๔.๗๓ ๑๑.๕๔ ๑๙.๕๔ 

ม.๖ ๐.๖๘ ๖.๑๖ ๕.๘๕ ๘.๙๕ ๑๑.๕๕ ๑๖.๐๒ ๑๒.๕๗ ๓๗.๐๔ 

๐.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แยกตามระดับชั้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 



 

 

๑๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉลี่ย 
ร้อยละ ๔๔.๑๒ ๔๓.๘๔ ๓๗.๒๑ ๓๙.๗๒ ๔๕.๘๑ ๖๕.๖๓ ๔๖.๐๖ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
แยกตามระดับช้ัน 

 
  
 
 - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ   
 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙.๘๓ ๙.๑๒ ๖.๖๕ ๑๐.๔๑ ๑๒.๒๑ ๑๓.๘๕ ๑๔.๖๒ ๒๐.๔๘ 

คณิตศาสตร์ ๒๐.๒๒ ๓๑.๔๗ ๒๑.๓๖ ๒๓.๒๕ ๒๑.๘๙ ๑๘.๙๗ ๑๐.๙๐ ๘.๗๕ 

วิทยาศาสตร์ ๖.๖๖ ๑๒.๓๔ ๘.๗๖ ๑๓.๕๗ ๑๖.๖๒ ๑๘.๑๐ ๑๑.๗๘ ๑๐.๓๒ 

สังคมศึกษา ๕.๕๗ ๑๔.๓๙ ๑๐.๖๑ ๑๕.๘๘ ๑๕.๐๘ ๑๗.๘๖ ๑๐.๑๗ ๗.๕๓ 

สุขศึกษา ๑๐.๖๐ ๑๐.๔๙ ๕.๗๖ ๖.๖๓ ๙.๐๑ ๑๐.๘๕ ๑๑.๓๖ ๓๓.๘๔ 

ศิลปศึกษา ๑.๘๕ ๔.๐๗ ๒.๔๕ ๓.๕๑ ๖.๒๕ ๑๔.๗๒ ๑๙.๕๕ ๔๓.๙๖ 

การงานอาชีพ ๖.๔๒ ๙.๒๘ ๕.๙๓ ๑๐.๖๕ ๑๑.๗๖ ๑๖.๗๒ ๑๓.๗๖ ๒๑.๓๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๗.๐๗ ๑๗.๗๖ ๑๐.๘๐ ๑๒.๖๖ ๑๒.๔๕ ๑๒.๘๙ ๑๐.๐๐ ๑๓.๗๘ 

๐.๐๐ 
๕.๐๐ 

๑๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒๕.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๓๕.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๔๕.๐๐ 
๕๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 



 

 

๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพ 
ภาษาต่างประ

เทศ 

ร้อยละ ๔๘.๙๕ ๓๘.๖๒ ๔๐.๒๐ ๓๕.๕๖ ๕๖.๐๕ ๗๘.๒๓ ๕๑.๘๕ ๓๖.๖๘ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป  
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 

๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)   
  ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
๒๕๖๐ ๔๐.๑๙ ๑๙.๙๑ ๒๘.๑๑ ๒๖.๓๙ 
๒๕๖๑ ๕๘.๕๓ ๒๓.๗๒ ๓๑.๐๕ ๒๖.๑๘ 
๒๕๖๒ ๕๐.๘๙ ๒๒.๑๙ ๒๗.๘๓ ๓๐.๐๘ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๒   

 
 



 

 

๑๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ 
๒๕๖๐ ๔๒.๕๑ ๑๘.๑๗ ๒๔.๙๐ ๓๐.๔๘ ๒๒.๑๒ 
๒๕๖๑ ๔๑.๑๗ ๒๓.๙๘ ๒๗.๗๙ ๓๒.๙๔ ๒๖.๐๖ 
๒๕๖๒ ๓๘.๐๖ ๑๘.๖๕ ๒๖.๗๙ ๓๔.๑๐ ๒๔.๑๐ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๒   

 
 

                   ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๐.๘๙ ๒๒.๑๙ ๒๗.๘๓ ๓๐.๐๘ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับสพม.  ๖๐.๘๐ ๓๕.๒๑ ๓๒.๗๕ ๔๒.๑๕ 
คะแนนเฉล่ีย ระดับจังหวัด ๖๐.๐๓ ๓๓.๒๕ ๓๒.๒๕ ๔๑.๙๐ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET   
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
  ๓)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



