
 

 

๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
๑.  ข้อมูลท่ัวไป 

      โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้ังอยู่เลขที่ ๖๙๔/๑๒๓ ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล  แขวงท่าข้าม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๒-๘๔๙-๓๓๑๐ โทรสาร ๐๒-๘๔๙-๓๐๔๓ Email 
Address : wetp๒.๒๐๑๒@gmail.com  เว็บไซต์ www.tpt.ac.th   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีเขตพื้นที่บริการ 
๓ เขต คือ  
             เขตบางขุนเทียน  ได้แก่  แขวงท่าข้ามและแขวงแสมด า  

เขตบางบอน  ได้แก่  แขวงบางบอน           
  เขตจอมทอง  ได้แก่  แขวงจอมทอง แขวงบางค้อ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางมด 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้ก่อต้ังโดย นายห้างอาทร  สังขะวัฒนะ  อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเ รียนทวีธาภิเศกและนางไสว  สังขะวัฒนะได้บริจาคที่ ดินจ านวน ๕๐ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา                          
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยท าพิธีมอบแก่  ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้ก่อต้ังขึ้นโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 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 
ชั้นโดยใช้เงินที่ได้รับการบริจาคจากคุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี และได้ท าพิธีเปิดอาคารเรียนหลังน้ีในวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โรงเรียนจึงได้ก าหนดให้วันที่ ๑๙ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  ตามประกาศของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ 

แผนท่ีโรงเรียน 

 
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน 
 

mailto:wetp2.2012@gmail.com


 

 

๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                    ๒. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
             ๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายเทพฤทธิ์  ยอดใส 

โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๕๕ ๒๘๓๐ E-mail teppy_1@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. in management International of academy management 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนน้ีต้ังแต่ ๔  มิถุนายน ๒๕๕๘  จนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา ๑ ป ี 

    ๒.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
        ๒.๒.๑ ชื่อ-สกุล นายธเนตร  โชควิเศษชัยสิทธิ์ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท์ ๐๘ ๖๐๒๒ ๒๘๙๔ 
E-mail thanate_75@hotmail.com 
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ 

       ๒.๒.๒ ชื่อ-สกุล นายพจน  ทาหนองบัว 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท โทรศัพท์ ๐๘ ๕๒๔๒ ๕๐๗๑ 
E-mail - 
รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป 

                    ๓.  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา  
                         ๓.๑ ชื่อ-สกุล นายสมชาต  บุญเจือ 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
            โทรศัพท์ ๐๘ ๔๔๔๙ ๑๖๕๖  E-mail tia_nut@hotmail.com                                          
                         ๓.๒ ชื่อ-สกุล นายสมพร  กตะศิลา 
           วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
            โทรศัพท์ ๐๘ ๖๐๘๘ ๙๔๖๕  E-mail sompornkatasila@hotmail.com 

 ๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
                         ๔.๑  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๕๗๘ คน 

๔.๒  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๗๐๑ คน 
จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม. ๑ ๙๗ ๕๖ ๑๕๓ 
ม. ๒ ๖๗ ๔๖ ๑๑๓ 
ม. ๓ ๙๓ ๖๔ ๑๕๗ 
รวม ๒๕๗ ๑๖๖ ๔๒๓ 
ม. ๔ ๓๓ ๔๓ ๗๖ 
ม. ๕ ๓๖ ๔๖ ๘๒ 
ม. ๖ ๖๑ ๕๙ ๑๒๐ 

รวม ๑๓๐ ๑๔๘ ๒๗๘ 
รวมจ านวนนักเรียนท้ังหมด ๓๘๗ ๓๑๔ ๗๐๑ 

 



 

 

๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๔.๓ จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือส านักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๖๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๖ 

๔.๔ จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๖๘๑ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๙๗.๑๕ 

๔.๕ จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ 
๔.๖ จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๔ 
๔.๗ จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ -  
๔.๘ จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร้อยละ -  
๔.๙ จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ 
๔.๑๐ สถิติการขาดเรียนทั้งปี ๒,๕๓๕ คน เฉลี่ยต่อวัน  ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ 
๔.๑๑ จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 

      ๔.๑๒  จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
    ๑)   ม.๓  จ านวน ๑๐๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๑ 
    ๒)   ม.๖  จ านวน ๙๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๕ 

                         ๔.๑๓  อัตราส่วนครูประจ าการ : นักเรียน = ๑ : ๒๐ 
๔.๑๔  จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ

๖๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๓ 
๔.๑๕  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ๖๙๖ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๙๙.๒๙ 
๔.๑๖  จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๖๘๗ คน คิดเป็นร้อย

ละ ๙๘.๐๐ 
      ๔.๑๗  จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในและนอกสถานศึกษา

๖๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๖ 
      ๔.๑๘  จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ ๖๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๕ 
      ๔.๑๙  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา ๖๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๙ 
      ๔.๒๐  จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ

สังคมตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๖๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๕ 
 

๕. ข้อมูลครูและบุคลากร 
    ๕.๑  ครูประจ าการ  ท้ังหมด  ๓๕ คน   โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังน้ี 
           ๕.๑.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวรัตนาภรณ์              
ศิริวัฒน์ 

๓๐ ๕ ปี คศ.๑ กศ.บ. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย  ๔ ครั้ง / 
๖๔ ชั่วโมง 

 

๒ นางสาวสมพร 
พรประสิทธิ์ 

๔๔ ๓ ปี        
๘ เดือน 

คศ.๑ คบ.   บรรณารักษ์ 
ศาสตร์ 

การใช้ห้องสมุด ๕ ครั้ง / 
๔๐ ชั่วโมง 

งานห้องสมุด 

๓ นายสุทธิเกียรติ  
เพิ่มข้ึน 

๒๕ ๑ ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒ ครั้ง / 
๓๖ ชั่วโมง 

 



 

 

๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

          ๕.๑.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวจริยา   
ทศพร 

๔๗   ๒๔ ปี 
 ๘ เดือน 

คศ.๓/ช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา 

คณิตศาสตร์  ๖ ครั้ง/ 
๑๒๐ ชั่วโมง 

 

๒ นางป่ินฤทัย   
ติวาสนันท์ 

๕๖ ๒๕ ปี คศ.๓/ช านาญ
การพิเศษ 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์            
การคลัง 

คณิตศาสตร์  ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๓ นายปศาสตร์   
ต้นทอง 

๔๕ ๑๑ ปี 
๖ เดือน 

คศ.๒/  ช านาญ
การ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๔ ว่าท่ี ร.ต. ศรายุทธ   
ภูถาวร 

๓๓ ๖ ปี  
๙ เดือน 

คศ.๒/  ช านาญ
การ 

ค.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  ๙ ครั้ง/ 
๑๒๒ ชั่วโมง 

 

๕ นางสาวอนุสรณ์ 
เด็ดขาด 

๓๒ ๗ ปี คศ.๒/  ช านาญ
การ 

ค.ม. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๖ นายมงคล 
รังษีสุวกุล 

๒๗ ๒ ปี  
๙ เดือน 

คศ.๑ ศษ.บ. การสอน
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  ๖ ครั้ง/ 
๑๒๐ ชั่วโมง 

 

๗ นางสาวธิรมันต์ 
เจือจันทร์ 

๔๓ ๒ ปี  
๙ เดือน 

คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

 

         ๕.๑.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

๑ นายสมชาต 
บุญเจือ 

๓๔ ๗ ปี คศ.๑ วท.บ. เคมี เคมี           
 

๓ ครั้ง/ 
 ๔๘ ชั่วโมง 

 

๒ นายศุภนัฐ 
กาหยี 

๓๐ ๒ ปี ๕ 
เดือน 

คศ.๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ๑๑ ครั้ง/    
๘๘ ชั่วโมง 

 

๓ นายอานนท์   
ธิติคุณากร 

๓๑ ๑ ปี  ครูผู้ช่วย ค.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ๑๑ ครั้ง/    
๘๘ ชั่วโมง 

 

๔ นายอัฐกาล   
ย้อยพระจันทร์ 

๒๕ ๑ ปี  ครูผู้ช่วย กศ.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๑๑ ครั้ง/    
๘๘ ชั่วโมง 

 

 

          ๕.๑.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

๑ นางสวนขวัญ   
สกุลช่างอโศก 

๕๖ ๒๒ ปี คศ.๓/ช านาญ 
การพิเศษ 

ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  ๓ ครั้ง/ 
๕๑ ชั่วโมง 

 

๒ นางพเยาว์   
คนยงค์ 

๕๓ ๒๗ ปี คศ.๓/ช านาญ
การพิเศษ 

บธ.บ. การจัดการท่ัวไป สังคมศึกษา  ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๓ นายจิรยุทธ   
อินทวารี 

๕๓ ๒๕ ปี คศ.๑ กศ.บ. สงัคมศึกษา สังคมศึกษา  ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๔ นายสุรชัย  
เทวบัญชาประเสริฐ 

๓๙ ๙ ปี คศ.๒/
ช านาญการ 

ค.ม. สังคมศึกษา สังคมศึกษา  ๓ ครั้ง/ 
๔๘ ชั่วโมง 

 

๕ นายสมคิด 
  ประสานพิมพ์ 

๔๕ ๖ ปี 
๖ เดือน 

คศ.๒/
ช านาญการ 

ค.ม. การสอนสังคม
ศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศิลปะ 

๗ ครั้ง/ 
๗๖ ชั่วโมง 

 

๖ นางสาวภัสนันท์ 
สขุใส 

๓๑ ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ๓ ครั้ง/ 
๓๖ ชั่วโมง 

 

๗ นางสาวเบญจวรรณ 
หฤทัยสิริรัตน์ 

๓๓ ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ปรัชญาและ
ศาสนา 

สังคมศึกษา ๓ ครั้ง/ 
๓๖ ชั่วโมง 

 

 



 

 

๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

         ๕.๑.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวสมใจ 
เพียรมานะกิจ 

๕๓ ๒๙ ปี คศ.๓/ช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา  
 

๓ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๒ นายโกศล 
เนียมหอม 

๒๗ ๒ ปี ๕ 
เดือน 

คศ.๑ วท.บ. พลศึกษา พลศึกษา ๕ ครั้ง / 
๑๑๐ ชั่วโมง 

 

๓ นางสาวธิดา วิชาธร ๔๕ ๑ ปี ครูผู้ช่วย วท.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 2 ครั้ง/ 
๓๖ ชั่วโมง 

 

 

         ๕.๑.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

๑   นางสาวกนกกาญจน์ 
  แซ่โง้ว 

๒๗ ๓ ปี ๖ 
เดือน 

คศ.๑ ศษ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ ๓ ครั้ง/ 
๕๙ ชั่วโมง 

 

 

          ๕.๑.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

๑ นายไกรวุฒิ   
วัฒนเธียร 

๕๙ ๓๖ ปี คศ.๓/ช านาญการ
พิเศษ 

ค.ม. การบริหาร    
การศึกษา 

เกษตร  
 

๔ ครั้ง/ 
๖๐ ชั่วโมง 

 

๒ นางสาวอาภา  
 จิตต์ม่ันการ 

๕๖ ๒๕ ปี คศ.๒/ 
ช านาญการ 

คศ.บ. คหกรรมศาสตร์  
ศึกษา 

คหกรรม  
 

๗ ครั้ง/ 
๑๐๘ ชั่วโมง 

 

๓ นายสมพร   
กตะศิลา 

๔๔ ๒๑ ปี คศ.๒/ 
ช านาญการ 

ค.ม. การบริหาร   
การศึกษา 

การงานธุรกิจ      ๓ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๔ นายรณชัย 
สิงห์ค า 

๓๐ ๓ ปี ๘ 
เดือน 

คศ.๑ ศษ.ม. เทคโนโลยี 
และสื่อสาร
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ ๔ ครั้ง/ 
๕๔ ชั่วโมง 

 

๕ นายนิรุทธ์  น่วมรัศมี ๓๗ ๓ ปี ๔ 
เดือน 

ค.ศ.๑ ค.อ.บ. วิศวกรรม 
เครื่องกล 

งานช่าง ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๖ นายจรัส 
พงเจริญ 

๓๗ ๓ ปี ๒ 
เดือน 

คศ.๑ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

 

          ๕.๑.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวรจนา   
วงษ์ดรมา 

๓๑ ๔ ปี 
 ๒ เดือน 

คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ๔ ครั้ง/ 
๔๔ ชั่วโมง 

 

๒ นางสาวศรินยา 
หุ่นฉายศรี 

๓๔ ๓ ปี ๘ 
เดือน 

คศ.๑ บธ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

 

๓ นางสาวมุจลินทร์ 
แสงสุวอ 

๒๗ ๓ ปี ๔ 
เดือน 

คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๖ ครั้ง/ 
๘๔ ชั่วโมง 

 

 

          
 
 



 

 

๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๕.๑.๙  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ อายุ 
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนครั้ง/ 
ชั่วโมงที่รับ 

การพัฒนา/ปี 
หมายเหตุ 

๑ นายพีรพล 
เฉลียวศิลป์ 

๒๖ ๓ ปี ๗ 
เดือน 

คศ.๑ กศ.บ. จิตวิทยาการแนะ
แนว 

แนะแนว ๕ ครั้ง/ 
๔๐ ชั่วโมง 

งาน 
แนะแนว 

สรุป  จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๓๒ คน    คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๓ 
สรุป  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ๓๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 

           ๕.๒  ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ  ท้ังหมด  ๑๓ คน   โดยแยกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ดังน้ี 

          ๕.๒.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย   

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นางสาวศิริลักษณ์ 
ทองปรวน 

๒๘ ๑ ปี ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
  

งบประมาณ พนักงาน
ราชการ 

 

          ๕.๒.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นางสาววิไลพร  
บริสุทธิ์ 

๓๓ ๖ ปี ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์  งบประมาณ พนักงาน
ราชการ 

 

          ๕.๒.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์   

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นางณัฐชานันท์ 
อภิชากิตติ์วงษ์ ๔๕ ๕ ปี ๖ เดือน วศ.บ. 

เทคโนโลยี
พลาสติก 

วิทยาศาสตร์ 
  เงินอุดหนุน  

๒ นางสาวชฎาพร 
ต่างประโคน 

๒๘ ๕ ปี ๙ เดือน ค.บ. วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์ 
  

เงินอุดหนุน  

๓ นางสาวจุฑารัตน์   
พรมสิทธิ์ 

๒๗ ๕ ปี ๑๐ 
เดือน 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร์  
 

งบประมาณ พนักงาน
ราชการ 

๔ นายปิยะมร 
โยธานันท์ 

๒๖ ๓ ปี ๗ เดือน วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์
  

เงินอุดหนุน  

 

         ๕.๒.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นายรัฐกร   
สุขอ้วน 

๕๐ ๕ ปี ๑๐ 
เดือน 

ศศ.ม. วัฒนธรรม
ศาสตร์ 

พระพุทธศาสนา
และประชากร 

งบประมาณ พนักงาน
ราชการ 

๒ นายอาณัติ   
ส าเร 

๓๐ ๔ ปี ๑๐ 
เดือน 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
  

เงินอุดหนุน  

 

             ๕.๒.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นายชาญชนะกฤช 
ปรีชายุทธ 

๔๔ ๑ ปี ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

งบประมาณ พนักงาน
ราชการ 

 
 



 

 

๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

            ๕.๒.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นางสาวน้ าหวาน 
สายนาค 

๒๖ ๓ ปี ๑๐ 
เดือน 

ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย
ศึกษา 

นาฏศิลป์ งบประมาณ พนักงาน
ราชการ 

๒ นายไท  สมบัติวงษ์ ๓๐ ๑ ปี ๑๐ 
เดือน 

ค.บ. ดนตรีไทย ดนตรีไทย 
  

เงินอุดหนุน  

 

           ๕.๒.๗   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นางสาวนงนุษย์   
บุญเจือ 

๓๔ ๕ ปี ค.บ. เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์      งบประมาณ พนักงาน
ราชการ 

 

            ๕.๒.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  

ที ่ ช่ือ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นางสาวดวงฤดี   
ภูมิภักดิ์ 

๒๗ ๔ ปี ๓ เดือน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
  

งบประมาณ พนักงาน
ราชการ 

    
                       ๕.๓  ลูกจ้าง / ลูกจ้างประจ า 

 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ ประสบการณ์ 
(ปี) ต าแหน่ง วุฒิ จ้างด้วยเงิน หมายเหตุ 

๑ นายธงชัย  ปลัดศรี ๕๙ ๓๘ พนักงานบริการ
อัดส าเนา 

มศ.๒ งบประมาณ ลูกจ้างประ
จ า 

๒ นายประทิน  นาคคล้าย ๕๒ ๒๑ พนักงาน
พิมพ์ดีดชั้น ๑ 

มศ.๕ งบประมาณ ลูกจ้างประ
จ า 

๓ นางญาณกร ทิมประดับ ๕๓ ๗ ปี ๕ เดือน เจ้าหน้าท่ีธุรการ ศม. งบประมาณ  

๔ นางสาวสุชาดา ปลัดศรี ๔๙ ๗ ปี พนักงานท า
ความสะอาด 

ป.๖ เงินอุดหนุน  

๕ นายไกรสรณ์  เผ่าตา ๔๙ ๕ ปี พนักงานท า
ความสะอาด 

ป.๖ เงินอุดหนุน  

๖ นายธนวัฒน์  ท้าวซาว ๕๙ ๓ ปี ช่างซ่อม ป.๖ เงินอุดหนุน  

๗ นายสุชาติ  สุริยันต์ ๕๑ ๑ ปี ช่างก่อสร้าง ป.๖ เงินอุดหนุน  

๘ นางเตียงทอง  ซ่อนพุทรา ๕๐ ๑ ปี ช่างก่อสร้าง ป.๖ เงินอุดหนุน  

 

๖. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
         อาคารเรียน จ านวน ๒ หลัง อาคารประกอบ จ านวน ๒ หลัง  ส้วม ๑ หลัง อาคาร

หอประชุม/โรงอาหาร ๑ หลัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๗. ข้อมูลงบประมาณ 
         งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๔,๐๗๘,๐๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๗,๖๖๓,๐๑๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๖๙๗,๙๕๕ 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) ๘๑๘,๐๙๕ งบอื่น ๆ (ระบุ) ๒๕๗,๘๕๐ 

รวมรายรับ ๘,๔๘๑,๑๐๕ รวมรายจ่าย ๖,๐๓๓,๘๐๕ 
 
    สรุป  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๘ ของรายรับ 
        สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๒ ของรายรับ 
 
      ๘. ข้อมูลสภาพชุมชน 

              ๘.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากรอาศัยอยู่
ประมาณ ๑๐๐,๕๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ร้านอาหารทะเล หมู่บ้านจัดสรรและบ่อเลี้ยง
กุ้ง อาชีพหลักของประชากรในชุมชน คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการเล่นสะบ้า ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางกระด่ี แขวง
แสมด า เขตบางขุนเทียน 

           ๘.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักคืออาชีพ
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละประมาณ ๘๐ อีกร้อยละ ๒๐ ประกอบอาชีพนักธุรกิจ  ค้าขาย ท าประมงและรับราชการ  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท      
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน และแนวโน้มความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนคือต้องการให้โรงเรียนมี
อาคารเรียนที่เพิ่มขึ้น มีโดมหลังคาเพื่อกันความร้อน สนามกีฬาและการคมนาคมที่สะดวกขึ้น 

       ๘.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
                   เน่ืองจากโรงเรียนต้ังอยู่ในบริเวณมีสภาพเป็นป่าชายเลน จึงท าให้มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย เหมาะส าหรับการศึกษาเชิงระบบนิเวศวิทยา  อีกทั้งโรงเรียน  อยู่ใกล้วัดท า ให้สามารถประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาได้อย่างสม่ าเสมอ  และข้อดีอีกประการหน่ึงคือ โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และ
ชุมชนที่เข้มแข็ง  ซึ่งให้การสนับสนุนโรงเรียนในเร่ือง   การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง   ส่วน
อุปสรรคหรือข้อจ ากัดของโรงเรียน คือ โรงเรียนอยู่ลึกการคมนาคมไม่สะดวก  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มี
อาชีพรับจ้าง  ท าให้มีการย้ายถิ่นฐานบ่อย   ซึ่งส่งผลให้มีนักเรียนย้ายเข้า  ย้ายออกอยู่ตลอดเวลาและยังมีผลต่อ
การศึกษาและพฤติกรรมของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                     ๙. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
       โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ - ๖ 

ช.ม. นก. ชม. นก. ชม. นก. ชม. นก. 