 

 

๑๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๘.๐๖ ๑๘.๖๕ ๒๖.๗๙ ๓๔.๑๐ ๒๔.๑๐ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.  ๕๐.๖๐ ๓๖.๘๐ ๓๕.๐๑ ๔๐.๒๔ ๔๐.๘๙ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๔๘.๖๘ ๓๔.๖๓ ๓๓.๓๕ ๓๙.๑๗ ๔๐.๐๕ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ท้ังหมด ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  O-NET    
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
  ๑.๑๐.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉลี่ย 
ร้อยละ ๙๗.๕๐ ๙๗.๖๔ ๙๒.๔๗ ๙๑.๔๘ ๙๔.๗๐ ๙๘.๓๑ ๙๕.๓๕ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีข้นไป    

 
 
 
 

 

๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 



 

 

๑๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

๑) การ
สื่อสาร 

๒) การคิด 
๓) การ

แก้ปัญหา 
๔) การใช้
ทักษะชีวิต 

๕) การใช้
เทคโนโลยี 

เฉลี่ยรวม 

ระดับดีขึ้นไป ๘๙.๘๓ ๘๔.๘๐ ๘๔.๕๓ ๘๓.๖๕ ๘๗.๕๓ ๘๖.๐๗ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ในระดับดีข้ึนไป 

 
 

๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉลี่ย 
ร้อยละ ๙๓.๒๓ ๙๗.๑๑ ๘๘.๘๙ ๘๗.๘๔ ๙๒.๓๖ ๙๖.๘๒ ๙๒.๗๑ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

๑๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉลี่ย 
ร้อยละ ๙๘.๖๓ ๙๘.๑๘ ๙๖.๑๒ ๙๒.๘๔ ๙๖.๗๔ ๙๙.๐๖ ๙๖.๙๓ 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมัฒนาผู้เรียน ในระดับ ผ่าน 

 
 

 ๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑.๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘) ของสถานศึกษา 

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. เมื่อ
วันที่ ๑๔ – ๑๕ และ ๑๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม         
ดังตารางต่อไปนี้ 
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มัธยมศึกษา  

น้ าหนัก 
 คะแนน  

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๕.๔๘ ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    



 

 

๑๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที ่๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และต้นสังกัด   

๕.๐๐ ๔.๗๖ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๔๓ ดี 
                    

  ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๑)  จุดเด่น 
- ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการคิดและการปรับตัวเขากับสังคม 
ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ 

“สุภาพชน คนดี ทวีธา บางขุนเทียน” เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ครอบคลุมปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาและเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ อนุรักษ์ว่าวไทย บรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและผลด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาการใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้องและฟุ่มเฟือย คือ โครงการ Energy Mind 
Award โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ซึ่งเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 

- ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า

ทางวิชาการ ด้านงบประมาณ สนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนา
ครูให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ มีการวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงานที่ส าคัญ จัดระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการและเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเน้นความปลอดภัยแก่ผู้เรียน สะอาด ถูก



 

 

๑๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

สุขลักษณะและสวยงาม 
- ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา ด้าน

ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพดี 
- ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพ่ือพัฒนาการของแผนการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
๒) จุดที่ควรพัฒนา 
- ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ อยู่ใน
ระดับคุณภาพท่ีต้องปรับปรุงและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

- ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินครูแต่ละคนมาพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรและ

ไม่ได้จัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ การจัดเตรียมและใช้สื่อ
ไม่เหมาะสมกับกิจกรรม 

๓) ข้อเสนอแนะ 
- ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสอนเนื้อหาให้

กระจ่างแจ้ง เรียงจากเรื่องง่ายไปเรื่องยาก จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนให้สนุกคือเรียนปนเล่น มีการ
น าเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากใบงาน ใบความรู้ สอน
เทคนิควิธีลัดให้ผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ทดลองที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีทางวิทยาศาสตร์ เรียนด้วยกิจกรรมที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็น
สื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้น ามาอภิปรายกลุ่ม มีการ
น าเสนอ สอนแบบบทบาทสมมุติ มีการสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ผู้เรียนเรียนเนื้อหาจากง่ายไปยาก ฝึกปฏิบัติจริง มีการน าเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้เรียนได้รับความรู้ถูกต้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และมีการน าเสนอผลงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนเพ่ิมวงค าศัพท์ มีเกม Crossword มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ระยะเวลาในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายใน ๑ ปีการศึกษา 

- ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการด าเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน

การท างานเป็นทีมอย่างยั่งยืน 



 

 

๑๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

- ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑) พัฒนาประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา คือ ๑) น าผลการอบรมครู  ๒) 

ผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ๓) ผลการตรวจกิจกรรมการเรียนการสอน ๔) ผลการตรวจแบบวัด 
แบบทดสอบของคร ูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ PDCA 
   ๒) การบันทึกผลหลังแผนการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง ให้ระบุชื่อผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เพราะอะไรโดยละเอียด เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
   ๓) มีการออกแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ สนุกสนาน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ที่ผ่านมา พบว่า ครูบางส่วนใช้การสาธิต บรรยาย ให้ผู้เรียนท าใบงาน – แบบฝึกหัดเท่านั้น ควรสอนให้
หลากหลาย เช่น แบบบทบาทสมมุติ มีการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน กระบวนการกลุ่ม การสอนแบบ๕E การ
สอนแบบ CIPPA มีการเรียนปนเล่น สอนแบบโครงงาน สอนโดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ 
   ๔) ครูควรจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม ที่ผ่านมาพบว่า ครูบางส่วนใช้
แบบเรียนเป็นสื่อเพียงอย่างเดียว สื่อควรหลากหลาย นอกจากนี้ ควรน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาการพัฒนาครูภายใน ๑ ปีการศึกษา 

- ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความตระหนัก เห็น

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานต่อเนื่องทุกปี 
  

 ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น/รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 
ประเภทสถานศึกษา 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาน าร่อง โครงการ Teams for 
Education เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับภาค ภายใต้โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส านักงานศึกษาธิการภาค ๒ 

เกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ Teams for 
Education ระดับจังหวัด ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 



 

 

๒๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
ประเภทครู 

คร ู ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายอานนท์  ธิติคุณากร เกียรติบัตร เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ Coach ยอด

เยี่ยม โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

นายจิรพันธุ์  ทองขาว เกียรติบัตร เป็นครูผู้รับการ Coach ที่มี
พัฒนาการยอดเยี่ยม โครงการ Coaching 
Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

 

 ประเภทนักเรียน 
นักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงจิรัชญา   แก้วคูณ 
เด็กชายภคพล   กนกเนตร
สกล 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-
ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายชยานันท์   บุนนาค 
นายชาญชัย   มุลตรีบุตร 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายบริพัฒน์  ส าเนียงเย็น 
นางสาวรัชฎาวรรณ  ถุงค า
แก้ว 
นางสาววรารัตน  เงางาม 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

เด็กหญิงกรรณิกา   ศรี
สุวรรณ 
เด็กหญิงศิริกาญจน์   ค าหอม
กุล 
เด็กหญิงสาริศา   แสงทิม 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นางสาวพิมพ์พลอย  สุขลิ้ม รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

นายณัฐพล  วะนาพรม 
นางสาวอนัญญา  สายจันมี 

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาท
ไทย ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

นางสาวฐิตานันท์  บุตรแสน 
นางสาวพิมพ์ชนก  โกมุทีกุล 
นางสาวพิมพ์พลอย  สุขลิ้ม 
นางสาวรัตนาภรณ์  บุญเฟรื
อง 
นางสาววาริณี  เวศย์วิวรรธน ์

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ กลุ่ม  ได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 



 

 

๒๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  

 วิสัยทัศน์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

มูลนิธิเพื่อโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ 
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

กลุ่มนโยบายและแผน 

สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ 

๑. งานหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. งานวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอน 
 ๓. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๔. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕. งานนิเทศการศึกษา 
๖. งานแนะแนวการศึกษา 
๗. งานประสานส่ ง เสริมและ
สนั บสนุ น   ง า น วิ ช า ก า ร แ ก่
ค ร อ บ ค รั ว  ชุ ม ช น  อ ง ค์ ก ร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
๘. งานการรับนักเรียน 
๙. งานทะเบียนและการจัดท า  
ส ามะโนนักเรียน 
๑๐. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๑๑. งานห้องสมุดและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 
๑๒. งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๓. งานส านักงานและสารบรรณ
กลุ่มฯ 