ภาษาไทย ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๒๔๐ ๖ 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๒๔๐ ๖ 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๒๔๐ ๖ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ ๔ ๑๖๐ ๔ ๑๖๐ ๔ ๓๒๐ ๘ 

- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๘๐ ๒ 

- ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 

๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๒๔๐ ๖ 
- หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 

- ภูมิศาสตร์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๑๒๐ ๓ 

ศิลปะ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๑๒๐ ๓ 

การงานอาชีพฯ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๘๐ ๒ ๑๒๐ ๓ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๑๒๐ ๓ ๒๔๐ ๖ 

รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) ๘๘๐ ๒๒ ๘๘๐ ๒๒ ๘๘๐ ๒๒ ๑,๖๔๐ ๔๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ๑๒๐   ๑๒๐   ๑๒๐   ๓๖๐   

รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษา
จัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐  ชม. 
ไม่น้อยกว่า  

๑,๖๐๐ ชม.  

หน้าที่พลเมือง (เพ่ิมเติม) ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๔๐ ๑ ๘๐ ๒ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ ชม. / ป ี
รวม ๓ ป ี

 ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ 
ชม.  

 

 
 
 



 

 

๑๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ภาคเรยีนท่ี ๑ ภาคเรยีนท่ี ๒ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก ชม. 

วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน  
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ 
ส๒๑๑๐๓ ประวัตศิาสตร์การตั้งถ่ินฐาน ๐.๕ ๑ ส๒๑๑๐๔ ประวัตศิาสตร์สมัยอยุธยา ๐.๕ ๑ 
ส๒๑๑๐๕ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๒๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 
พ๒๑๑๐๓ เทเบิลเทนนิส  ๐.๕ ๑ พ๒๑๑๐๔ เทเบิลเทนนิส  ๐.๕ ๑ 
ศ๒๑๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑.๐ ๒ ศ๒๑๑๐๒ ดนตรีและนาฎศิลป์ ๑.๐ ๒ 
ง๒๑๑๐๑ งานบ้าน 

๑.๐ ๒ 
ง๒๑๑๐๑ งานบ้าน 

๑.๐ ๒ 
ง๒๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ง๒๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ 

วิชาเพ่ิมเติม           วิชาเพ่ิมเติม 
ท๒๐๒๐๑ การใช้ห้องสมุด ๑.๐ ๒ ท๒๐๒๐๒ การใช้ห้องสมุด ๑.๐ ๒ 
ค๒๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๒๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ส๒๐๒๓๑ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ส๒๐๒๓๒ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ 
ง๒๐๒๔๑ คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ๐.๕ ๑ ง๒๐๒๔๒ โปรแกรมประมลผลค า ๐.๕ ๑ 
ศ๒๐๒๐๑ การประดษิฐว์่าวไทย ๐.๕ ๑ ศ๒๐๒๐๒ การประดษิฐว์่าวไทย ๐.๕ ๑ 
อ๒๑๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ๐.๕ ๑ อ๒๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐.๕ ๑ 
จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ๒๐๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

รวม ๑๕.๕ ๓๑ รวม ๑๕.๕ ๓๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ๑ - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 
-กิจกรรมเพื่อสังคม /ประชุม  ๑ - กิจกรรมเพื่อสังคม /ประชุม  ๑ 
รวมเวลาเรยีนท้ังส้ิน  ๓๕ รวมเวลาเรยีนท้ังส้ิน  ๓๕ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ      
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ภาคเรยีนท่ี ๑ ภาคเรยีนท่ี ๒ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก ชม. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก ชม. 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน   
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕  ๓ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕  ๓ 
ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ ส๒๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ 
ส๒๒๑๐๓ ประวัตศิาสตร์ ๐.๕ ๑ ส๒๒๑๐๔ ประวัตศิาสตร์ ๐.๕ ๑ 
ส๒๒๑๐๕ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๒๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 
พ๒๒๑๐๓ กรีฑา  ๐.๕ ๑ พ๒๒๑๐๔ กระบ่ีกระบอง  ๐.๕ ๑ 
ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑.๐ ๒ ศ๒๒๑๐๒ ดนตรีและนาฎศิลป์ ๑.๐ ๒ 
ง๒๒๑๐๑ งานเกษตร 

๑.๐ ๒ 
ง๒๒๑๐๑ งานเกษตร 

๑.๐ ๒ 
ง๒๒๑๐๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ง๒๒๑๐๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ 

วิชาเพ่ิมเติม   วิชาเพ่ิมเติม   
ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๒๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ส๒๐๒๓๓ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ส๒๐๒๓๔ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ 
ง๒๐๒๔๓ โปรแกรมทักษะค านวณ ๐.๕ ๑ ง๒๐๒๔๔ การสร้างส่ือส่ิงพิมพ ์ ๐.๕ ๑ 
ง๒๐๒๖๕ งานช่าง ๐.๕ ๑ ง๒๐๒๖๖ งานช่าง ๐.๕ ๑ 
อ๒๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐.๕ ๑ อ๒๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐.๕ ๑ 
จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ๒๐๒๐๔ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 
ท๒๒๒๐๑ ภาษาไทยในบทเพลง   

๑.๐ 
 

 
๒ 
 

ท๒๒๒๐๒ การพูด  
๑.๐ 

 

 
๒ 
 

ว๒๒๒๐๑ โครงงานวิทยาศาสตร์ ว๒๒๒๐๒ โครงงานวิทยาศาสตร์ 
อ๒๐๒๖๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  อ๒๐๒๖๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 
ง๒๐๒๔๓ การปลูกไม้ประดับ ง๒๐๒๔๔  การเพาะกล้าไม้  

รวม  ๑๕.๕ ๓๑ รวม ๑๕.๕ ๓๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ๑ - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 
- กิจกรรมเพื่อสังคม /ประชุม  ๑ - กิจกรรมเพื่อสังคม/ประชุม   ๑ 
รวมเวลาเรยีนท้ังส้ิน  ๓๑ รวมเวลาเรยีนท้ังส้ิน  ๓๑ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรยีนท่ี ๑ ภาคเรยีนท่ี ๒ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก ชม. รหัสวิชา ช่ือวิชา นก ชม 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน   
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๕ ๓ 
ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ ส๒๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ 
ส๒๓๑๐๓ ประวัตศิาสตร์ ๐.๕ ๑ ส๒๓๑๐๔ ประวัตศิาสตร์ ๐.๕ ๑ 
ส๒๓๑๐๕ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๒๓๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 
พ๒๓๑๐๓ วอลเลย์บอล  ๐.๕ ๑ พ๒๓๑๐๔ บาสเกตบอล  ๐.๕ ๑ 
ศ๒๓๑๐๑ ทัศนศิลป์ ๑.๐ ๒ ศ๒๓๑๐๒ ดนตรีและนาฏศิลป์ ๑.๐ ๒ 
ง๒๓๑๐๓ งานช่าง 

๑.๐ ๒ 
ง๒๓๑๐๓ งานช่าง 

๑.๐ ๒ 
ง๒๓๑๐๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ง๒๓๑๐๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๕ ๓ 

วิชาเพ่ิมเติม   วิชาเพ่ิมเติม   
ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๒๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ส๒๐๒๐๒ เศรษฐศาสตร์ ๐.๕ ๑ ส๒๐๒๐๑ อาเซียนศกึษา ๐.๕ ๑ 
ส๒๐๒๓๕ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ ส๒๐๒๓๖ หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ ๑ 
ง๒๐๒๔๕ การออกแบบงานน าเสนอ ๐.๕ ๑ ง๒๐๒๔๖ การตัดต่อวิดีโอ ๐.๕ ๑ 
อ๒๓๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐.๕ ๑ อ๒๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๐.๕ ๑ 
จ๒๐๒๐๕ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ๒๐๒๐๖ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 
ท๒๓๒๐๑ การอ่านวรรณกรรมฯ  

๑.๐ 
 

 
๒ 
 

ท๒๓๒๐๒ การส่ือสารภาษาไทย  
๑.๐ 

 

 
๒ 
 

ว๒๓๒๐๑ วิทยาศาสตร์ ว๒๑๒๐๒ วิทยาศาสตร์ 
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 
ง๒๐๒๖๓ งานขนมไทย  ง๒๐๒๖๔ งานอาหารไทย 

รวม  ๑๕.๕ ๓๑ รวม  ๑๕.๕ ๓๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ๑ - กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 
- กิจกรรมเพื่อสังคม /ประชุม  ๑ - กิจกรรมเพื่อสังคม /ประชุม  ๑ 
รวมเวลาเรยีนท้ังส้ิน  ๓๕ รวมเวลาเรยีนท้ังส้ิน  ๓๕ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน  
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ ส๓๑๒๐๓ ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 
ง๓๑๑๐๑ งานประดิษฐ์ ๑.๐ ๒ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ ๑ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 

วิชาเพ่ิมเติม วิชาเพ่ิมเติม 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ว๓๐๒๐๑ ฟิสิกส์ ๒.๐ ๔ ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์ ๒.๐ ๔ 
ว๓๐๒๒๑ เคมี ๑.๕ ๓ ว๓๐๒๒๒ เคมี ๑.๕ ๓ 
ว๓๐๒๔๑ ชีววิทยา ๑.๕ ๓ ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา ๑.๕ ๓ 
ส๓๐๒๐๑ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๐๒ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ 
พ๓๐๒๐๑ แบดมินตัน ๐.๕ ๑ พ๓๐๒๐๒ วอลเลย์บอล ๐.๕ ๑ 
ง๓๐๒๔๑ คอมพิวเตอร์ ๐.๕ ๑ ง๓๐๒๔๒ การออกแบบการ์ตูน ๐.๕ ๑ 
อ๓๑๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ อ๓๑๒๐๒ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ 

รวม  ๑๗.๐ ๓๔ รวม  ๑๗.๐ ๓๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 
- กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม   ๑ - กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม    ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๗ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๗ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน   
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ ส๓๑๒๐๓ ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 
ง๓๒๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐ ๒ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕ ๑ 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑.๐ ๒ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 
วิชาเพ่ิมเติม   วิชาเพ่ิมเติม   

ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 

ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์ ๒.๐ ๔ ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์ ๒.๐ ๔ 
ว๓๐๒๒๓ เคมี ๑.๕ ๓ ว๓๐๒๒๔ เคมี ๑.๕ ๓ 
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยา ๑.๕ ๓ ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา ๑.๕ ๓ 

ส๓๐๒๒๓ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๒๔ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 
ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ 
พ๓๐๒๐๓ บาสเกตบอล ๐.๕ ๑ พ๓๐๒๐๔ แฮนด์บอล ๐.๕ ๑ 

ง๓๐๒๔๓ กราฟิกเบื้องต้น ๐.๕ ๑ ง๓๐๒๔๔ กราฟิกเบื้องต้น ๐.๕ ๑ 
อ๓๒๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ อ๓๒๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ 

รวม  ๑๗.๐ ๓๔ รวม  ๑๗.๐ ๓๔ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม   ๑ - กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม   ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๗ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๗ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน   
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 

ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ 
ส๓๓๑๐๓ ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ พ๓๓๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕ ๑ 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕ ๑ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒     

วิชาเพ่ิมเติม   วิชาเพ่ิมเติม   
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ว๓๐๒๐๕ ฟิสิกส์ ๒.๐ ๔ ว๓๐๒๐๖ ฟิสิกส์ ๒.๐ ๔ 

ว๓๐๒๒๕ เคมี ๑.๕ ๓ ว๓๐๒๒๖ เคมี ๑.๕ ๓ 
ว๓๐๒๔๕ ชีววิทยา ๑.๕ ๓ ว๓๐๒๔๖ ชีววิทยา ๑.๕ ๓ 
ส๓๐๒๐๕ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๐๖ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 

ส๓๐๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ 
พ๓๐๒๐๕ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๔๒ อาเซียนศึกษา ๑.๐ ๒ 
ง๓๐๒๔๕ การออกแบบเวบ็ไซต์ ๐.๕ ๑ พ๓๐๒๐๖ เปตอง ๐.๕ ๑ 

อ๓๓๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๔๖  การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ๐.๕ ๑ 
    อ๓๓๒๐๒ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ 

รวม  ๑๕.๕ ๓๑ รวม  ๑๕.๕ ๓๑ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม   ๑ - กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม   ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๔ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๔ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน  
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ ๑ 

ง๓๑๑๐๑ งานประดิษฐ์ ๑.๐ ๒ ง๓๑๑๐๒ งานประดิษฐ์ ๑.๐ ๒ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาองักฤษ ๑.๐ ๒ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 

วิชาเพ่ิมเติม วิชาเพ่ิมเติม 
ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ท๓๐๒๐๑ การใช้ห้องสมุด ๑.๐ ๒ ท๓๐๒๐๒ การใช้ห้องสมุด ๑.๐ ๒ 
ส๓๐๒๐๑ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๐๒ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 

ส๓๐๒๘๑ ประชากรกบัคุณภาพชีวิต ๑.๐ ๒ ส๓๐๒๒๑ กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ ๑.๐ ๒ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ 
พ๓๐๒๐๑ แบดมินตัน ๐.๕ ๑ พ๓๐๒๐๒ วอลเลย์บอล ๐.๕ ๑ 

ง๓๐๒๔๑ คอมพิวเตอร์ ๐.๕ ๑ ง๓๐๒๔๒ การออกแบบการ์ตูน ๐.๕ ๑ 
ง๓๐๒๖๖ ผู้ประกอบการธุรกิจ ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๖๗ การบัญชีธุรกิจ ๑.๐ ๒ 
อ๓๑๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ อ๓๑๒๐๒ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ 

อ๓๑๒๐๓ อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐ ๒ อ๓๑๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐ ๒ 
จ๓๐๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ๓๐๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

รวม  ๑๖.๕ ๓๓ รวม  ๑๖.๕ ๓๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม  ๑ - กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม  ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๖ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๖ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน   
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ 

พ๓๒๑๐๑ สขุศึกษา ๐.๕ ๑ ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 
ง๓๒๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐ ๒ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕ ๑ 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 
วิชาเพ่ิมเติม   วิชาเพ่ิมเติม   

ท๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ท๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 

ท๓๐๒๐๕ กรองกานท์ ๑.๐ ๒ ค๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๑.๐ ๒ 
ส๓๐๒๐๓ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๐๔ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 
ส๓๐๒๒๒ การปกครองของไทย ๑.๐ ๒ ส๓๐๒๖๑ ประวัติสังคมและวฒันธรรม ๑.๐ ๒ 

ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ 
พ๓๐๒๐๓ บาสเกตบอล ๐.๕ ๑ พ๓๐๒๐๔ แฮนด์บอล ๐.๕ ๑ 
ง๓๐๒๔๓ กราฟิกเบื้องต้น ๐.๕ ๑ ง๓๐๒๔๔ กราฟิกเบื้องต้น ๐.๕ ๑ 

ง๓๐๒๖๘ เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๖๙ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๑.๐ ๒ 
อ๓๒๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ อ๓๒๒๐๒ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ 
อ๓๒๒๐๓ อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐ ๒ อ๓๑๒๐๓ อังกฤษอ่านเขียน ๑.๐ ๒ 

จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 
รวมหน่วยกิต ๑๖.๕ ๓๓ รวมหน่วยกิต ๑๖.๕ ๓๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 
- กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม  ๑ - กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม  ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๖ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๖ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน   
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 

ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ 
ส๓๓๑๐๓ ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ พ๓๓๑๐๒ พลศึกษา ๐.๕ ๑ 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ ศ๓๓๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕ ๑ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒     

วิชาเพ่ิมเติม   วิชาเพ่ิมเติม   
ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ท๓๐๒๐๗ หลักการใช้ภาษา ๑.๐ ๒ ท๓๐๒๐๘ วรรณคดีมรดก ๑.๐ ๒ 

ส๓๐๒๐๕ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๐๖ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 
ส๓๐๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ 
ส๓๐๒๖๒ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๑.๐ ๒ ส๓๐๒๔๑ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก ๑.๐ ๒ 

พ๓๐๒๐๕ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๔๒ อาเซียนศึกษา ๑.๐ ๒ 
ง๓๐๒๔๕ การออกแบบเวบ็ไซต์ ๐.๕ ๑ พ๓๐๒๐๖ เปตอง ๐.๕ ๑ 
ง๓๐๒๗๐ โครงการธุรกิจ ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๔๖ การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ๐.๕ ๑ 

อ๓๓๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๗๑ สารสนเทศทางธุรกิจ ๑.๐ ๒ 
อ๓๓๒๐๓ อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐ ๒ อ๓๓๒๐๒ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ 
จ๓๐๒๐๕ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ อ๓๓๒๐๔ อังกฤษอ่าน-เขียน ๑.๐ ๒ 

    จ๓๐๒๐๖ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 
รวม  ๑๕.๐ ๓๐ รวม  ๑๕.๐ ๓๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 
- กิจกรรมเพ่ือสังคม /ประชมุ  ๑ - กิจกรรมเพ่ือสังคม /ประชมุ  ๑ 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๓ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๓ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน  
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 
ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ 

ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ ส๓๑๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ 
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ ๑ 

ง๓๑๑๐๑ งานประดิษฐ์ ๑.๐ ๒ ง๓๑๑๐๒ งานประดิษฐ์ ๑.๐ ๒ 
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 

วิชาเพ่ิมเติม วิชาเพ่ิมเติม 
ค๓๑๒๐๓ คณิตศาสตร์ ๐.๕ ๑ ค๓๑๒๐๔ คณิตศาสตร์ ๐.๕ ๑ 
ท๓๐๒๐๑ การใช้ห้องสมุด ๑.๐ ๒ ท๓๐๒๐๒ การใช้ห้องสมุด ๑.๐ ๒ 
ส๓๐๒๐๑ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๐๒ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 

ส๓๐๒๘๑ ประชากรกบัคุณภาพชีวิต ๑.๐ ๒ ส๓๐๒๒๑ กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ ๑.๐ ๒ 
ส๓๐๒๓๑ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ 
พ๓๐๒๐๑ แบดมินตัน ๐.๕ ๑ พ๓๐๒๐๒ วอลเลย์บอล ๐.๕ ๑ 

ศ๓๐๒๐๑ นาฏศิลป์พ้ืนเมือง ๑.๐ ๒ ศ๓๐๒๐๒ นาฏศิลป์พ้ืนเมือง ๑.๐ ๒ 
ง๓๐๒๔๑ คอมพิวเตอร์ ๐.๕ ๑ ง๓๐๒๔๒ การออกแบบการ์ตูน ๐.๕ ๑ 
ง๓๐๒๖๑ การปลูกไม้ดอก ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๖๒ การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น ๑.๐ ๒ 
ง๓๐๒๖๖ ผู้ประกอบการธุรกิจ ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๖๗ การบัญชีธุรกิจบริการ ๑.๐ ๒ 
อ๓๑๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ อ๓๑๒๐๒ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ 
จ๓๐๒๐๑ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ๓๐๒๐๒ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