๑. งานบริหารการเงิน 
๒. งานบริหารบัญชี 
๓. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๔. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. งานระดมทรัพยากรเพื่อการ
ลงทุนทางการศึกษา 
๖. งานส านักงานและสารบรรณ
กลุ่มฯ 

 

๑.  งานอัตราก าลัง 
๒.  งานบุคลากร 
๓. งานพัฒนาและเสริมสร้ าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๔. งานกิจกรรมนักเรียน 
๕.  ง านระบบดูแลช่ วย เหลื อ
นักเรียน 
๖. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
๗ .  ง า น ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม ประชาธิปไตยและ
คุณลักษณะของนักเรียน 
๘ .  ง าน ป้อ ง กั น แ ก้ ไ ข ปัญ หา       
สิ่งเสพติด/เอดส์และการกระท าที่
ผิดกฏหมาย ผิดวินัย 
๙. งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายทางการศึกษา 
๑๐. งานส านักงานและสารบรรณ
กลุ่มฯ 

๑. งานประสานคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
๒. งานอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดลอ้ม 
๓. งานประชาสัมพันธ ์
๔.งานยานพาหนะและบรกิาร
สาธารณะ 
๕. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
๖. งานโภชนาการ 
๗. งานอนามัยโรงเรียน 
๘. งานสวัสดกิาร 
๙. งานวทิยุสื่อสาร 
๑๐. งานโสตทัศนศกึษาและ
สารสนเทศ 
๑๑.งานพิพิธภัณฑ์ว่าวไทย 
๑๒. งานธุรการและสารบรรณ
โรงเรียน 
๑๓. งานส านกังานและสารบรรณ
กลุ่มฯ 

 

๑.   งานพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ 
๒. งานควบคุมภายใน 
๓. งานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
๔. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. งานส านักผู้อ านวยการ 
๖. งานสารบรรณกลุ่มฯ 
 

 



 

 

๒๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม ส านึกรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  

 พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๒. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เน้นการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓. สร้างจิตส านึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เสริมสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ส่งเสริมให้ครูและนักเ รียนก้าวทัน
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ควบคู่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖. สร้างความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

 

 เป้าหมาย 
๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทยและพลโลก สามารถศึกษา

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒. ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๓.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน โดยยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล 
           ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน 
 ๕. ครูและนักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างชาญฉลาดในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสมและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๖. องค์กร เครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนสู่ความครบครันด้วยคุณธรรม ความรู้ มีจิตส านึกในความเป็นไทยและมี
ศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างมีคุณภาพตามวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาด้านการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและเอ้ือต่อการ



 

 

๒๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและวางกลไกการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

 
๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. โครงการพัฒนาครูเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียนจ านวน 
๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเปน็ไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

นอกจากนีโ้รงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ยังมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เพ่ือใช้
ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินภายนอก โดยน า
ผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก รอบสาม มาพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 



 

 

๒๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

๑. จัดการเรียนการสอนเรื่องสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย การป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดและความเสี่ยงต่างๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีสุนทรียภาพสามารถสร้าง
ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี วรรณศิลป์ กีฬานันทนาการ ในวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งชั่วโมงแนะแนว และได้
สอดแทรกในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะให้
เกิดความช านาญ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นคว้าและผลิตชิ้นงาน 
ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ให้นักเรียนออกก าลังกายอบอุ่นร่างกายก่อนการเรียน
วิชาพลศึกษา 

๒. ส่งเสริมด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 ๑)  โครงการส่งเสริมความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมที่ด าเนินการใน              

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีดังนี้ 
  - กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย เช่น การ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
- กิจกรรมพัฒนากีฬาภายใน “แสมขาวเกมส์” กิจกรรมกีฬาภายในเป็นกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยแบ่งนักเรียนทั้งโรงเรียนออกเป็น ๔ คณะสี ได้แก่ สีส้ม  
สีชมพู สีม่วง สีฟ้า มีการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลู่และประเภทลานตามความสนใจของนักเรียน นักเรียนมีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม 

- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
และความสามารถที่หลากหลาย โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพด้านกีฬา การปรับตัวเข้ากับหมู่คณะ ความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

- กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ เพ่ือส ารวจตรวจสอบพัฒนาการทางด้านร่างกายที่
เหมาะสมตามวัย และให้การดูแลช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาด้านสุขภาพ 

    ๒)  โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและ
บุคลากรเป็นประจ าทุกปี กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด ดูแลท าความสะอาดเครื่องกรองน้ า ความสะอาดของผู้ประกอบ
อาหารภายในโรงอาหาร เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ให้ความรู้ให้บริการด้านสุขภาพ ปรับปรุงห้องพยาบาล การประกันอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย 

    ๓)  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข (งานบุคคลและงานแนะ
แนว)  จัดกิจกรรมให้ความรู้ นิทรรศการ การเดินรณรงค์ กิจกรรมวันเอดส์โลก การตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง ได้รู้จักแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด เนื่องจาก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหายาเสพติด คือบุหรี่ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเพราะครอบครัวที่มีผู้เสพ โรงเรียนจึงได้จัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

    ๔)  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตที่ดี จัดกิจกรรมดังนี้ 
- ให้นักเรียนตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุบัติเหตุ

และปัญหาทางเพศ โดยจัดป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน 



 

 

๒๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

- จัดสถานที่ส าหรับเล่นกีฬาและนันทนาการทั่วบริเวณโรงเรียน 
   - จัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
เช่น ชุมนุมกีฬาต่าง ๆ ชุมนุมนาฏศิลป์ เป็นต้น ซึ่งท าให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขรวมทั้งการจัด
อบรมทั้งในและนอกสถานที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
     ๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่   
ครูกวีศรีสยาม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมสร้างสื่อการสอนเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมจัดให้มีการเสริมทักษะทั้งด้านการ ดู พูด อ่านและเขียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
     ๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-Math & 
Sudoku/ค่ายคณิตศาสตร์ แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ 
     ๗) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ค่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการ การพัฒนาสื่อเ พ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
     ๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ สานฝันสู่วันคริสต์มาส Integration Field Trip ค่ายภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาโดยการให้นักเรียนปฏิบัติ
หน้าเสาธง และการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Crossword 
     ๙) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ค่ายพุทธบุตร อบรมธรรมศึกษา ประกวดมารยาทไทย การตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมวันเข้าพรรษา และกิจกรรมวันลอยกระทง 
     ๑๐) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ความเป็นเลิศด้วยศิลปะ และการอนุรักษ์
ว่าวไทย 
     ๑๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะงานอาชีพต่างๆ 
     ๑๒) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ โรงเรียนได้พยายามพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียนเพ่ือให้พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนที่ได้
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน 
     ๑๓) โครงการห้องสมุด ได้มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งข้ึน 
     ๑๔) โครงการแนะแนว จัดกิจกรรมการแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ การติวสอบ 
GAT/PAT 
     ๑๕) โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์และมีพัฒนาการดีขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมติวข้อสอบ เพ่ือเตรียมทดสอบระดับชาติ (O-NET)  



 

 

๒๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานและตามตัวชี้วัด 
สามารถสื่อสาร รู้จักการวางแผนการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้า
แสดงออกและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
สื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รั กการออกก าลังกาย 
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
   

๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีทักษะตามท่ีหลักสูตรก าหนด สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน และผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการตามความถนัดและสนใจ 

นอกจากนีส้ถานศึกษายังมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม 
 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) จัดโครงการและกิจกรรมให้หลากหลาย สร้างความตระหนักที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๒) จัดโครงการที่เน้นความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ให้มากข้ึน 
 ๕  ควรมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการท าวิจัยของผู้ เรียนโดยจัดครูเป็น
คณะกรรมการให้มากพอที่จะดูแลให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงคุณภาพของผลงานได้อย่างทั่วถึงและการด าเนินการ
ทั้งหมดจะต้องท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๖  จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีสู่งขึ้น 