รวมหน่วยกิต ๑๖.๐ ๓๒ รวมหน่วยกิต ๑๖.๐ ๓๒ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 

-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 
- กิจกรรมเพ่ือสังคม /ประชมุ  ๑ - กิจกรรมเพ่ือสังคม /ประชมุ  ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๕ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๕ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน   
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 

ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑.๕ ๓ 
ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษาฯ ๑.๐ ๒ 

พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ ส๓๒๑๐๓ ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ 
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 
ง๓๒๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐ ๒ ศ๓๒๑๐๒  ศิลปะ ๐.๕ ๑ 

อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 
วิชาเพ่ิมเติม   วิชาเพ่ิมเติม   

ท๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ ท๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๕ ๓ 

ท๓๐๒๐๕ กรองกานท์ ๑.๐ ๒ ค๓๒๒๐๒ ประวัติวรรณคดี ๑.๐ ๒ 
ส๓๐๒๐๓ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๐๔ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 
ส๓๐๒๒๒ การปกครองของไทย ๑.๐ ๒ ส๓๐๒๖๑ ประวัติสังคมและวฒันธรรม ๑.๐ ๒ 

ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ 
พ๓๐๒๐๓ บาสเกตบอล ๐.๕ ๑ พ๓๐๒๐๔ แฮนด์บอล ๐.๕ ๑ 
ศ๓๐๒๐๓ ดนตรีพ้ืนเมือง ๑.๐ ๒ ศ๓๐๒๐๔ ดนตรีพ้ืนเมือง ๑.๐ ๒ 

ง๓๐๒๔๓ กราฟิกเบื้องต้น ๐.๕ ๑ ง๓๐๒๔๔ กราฟิกเบื้องต้น ๐.๕ ๑ 
ง๓๐๒๖๘ เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๖๙ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๑.๐ ๒ 
ง๓๐๒๗๓ งานเขียนแบบ ๑ ๑.๐ ๑ ง๓๐๒๗๔ งานเขียนแบบ ๒ ๑.๐ ๒ 
อ๓๒๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ อ๓๒๒๐๒ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ 
จ๓๐๒๐๓ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ จ๓๐๒๐๔ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 

รวมหน่วยกิต ๑๖.๕ ๓๓ รวมหน่วยกิต ๑๖.๕ ๓๓ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม   ๑ - กิจกรรมเพ่ือสังคม/ประชุม  ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๖ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๖ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก ชม 
วิชาพ้ืนฐาน   วิชาพ้ืนฐาน   
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๑.๐ ๒ 

ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ ๑.๐ ๒ 
ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๑.๐ ๒ 
ส๓๓๑๐๓ ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ ๒ พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ 

พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ๐.๕ ๑ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๐.๕ ๑ 
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ๐.๕ ๑ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒ 
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑.๐ ๒     

วิชาเพ่ิมเติม   วิชาเพ่ิมเติม   
ค๓๓๒๐๓ คณิตศาสตร์ ๐.๕ ๑ ค๓๓๒๐๔ คณิตศาสตร์ ๐.๕ ๑ 
ท๓๐๒๐๗ หลักการใช้ภาษา ๑.๐ ๒ ท๓๐๒๐๘ วรรณคดีมรดก ๑.๐ ๒ 

ส๓๐๒๐๕ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๐๖ พระพุทธศาสนา ๐.๕ ๑ 
ส๓๐๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๐.๕ ๑ 
ส๓๐๒๖๒ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๑.๐ ๒ ส๓๐๒๔๑ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลก ๑.๐ ๒ 

พ๓๐๒๐๕ กิจกรรมเข้าจังหวะ ๐.๕ ๑ ส๓๐๒๔๒ อาเซียนศึกษา ๑.๐ ๒ 
ศ๓๐๒๐๗ การออกแบบ ๑.๐ ๒ พ๓๐๒๐๘ เปตอง ๐.๕ ๑ 
ง๓๐๒๔๕ การออกแบบเวบ็ไซด์ ๐.๕ ๑ ศ๓๐๒๐๘ การออกแบบ ๑.๐ ๒ 

ง๓๐๒๗๐ โครงการธุรกิจ ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๔๖ การซ่อมประกอบคอมฯ ๐.๕ ๑ 
ง๓๐๒๗๕ ช่างอุตสาหกรรม ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๗๑ สารสนเทศทางธุรกิจ ๑.๐ ๒ 
อ๓๓๒๐๑ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ ง๓๐๒๗๖ ช่างอุตสาหกรรม ๑.๐ ๒ 
จ๓๐๒๐๕ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ อ๓๓๒๐๒ อังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ ๒ 

    จ๓๐๒๐๖ ภาษาจีน ๐.๕ ๑ 
รวม  ๑๕.๐ ๓๐ รวม  ๑๕.๐ ๓๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
-กิจกรรมแนะแนว  ๑ - กิจกรรมแนะแนว  ๑ 
-กิจกรรมชุมนุม  ๑ - กิจกรรมชุมนุม   ๑ 
- กิจกรรมเพ่ือสังคม   ๑ - กิจกรรมเพ่ือสังคม   ๑ 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๓ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น  ๓๓ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดเวลาเรียนเป็นภาคเรียน ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ชั่วโมง เฉลี่ยวันละไม่น้อย
กว่า ๖ ชั่วโมง 
แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กับ
ครูเจ้าของภาษา ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    ๑๐.๑  ห้องสมุดมีขนาด ๒๐๐ ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๑๒,๑๔๑ เล่ม  

            การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ 
                     จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ๑๕ เคร่ือง 
                     จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๓๕๗  คนต่อวัน  คิดเป็น

ร้อยละ ๕๐.๙๓ ของนักเรียนทั้งหมด           
                      จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๔๖๔ 

คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๙ ของนักเรียนทั้งหมด 
      ๑๐.๒ ห้องปฏิบัติการ 
           ๑๐.๒.๑  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน ๓ ห้อง 
  ๑๐.๒.๒  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน ๒ ห้อง   

   ๑๐.๒.๓  ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๑๐.๒.๔  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์    จ านวน ๑ ห้อง 
   ๑๐.๒.๕  ห้องปฏิบัติการทางอาหาร       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๑๐.๒.๖  ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๑๐.๒.๗  ห้องปฏิบัติการทางดนตรี       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๑๐.๒.๘  ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๑๐.๒.๙  ห้องปฏิบัติการทางจริยธรรม       จ านวน ๑ ห้อง 
       ๑๐.๓ คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑๘๒ เคร่ือง 
                               ๑๐.๓.๑  ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๙๐ เคร่ือง 
                                ๑๐.๓.๒  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๙๒ เคร่ือง 
      ๑๐.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนคร้ัง/ปี 

๑. ห้องสมุดโรงเรียน ๑,๒๐๐ 
๒. มุม self access ๓๔ 
๓. ห้องนาฏศิลป์ ๖๗๕ 
๔. ห้องศิลปะ ๕๗๖ 
๕. ห้องแนะแนว ๑๖๐ 
๖. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑๙๘ 
๗. ห้องจริยธรรม ๙๓๖ 

 

       ๑๐.๕  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนคร้ัง/ปี 

๑.  ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๑ 
๒.  ค่ายฝึกอบรมลูกเสือไซเบอร์ ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี ๑ 
๓.  ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ๒ 



 

 

๒๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๔.  ศูนย์การก าลังส ารองโรงเรียนรักษาดินแดน ๓๐ 
๕.  ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ๔ 
๖.  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระด่ี เขตบางขุนเทียน ๑ 
๗.  วัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๒ 
๘.  วัดเลา กรุงเทพมหานคร ๒ 
๙. วัดกก  กรุงเทพมหานคร ๑ 
๑๐. วัดประชาบ ารุง กรุงเทพมหานคร ๑ 
๑๑. วัดประทีปพลีผล กรุงเทพมหานคร ๑ 
๑๒. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ บ้านป่าริมเขื่อน 

รีสอร์ท   จ.นครนายก 
๑ 

    

                             ๑๐.๖  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ 
แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
                 ๑๐.๖.๑ ร.ต.อ. สุชาติ  เกศา  รองฯสว.จร. สน. เทียนทะเล ให้ความรู้เร่ือง วินัย
จราจร   สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๖ คร้ัง/ป ี
           ๑๐.๖.๒ นายอเนก ว่องวิกย์การ ให้ความรู้เรื่อง กระบี่กระบอง สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๔๐ คร้ัง/ป ี
            ๑๐.๖.๓ นายพิเชฐ  ด่านไทยน า บริษัท True ปลูกปัญญา ให้ความรู้เร่ือง แนว
ทางการท าข้อสอบ o-net  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๒ คร้ัง/ป ี
          ๑๐.๖.๔ นางสาวณิศรา  สิทธาธิการเวชช์ บริษัท True ปลูกปัญญา ให้ความรู้เร่ือง 
แนวทางการท าข้อสอบ o-net  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๒ คร้ัง/ป ี

          ๑๐.๖.๕ นายชานุกฤต  เธียรกัลยา บริษัท NJ Junior Education ให้ความรู้เร่ือง 
สอนเสริมแนวทางภาษาอังกฤษ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๒ คร้ัง/ปี 
          ๑๐.๖.๖ พระครูประทีปธรรมารักษ์ ให้ความรู้เร่ือง การพึ่งตนเอง สถิติการให้
ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๒ คร้ัง/ป ี

 
 ๑๑. ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา 
         ๑๑.๑ ผลงานดีเด่น 
  

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
สถานศึกษา - - 
ผู้บริหาร  - - 
ครู  ระดับประเทศ 

รางวัลหน่ึงแสนครูดี 
- นายสมคิด  ประสานพิมพ์ 
- นางสาวอนุสรณ์  เด็ดขาด 

คุรุสภา 

 

 

 

 

 



 

 

๒๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 
นักเรียน  ระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมาราธอน 
๑๐.๕๕ กิโลเมตร รายการ CWX 
Marathon Circuit Queen´s Cup 
๒๐๑๕ – ๒๐๑๖ รุ่นอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ที่
จังหวัดอ่างทอง วันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๙ 
- เด็กชายอภิสิทธิ์  เตยโพธิ ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน วิ่ง
มาราธอน ๑๐.๕๕ กิโลเมตร รายการ 
CWX Marathon Circuit Queen´s 
Cup ๒๐๑๕ – ๒๐๑๖ รุ่นอายุ ๑๕ – 
๑๙ ปี ที่จังหวัดระยอง วันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
- เด็กชายอภิสิทธิ์  เตยโพธิ ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขัน วิ่ง
มาราธอน ๑๐.๕๕ กิโลเมตร รายการ 
CWX Marathon Circuit Queen´s 
Cup ๒๐๑๕ – ๒๐๑๖ รุ่นอายุ ๑๕ – 
๑๙ ปี ที่จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๘ 
- เด็กชายอภิสิทธิ์  เตยโพธิ ์

 

  

        
  ๑๑.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ  
 

ท่ี 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการเสริมสร้างจิตอาสาอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมลดภัยโลกร้อน 
 -  กิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนมีจิต
สาธารณะในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนรู้จักการ
ท างานเป็นทีม 

- กิจกรรมรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

- นักเรียนได้รับการ
เสริมสร้างให้มีจิตสาธารณะ
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
รู้จักการท างานเป็นทีม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



 

 

๒๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ท่ี 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 - กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน
ลูกเสือ 
 -  กิจกรรมชุมนุม 
 -  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
 -  กิจกรรมสร้างความดีด้วยตนเอง 
 -  กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน 
 -  กิจกรรมสภานักเรยีน 
 -  กิจกรรมพัฒนาระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 
 -  กิจกรรมประชุมผูป้กครองนักเรียน 
 -  กิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนาชีวิต 
 -  กิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงความดี 
 -  กิจกรรมวันเกียรติยศ 
 

- นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือ 
- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมความ 
สามารถพิเศษและ
ความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมค่านิยมที่ดี
งาม 
- นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถาน ศึกษา 

- จัดกิจกรรม 

ลูกเสือ 

- ด าเนินการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
- จัดกิจกรรมค่าย
คุณธรรม 
- จัดการเลือกต้ัง
กรรมการนักเรียน 

- นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
ความสามารถพิเศษและ
ความถนัดของผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ ร้อยละ ๙๐ 
- นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
ค่านิยมที่ดีงาม ร้อยละ ๙๐ 
- นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยในสถาน 
ศึกษา  ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 -  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
 -  กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย 

- นักเรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์การ
แก้ปัญหาและการ
จัดการอย่างเป็น
ระบบ 
- นักเรียนมีทักษะใน
การท างานสามารถ
ประกอบอาชีพมี
รายได้ระหว่างเรียน 

- เลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย เช่น 
ปลา กุ้ง เพ่ือจ าหน่าย 
 

- นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์การแก้ปัญหาและ   
การจัดการอย่างเป็นระบบ 
ร้อยละ ๘๕ 
- นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานสามารถประกอบ
อาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน 
ร้อยละ ๘๕ 
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน 
 ร้อยละ ๘๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ท่ี 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

ผลส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และสุขภาพจิตที่ดี 
- กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ ์
- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
- กิจกรรมต้านภัยเอดส์ 
- กิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี ่

- นักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูและ
สุขภาพจิตและ
สุขภาพกาย และ
ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
- นักเรียน มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถนะทางกาย
ตามเกณฑ์ 
- นักเรียน มีทักษะ
ในการป้องกันตัวเอง
จากสิ่งเสพติดให้
โทษและโรคเอดส ์
- นักเรียน มีความ
มั่นใจในตนเองและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
- นักเรียน มี
หลักประกันภัยทาง
อุบัติเหตุ 

- ตรวจร่างกายนักเรียน 
- จัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน 
- ท าประกันอุบัติเหตุ 

- นักเรียนมีสุขนิสัยในการดู
และสุขภาพจิตและสุขภาพ
กาย และออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ ๙๕ 
- นักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถนะทางกาย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๐ 
- นักเรียน มีทักษะในการ
ป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและโรคเอดส ์ร้อย
ละ ๙๕ 
- นักเรียน มีหลักประกันภยั
ทางอุบัติเหตุ ร้อยละ ๙๕ 
 - นักเรียน มีความมั่นใจใน
ตนเองและมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ร้อยละ ๙๕ 

๕ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมปรบัปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 
- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

- นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง มีความ
พึงพอใจต่อสภาพ
การใช้อาคาร
สถานที่ 
- นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง มีความ
พึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 
- นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง มีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ
โรงเรียน 

 - นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ
ต่อสภาพการใช้อาคาร
สถานที่ ร้อยละ ๙๕ 
- นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 
- นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของโรงเรยีน ร้อย
ละ ๙๕ 

๖ โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา - นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง  มีความ
พึงพอใจต่อระบบ
เครื่องเสียงภายใน
โรงเรียน 

- ดูแล ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมระบบเครื่อง
เสียงอยู่เสมอ 

- นักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง  มีความพึง
พอใจต่อระบบเครื่องเสียง
ภายในโรงเรียน ร้อยละ 
๙๕ 

  
 



 

 

๒๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในรอบท่ีผ่านมา 
                          ๑๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา / ต้นสังกัด 
 

มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (ปีที่รับประเมิน) 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

ด้านท่ี ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพ   
ผู้เรียน 

๓๐.๐๐ ๒๘.๐๗ ๓๐.๐๐ ๒๘.๐๗ 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะ              
ที่ดี  และมีสุนทรียภาพ 

๕.๐๐ ๔.๙๔ ๕.๐๐ ๔.๙๔ 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕.๐๐ ๔.๘๗ ๕.๐๐ ๔.๘๗ 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

๕.๐๐ ๔.๙๔ ๕.๐๐ ๔.๙๔ 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๘๕ ๕.๐๐ ๔.๘๕ 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๕.๐๐ ๓.๖๒ ๕.๐๐ ๓.๖๒ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕.๐๐ ๔.๘๕ ๕.๐๐ ๔.๘๕ 

ด้านท่ี ๒  มาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา 

๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔๙.๗๕ 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

 
 
        
 



 

 

๒๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (ปีที่รับประเมิน) 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐. ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๙๕ 

ด้านท่ี ๓  มาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

ด้านท่ี ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ 
 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถาน 
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 

 

๒๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานการศึกษาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (ปีที่รับประเมิน) 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

มาตรฐานท่ี ๑๕ สถานศึกษา
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตาม
เอกลักษณ์ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
(รักความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล) 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๐ 

ด้านท่ี ๕  มาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๑๖ การจัดโครงการ / 
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๐๗ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๖๒ 

       
                         ๑๒.๒  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย สพม. ๑ 
 

ระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ  
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐ ๑๐ 

๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ๑๐ ๑๐ 

๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๑๐ ๑๐ 
๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐ ๙ 
๗. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ๑๐ ๙ 
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ๑๐ ๑๐ 
 รวมท้ังสิ้น  (ข้อ ๑ – ๘) ๘๐ ๗๘ 
 สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 



 

 

๓๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา 
       

                           ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม ( พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) ของสถานศึกษา
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  จาก  สมศ. เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ 
และ ๑๗  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม   ดังตารางต่อไปน้ี 
  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๕.๔๘ ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานท่ี ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และต้นสังกัด   

๕.๐๐ ๔.๗๖ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนท้ังหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๔๓ ดี 
                    



 

 

๓๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๑๔.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
                           ๑๔.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของ   
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
   คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยส านัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังน้ี 
                               ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
   - สารสนเทศ ค่าร้อยละของผู้เรียน ครู ในแต่ละตัวบ่งชี้ตามค าอธิบายหรือเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละมาตรฐานควรมีความชัดเจนเรื่องที่มาของค่าตัวเลขดังกล่าว ทั้งวิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ พร้อม
ทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง 
   -  ควรมีการจัดกิจกรรมของห้องสมุดที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมรักการอ่านให้มี
ความหลากหลาย โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดท าสื่อการอ่านตามความสนใจ มีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับชั้น 
   -  โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนที่ท าอย่างต่อเน่ืองทุกปี เช่น โครงการลดพุง 
ผู้รับผิดชอบควรรวบรวมผลและแสดงผลให้เห็นพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จะสามารถน าไปสู่
การวิจัยในชั้นเรียนหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือเป็นแบบอย่างได้ 

                    ๒. มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
   - การบันทึกหลังสอนของครูควรมีการบันทึกอย่างสม่ าเสมอและครบถ้วนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยระบุปัญหาและอุปสรรคให้ชัดเจน เพื่อน าข้อมูลไปออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหรือจัดสอนซ่อมเสริม ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียนหรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมการสอน
ของตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   -  การสรุปโครงการ/กิจกรรม ว่าบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย ควรมีความชัดเจนทั้ง
วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ระบุ
ไว้จึงจะยืนยันได้ว่าโครงการ/กิจกรรม บรรลุหรือไม่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 - การสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ ควรสรุปเป็นค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีความพึงพอใจด้วย (คิดจากจ านวนผู้ที่พึงพอใจระดับพอใช้หรือ ๓ ขึ้นไป เทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด) หากสรุปเป็นค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอย่างเดียว จะไม่สามารถตอบเกณฑ์การประเมินได้ 

 - การประเมินภายในสถานศึกษาควรจัดอย่างสม่ าเสมอ ปีการศึกษาละ ๑ – ๒ คร้ัง 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินด้วย 