๗  การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับ



 

 

๒๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ส่วน
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
พัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดท าแผนภูมิการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา จัดท าพรรณนางานแก่บุคลากรทุกท่านเพ่ือเป็นข้อมูล
ขอบข่ายของงาน ท าให้การด าเนินการบริหารกลุ่มงานทั้ง ๕ กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มนโยบายและแผน บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ 
ครอบคลุม คล่องตัว และครบถ้วน แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการก ากับติดตาม ดูแลและพิจารณา
ออกแบบระบบการบริหารและการด าเนินการ ออกระเบียบปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดคุณภาพ 
ตรงตามเป้าหมายการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจการบริหารไปยั งผู้ปฏิบัติ
โดยตรง ซึ่งเป็นการบริหารงานตามสายการบริหาร และตามบทพรรณนางาน และการบริหารงาน/โครงการแบบ
มีส่วนร่วม โดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณประจ าปีอย่างโปร่งใสชัดเจนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้ เรียน มีเป้าหมายการด าเนินงานที่
เน้นการพัฒนานักเรียนในหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพร่างกายและอนามัย ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านการใช้เทคโนโลยี และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน มีจิตส านึกใน
ความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มาตรฐานที่
เกี่ยวกับครูมีเป้าหมายการด าเนินงานเกี่ยวกับครูคือ มีครูจ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน/ การสอนตามความถนัดของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูทางด้านจิต
วิญญาณ การพัฒนาทางด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษ การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี 
สื่อ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้บริหารซึ่งมี
เป้าหมายการด าเนินงานคือผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า มีการจัดโครงสร้าง
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดงาน/ โครงการและกิจกรรมต่างๆมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้ าหมาย 



 

 

๓๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๑) โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
มีการจับคู่นิเทศและการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการนิเทศติดตามเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ยิ่งขึ้น 
 ๒) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ๓) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕) โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖) โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียน
มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 ๗) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 ๘) ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมิน และน าผลการวิจัยมาเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
   

๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  สร้างโรงเรียน
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 



 

 

๓๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๕  ควรมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการท าวิจัยของผู้ เรียนโดยจัดครูเป็น
คณะกรรมการให้มากพอที่จะดูแลให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงคุณภาพของผลงานได้อย่างทั่วถึงและการด าเนินการ
ทั้งหมดจะต้องท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๖  จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๗  มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 ๘) จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ครูและบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูและบุคลากร 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนการด าเนินการโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยก าหนดไว้ในพันธกิจ และยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ด าเนินการตามแผนโดยให้ความรู้แก่บุคลากร สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีและการใช้สื่อสาร
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นิเทศ
ภายใน ติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้ขวัญก าลังใจ สนับสนุนให้ครูท าผลงานเพ่ือมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
หรือรับรางวัล และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
น าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิต
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย



 

 

๓๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรมที่คอยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลของภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิต – วิทย์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีโครงการสร้าง
วัฒนธรรมวิจัย เพ่ือพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอย่างรอบด้าน มีการ
นิเทศติดตามเพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 

๒) โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรม เป็นต้น โครงการต่างๆเหล่านี้มีผลให้การจัดการเรียนการ
ระบบ มีกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐาน ครูได้รับการส่งเสริมให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการส่งเสริม
การผลิตสื่อ ท าการวิจัยในชั้นเรียน มีการจับคู่เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนรู้กันและกัน มีการบันทึกผลหลังการสอน
และผลการวิจัยใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความถนัดความสามารถของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอน การให้นักเรียนศึกษา      
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ ตามความสนใจ และการศึกษาภูมิปัญญาตามศาสนาสถานต่างๆ การเชื่อมโยง
ชุมชนกับโรงเรียน การร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโอกาสอ่ืนๆ 

๓) โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีชุมนุมต่างๆ ถึง ๓๑ ชุมนุม จัดตั้งตามความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียน 

๔) โรงเรียนโดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดการนิเทศภายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ขวัญ
ก าลังใจ ก ากับติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๑) โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
มีการจับคู่นิเทศและการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการนิเทศติดตามเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ยิ่งขึ้น 
 ๒) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ๓) โรงเรียนมแีผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕) โรงเรียนมกีารนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็น