 -  สถานศึกษาควรมีการประเมินคุณภาพรายงานประจ าปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพว่า
องค์ประกอบของรายงาน ข้อมูลสารสนเทศ มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหรือไม่ 

 ๓. มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 -  โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครอง 

เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมโดยรอบทุกฝ่าย 
  
 
 



 

 

๓๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๔.๒  จุดเ ด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก          
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) 
                              ๑๔.๒.๑  จุดเด่น 
   - ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่
รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีความสามารถด้านการคิดและการปรับตัวเขากับสังคม 

 ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ 
“สุภาพชน คนดี ทวีธา บางขุนเทียน” เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ครอบคลุมปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาและเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ อนุรักษ์ว่าวไทย บรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและผลด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้องและฟุ่มเฟือย คือ โครงการ Energy Mind 
Award โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ซึ่งเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
   - ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ ด้านงบประมาณ สนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวถานศึกษาและ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ มีการวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงานที่ส าคัญ 
จัดระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการและเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเน้นความปลอดภัยแก่ผู้ เรียน สะอาด ถูก
สุขลักษณะและสวยงาม 

 - ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา ด้าน

ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 - ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อพัฒนาการของ

แผนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
                   ๑๔.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา 

   - ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ อยู่
ในระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุงและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 - ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินครูแต่ละคนมาพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร

และไม่ได้จัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ การจัดเตรียมและใช้
สื่อไม่เหมาะสมกับกิจกรรม 

                   ๑๔.๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
   - ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสอนเน้ือหา
ให้กระจ่างแจ้ง เรียงจากเรื่องง่ายไปเรื่องยาก จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนให้สนุกคือเรียนปนเล่น มีการ
น าเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากใบงาน ใบความรู้ สอน
เทคนิควิธีลัดให้ผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม



 

 

๓๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ทดลองที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีทางวิทยาศาสตร์ เรียนด้วยกิจกรรมที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็น
สื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้น ามาอภิปรายกลุ่ม มีการ
น าเสนอ สอนแบบบทบาทสมมุติ มีการสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ผู้เรียนเรียนเน้ือหาจากง่ายไปยาก ฝึกปฏิบัติจริง มีการน าเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้เรียนได้รับความรู้ถูกต้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และมีการน าเสนอผลงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนเพิ่มวงค าศัพท์ มีเกม Crossword มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ระยะเวลาในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายใน ๑ ปีการศึกษา 

 - ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานที่ เป็นระบบชัดเจน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้ความ

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

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

 - ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความตระหนัก 

เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐานต่อเน่ืองทุกปี 
 

  ๑๕. สรุปสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                            ๑๕.๑  สภาพปัญหา 
            -  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการสื่อสารภายในองค์กรขาดการประสานงานอย่าง
เป็นระบบส่งผลให้การท างานขาดประสิทธิภาพ  
   -  จ านวนครูต่ ากว่าเกณฑ์ และมีภาระอื่นมากส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน 
   -  นักเรียนบางส่วนย้ายเข้า – ออก กลางคัน มีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 
   -  โรงเรียนมีงบประมาณตามแผนงาน โครงการจ ากัด ไม่เพียงพอ 



 

 

๓๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

   -  โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและวัสดุ – ครุภัณฑ์ จ านวนจ ากัด จึงส่งผล
กระทบอย่างมากต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน                         
                            ๑๕.๒  แนวทางการพัฒนา  
   จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ที่ผ่านมามีผลการประเมินที่อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง อยู่ ๑ ตัวบ่งชี้ ท าให้โรงเรียนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงได้มี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น จัดโครงการต่างๆมากมายจนได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
   นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้ท าการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังน้ี 

  - พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่สากล 
   - พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง 
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแหล่งวิทยาการ 

 
  
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

     
 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่ม  ได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลัก การบริหารแบบการพัฒนาตาม
กระบวนการ PDCA 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

                               
 
 
 
 
 
  
 
   
  
 
๑. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๓.งานวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนหลักสูตรการเรียนรู้ 
๔ . งาน วิ จัย และพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 
๕. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๗. งานนิเทศการศึกษา 
๘. งานแนะแนวการศึกษา 
๙. งานประสานส่งเสริมและสนับสนนุ  
งานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ี
จัดการศึกษา 
๑๐. งานการรับนักเรียน 
๑๑. งานทะเบียนนักเรียนและการ
จัดท าส ามะโนนักเรียน 
๑๒. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๑๓. งานห้องสมุด 
๑๔. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑.  งานวิเคราะห์และจัดท าแผนของ
สถานศึกษา 
๒. งานจัดต้ั ง เสนอขอ  และ จัดสรร
งบประมาณ 
๓. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
๔. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
๕. งานบริหารการเงิน 
๖. งานบริหารบัญชี 
๗. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๘. งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๙. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐.งานตรวจสอบภายใน 
๑๑ .  ง าน จั ดระ บบคว บคุมภ าย ใ น
หน่วยงาน 
 

๑ .  การวางแผนอัตราก าลังและ       
การก าหนดต าแหน่ง 
๒.  งานสรรหา บ ารุง แต่งต้ัง ย้าย ลา 
และลาออกจากราชการ 
๓. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบ 
๔. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๕. งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
๖. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๗. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๘. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 
๙. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑๐. งานระดับชั้นและครูท่ีปรึกษา 
๑๑. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา       สิ่ง
เสพติด เอดส์ และอบายมุข 
๑๒. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
๑๓. งานประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

๑. งานธุรการ 
๒. งานประสานงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
๓. งานอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.งานส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
๕. งานประชาสัมพันธ์ 
๖.งานยานพาหนะและบริการชุมชน 
๗. งานสัมพันธ์ชุมชน 
๘. งานโภชนาการ 
๙. งานอนามัยโรงเรยีน 
๑๐. งานสวัสดิการ 
๑๑. งานวิทยุสื่อสาร 
๑๒. งานโสตทัศนศึกษา 
 

 

แผนภาพท่ี 1    โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

ตอนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

 



 

 

๓๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจ 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดหลักการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภาษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๔. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๖. ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย 

 เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใช้ 

ภาษาเพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๒. ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 ๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
          ๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

 อัตลักษณ์ 
สุภาพชน คนดี ทวีธา บางขุนเทียน  

- สุภาพชน  หมายถึง มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ ให้เกียรติบุคคล แต่งตนถูกแบบ 
- คนดี  หมายถึง รับผิดชอบหน้าที่ ท าดีตามหลักศาสนา มีวิถีประชาธิปไตย   

     

 เอกลักษณ์ 
 อนุรักษ์ว่าวไทย 
    

๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๑.  บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

  ๑.๑  บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร  
๑) ร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ และมาตรฐานของผลงาน 
๒) พัฒนาองค์กร วิเคราะห์บทบาท และหน้าที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนางานบริหาร 
๓) พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในงาน ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔) สามารถให้ค าแนะน า และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน 
๕) ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๖) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆแก่

บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน 
๗) ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
๘) วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อพัฒนางานจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
๙) ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนา



 

 

๓๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

คุณภาพชีวิตและสังคม 
๑๐) ให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร โดยยกย่องให้เกียรติและรางวัล เพื่อให้บุคลากรมีความภูมิใจใน

ความส าเร็จ 
 

   ๑.๒ บทบาทหน้าท่ีของครู 
 บทบาทส าคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ซึ่งต้องมีการ
ปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่
ส าคัญ ๓ ประการ ดังน้ี 

  ๑) การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
  ๒) การประเมินตนเอง  
  ๓) การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถก าหนดกระบวนการท างานของตนเองได้ 

อาจจ าแนกเป็นขั้นตอนได้ ดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาเร่ืองมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบทั้ง
หน่วยของการเรียนที่อาจจะก าหนดเป็นภาคเรียนหรือทั้งปีการศึกษา และน ามาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่สอน 
 ขั้นตอนที่ ๒ วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถก าหนดสิ่งที่จะบรรลุผล
หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและ
การใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๓ น ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์
ความรู้ควบคู่การเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการสอน โดยท างานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครู
มาเป็นการท างานร่วมกับผู้เรียน โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น 
 ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผลการสอน ว่าสิ่งที่ครูสอนไปน้ันบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
โดยวัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน 
 ขั้นตอนที่ ๖ วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป 
 ขั้นตอนที่ ๗ บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยน้ันมีความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขอย่างไร มีค าแนะน าเพื่อจะน าไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึก
ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เป็นหน่ึงหน่วย   
 บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
บทบาทหน้าที่ ๓ ประการ คือ  
             ๑. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ 
             ๒. การประเมินตนเอง  
             ๓. การรายงานผลการประเมินตนเอง  
    ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทที่ต่อเน่ืองจากการประกันคุณภาพ
ภายใน อีก ๓ ประการ คือ 

   ๑. ร่วมจัดท ารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  
 ๒. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก  
 ๓. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 

 นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณครู ในการการท างานซึ่งแยกได้ ดังน้ี 
   



 

 

๓๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

   สมรรถนะหลัก 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๑.๑ ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน  

- ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน  
- การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ  

๑.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
- การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน  
- ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
- การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน  
- การยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน  
- การน านวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
- การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

๑.๓ ผลการปฏิบัติงาน  
- ความถูกต้องของผลการปฏิบัติงาน 
- ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลการปฏิบัติงาน 

๒. การบริการท่ีดี 
๒.๑ ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ  

- การศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ  
- การจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ 

๒.๒ ความสามารถในการให้บริการ  
- ความต้ังใจ เต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ  
- การศึกษาผลการให้บริการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 

๓. การพัฒนาตนเอง 
๓.๑ ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  

- การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  
- การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย.  