 

 

๓๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖) โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 ๗) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 ๘) ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมิน และน าผลการวิจัยมาเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
 ๙) ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
 ๑๐) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดย
จัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน 
   

๓. จุดเด่น 
 ๑) โรงเรียนมีการด าเนินโครงการและรายงานโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ โครงการ
พัฒนาเว็บไซต์และสื่อการเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) ครูมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร จึงให้ความร่วมมือในการพัฒนางานให้เกิดผลส าเร็จเพ่ือ
คุณภาพของโรงเรียน 
 ๓) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๔) ครูมีความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 
 ๕) ครูทุกคนมแีผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๖) ครูทุกคนมวีิจัยในชั้นเรียน 
 ๗) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีความตระหนักใน
หน้าที่ของตัวเองท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ให้มากข้ึน 
 ๕  จดัโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 



 

 

๓๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 ๖) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 ๗) พัฒนาระบบการประเมิน ทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยแยกการประชุมแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน ามาพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๘) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย โดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสื่อ ICT รวมทั้งการประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๙) ควรมีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพ่ิมมากข้ึน 
 ๑๐) การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนควรให้ทันทีเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 
ที ่

ชื่อมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี ดีเลิศ 

สรุปผลในภาพรวม ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ ดังนั้นจากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ
ช่วยเหลือ ได้ดังนี ้
 

๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง มีดังนี้ 
 ๑) ผู้เรียนมีทักษะตามที่หลักสูตรก าหนด สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 



 

 

๓๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
 ๒) ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน และผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการตามความถนัดและสนใจ 
 ๓) โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
มีการจับคู่นิเทศและการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการนิเทศติดตามเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ยิ่งขึ้น 
 ๔) โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๖) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๑) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการวิชาการ ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและใน

ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้ ICT และการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
๒) ขยายเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๔) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษอย่างน้อย ๑ อย่าง 
๕) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้แก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากสถานที่จริง 
๖) เชิญปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้นักเรียน เพ่ิมมากข้ึน 
๗) จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ครูและบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนของครูและบุคลากร 
 

๔.๓ ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑) สนับสนุนให้มีสนามกีฬาขนาดมาตรฐาน 
๒) สนับสนุนลูกจ้างประจ าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ ๑ อัตรา 
๓) เพ่ิมอาคารเรียนเพื่อรองรับการขยายชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ 
๔) สนับสนุนให้มีเครื่องดนตรีเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีและให้บริการชุมชน 
๕) เพ่ิมโสตวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 



 

 

๓๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

๖) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 



 

 

๔๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 



 

 

๔๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 



 

 

๔๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๔๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 



 

 

๔๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โดย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้
สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ฉบับนี้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและมีมติให้รับรองผลการประเมิน เพ่ือจะได้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อไป 
 
 

                
             (นายสารัช ม่วงศิริ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          โรงเรียนทวธีาภิเศก บางขุนเทียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 



 

 

๔๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

     
 

     
 

     
 



 

 

๔๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 



 

 

๔๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

กิจกรรมวันไหว้คร ู



 

 

๔๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  

  

กิจกรรมวันร าลึกสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม 



 

 

๕๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แสมขาวเกมส์ 
 

 

 

  

กิจกรรมวันคริสตม์าส 



 

 

๕๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมสัปดาห์คณติศาสตร ์
 



 

 

๕๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

  

  

กิจกรรมเฝ้าระวังไข้เลอืดออก 
 

 



 

 

๕๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

กิจกรรม Hormone โตแล้ว 13+ 

  

  

กิจกรรม English Day Camp 
 



 

 

๕๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

 
 



 

 

๕๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร ์
 



 

 

๕๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 

 

 

  

กิจกรรม science day trip 



 

 

๕๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

กิจกรรมติว O-net 
 

  กิจกรรมเปิดโลกวรรณกรรมส าหรับเด็ก 



 

 

๕๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

กิจกรรมส่งพ่ีอ าลานอ้ง 



 

 

๕๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 

 