๓.๒ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
- การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและการฟัง  
- ความชัดเจนในการอธิบาย และยกตัวอย่าง  
- การต้ังค าถามได้ตรงประเด็น  

๓.๓ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้  
- การจับใจความ และการสรุปจากการอ่านและการฟัง  
- ความชัดเจนในการอธิบาย และยกตัวอย่าง  
- ต้ังค าถามได้ตรงประเด็น  

๓.๔ ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ  
- การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
- การใช้อินเตอร์เน็ต  
- การใช้อีเมล์  
- การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  



 

 

๓๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

- การเลือกใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน  

๓.๕ ความสามารถในการประมวลความรู้ และน าความรู้ไปใช้  
- การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้พัฒนางาน  
- การน า และการผลิตนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางาน 

๔. การท างานเป็นทีม 
๔.๑ ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีม  

- การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น  
- การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
- การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน 

๔.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
- ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
- ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน 
- การปฏิบัติตนเป็นผู้น า หรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท  
- ความร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน  
- การสนับสนุนให้ก าลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม 
 

 สมรรถนะประจ าสายงาน  
การจัดการเรียนรู้ 
๑. ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  

                  - การด าเนินการสร้าง / พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น.  
                  -  การน าหลักสูตรสถานศึกษา หรือหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ให้บรรลุจุดประสงค์  
       - การน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

๒. ความสามารถในเน้ือหาสาระที่สอน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ 

๓. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                 - การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน  
                 - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ 
                 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจ 
                 - การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

๔. ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้  
                 - การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
                 - การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้  

      - การหาประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
๕. ความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ 

                 - การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
                 - การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ 
                 - การน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

การพัฒนาผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  



 

 

๔๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                 - การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
                 - การจัด หรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

๒. ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต  
                 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย เพื่อการด ารงชีวิตที่ดี 

 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการด ารงชีวิตที่ดี 
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน  
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 - การส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ในสังคม 
๓. ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย  
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และหรือ ยอมรับมติของกลุ่ม 
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ในการปฏิบัติกิจกรรมของ

กลุ่ม 
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ 
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
๔. ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย  
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยม และ เอกลักษณ์ของชาติ 
 - การส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม และค่านิยมไทย 
๕. ความสามารถในการจัดระบบดูแล และช่วยเหลือผู้เรียน  
 - การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 - การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้เรียน 
 - การแนะแนว และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
 - การติดตามประเมินผลการแนะแนว และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียน 
 - การจัดท าระบบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
การบริหารจัดการช้ันเรียน 
๑. ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้  
 - การจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

บทเรียน 
 - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน 
 - การจัดมุมประสบการณ์ และสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 - การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
๒. ความสามารถในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา  
 - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 - การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน  
 - การน าข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชั้นเรียน.  
๓. ความสามารถในการก ากับ ดูแลชั้นเรียน  

      - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงส าหรับใช้ร่วมกันในชั้น 
 - การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน 
การวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัย 
๑. ความสามารถในการวิเคราะห์  



 

 

๔๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 - การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของสถานศึกษา 
 - การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. ความสามารถในการสังเคราะห์  
 - การจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

           - การบูรณาการความรู้ทั้งภายใน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - การบูรณาการสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน 
๓. ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ  
 - บทความ  
 - คู่มือการเรียนการสอน 
 - ต ารา 
 - หนังสือ 
 - รายงานทางวิชาการ 
๔. ความสามารถในการวิจัย  
 - ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย 
 - การวิจัยในชั้นเรียน 
 - การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 - การวิจัยและพัฒนา 
การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
๑. ความสามารถในการน าชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา  
 - การประสานให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 - การจัดกิจกรรมเพื่อบริการชุมชนให้เข้ามาใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ และสันทนาการ 
๒. ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  
 - การร่วมมือกับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
 - การร่วมมือกับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน 

  ๓.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  
 - ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่

ศิษย์โดยเสมอหน้า      
 - ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย  ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่าง

เต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ           
 - ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ                                                                            
 - ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจอารมณ์และสังคมของศิษย์ 
 - ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้

ศิษย์กระท าการใดๆอันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ                      
 - ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ  ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง

วิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ            
 - ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ 
 - ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์                                                     
 - ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 
 



 

 

๔๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑.๓ บทบาทหน้าท่ีของนักเรียน 
บทบาทหน้าท่ีในโรงเรียน 
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์                                         
 - ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 
 - ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง  
 - ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสังคม  
๒. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตที่ดี                       
 นักเรียนได้ร่วมก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของงานเองรวมทั้งมีส่วนร่วมและเป็นผู้

ด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตน ให้เต็มความสามารถอันส่งผลให้เป็นคนเก่ง 
คนดี และมีความสุขในสังคม ดังน้ี 
   - การปฏิบัติตามกฎระเบียบของระเบียบของนักเรียนเคร่งครัด 

 - แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและถูกระเบียบ 
 - เคารพครู-อาจารย์และรุ่นพี่ 
 - พูดจาสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน และมีกริยามารยาทที่งดงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 - มีคุณภาพจริยธรรมยึดมั่นในค่านิยมที่ดีงามและควรตระหนักในความส าคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทย 
 - ใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอและท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อรุ่นน้อง 
 - มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกในทางที่ดีและถูกต้อง 
 - ช่วยกันประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ อยู่เสมอ 
 - คอยดูแลและสอดส่องบุคคลที่มีพฤติกรรมในทางไม่ดีไม่ให้กระท าผิด 
 - มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆตามจุดเน้นโรงเรียน 
 - ปฏิบัติตามหลักธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือด้วยความพึงพอใจ 
 - มีความรักและความภูมิใจในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 
 - รักและเคารพในสถานศึกษาของตนเอง 
 - มีทักษะในการจัดการและสามารถใช้พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 - รู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต เล่นกีฬา ออกก าลังกายให้เป็นปกติวิสัย ตลอดจนรู้จักเลือก

รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 
 - ส ารวจความสามารถและความต้องการของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพ 
 - มีจิตส านึกและปฏิบัติตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่สากล 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ท่ี ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแหล่งวิทยาการ 
 



 

 

๔๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่สากล 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๑.  โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดและ
พัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรยีนให้มี
ความเข้มแข็งและทั่วถึง  
๒. เพ่ือจัดกิจกรรมและส่งเสรมิ
ความสามารถพิเศษและความถนัดของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
๓. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดี
งาม 
๔. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก   บางขุนเทียน 
จ านวน ๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการช่วยเหลือ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รบัการส่งเสรมิ
ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาม 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

มฐ. ๑,๒,๓,๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. โครงการ
เสริมสร้างจิตอาสา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลดภัยโลกร้อน 
 

๑. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมี  จิต
สาธารณะในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนรู้จักการท างานเป็นทีม 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก   บางขุนเทียน 
จ านวน ๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเสรมิสร้าง
ให้มีจิตสาธารณะในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้รู้จักการท างาน 

มฐ. ๒,๕,๑๑ 

๓. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
ชีวิตผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์การแก้ปัญหาและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
ท างาน สามารถประกอบอาชีพ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก   บางขุนเทียน 
จ านวน ๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์การแก้ปัญหาและ  การจัดการอย่าง
เป็นระบบ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มทีักษะในการ
ท างานสามารถประกอบอาชีพมีรายได้
ระหว่างเรียน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน  

มฐ. ๑,๒,๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๔๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๔. โครงการ
ส่งเสริมความ 
สามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉลีย่
ตามเกณฑ์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์เฉลีย่ตาม
เกณฑ์ 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
จ านวน ๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยตามเกณฑ ์
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการทดสอบ
ระดับชาติวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยตามเกณฑ ์

มฐ. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

๕. โครงการ 
ส่งเสริมความ 
สามารถทางสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียน 
๒. เพ่ือพัฒนาคะแนนทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย  มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา 
กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
๕. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการประหยัด 
ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม
อย่างคุ้มค่า 
๖. เพ่ือให้นักเรียนภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยม
ไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
จ านวน ๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มผีลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคะแนนทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนตามเกณฑ ์
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนาที่ตนนับถือ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความกตัญญูกตเวที  มีเมตตา กรุณา 
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสยีสละเพ่ือส่วนรวม 
๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความประหยัด 
ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า 
๖. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

มฐ. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

๖. โครงการ
ส่งเสริมความ 
สามารถทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชากลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ
สูงขึ้น 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนและร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
จ านวน ๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ตาม
เกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนและร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี 
และนาฏศิลป ์

มฐ. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

 

 
 



 

 

๔๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๑. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร 
๑.๑ การพัฒนาครู
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
๑.๒ การนิเทศ   
การสอน 
๑.๓ การวิจัยใน     
ชั้นเรียน 
๑.๔ การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
๑.๕ การส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน 

๑. เพ่ือพัฒนาครูของโรงเรียนให้มี
ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการผลิตสื่อ นวัตกรรม 
และน าเทคโนโลยีไป ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูน างานวิจัยในชั้น
เรียนมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
 
 

ด้านปริมาณ 
ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ านวน  
๔๘ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑.ครูร้อยละ ๑๐๐ สามารถจัดการเรยีนการ
สอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการอบรมและ

พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศการสอน 
๔. ครูร้อยละ ๑๐๐ ผลิตและน าสื่อสื่อ 

นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕. ครูร้อยละ ๑๐๐ ท าวิจัยในชั้นเรียนและ

น าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 

มฐ. ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๑.โครงการพัฒนา
ระบบการบรหิาร
สถานศึกษา 
๑.๑ กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
๑.๒ กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
๑.๓ กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
๑.๔ กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีศักยภาพในการบริหารจัด
การศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมการจัดโครงสร้าง
องค์การและระบบการบรหิารงานมี
ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. เพ่ือพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศให้
มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
๔. เพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 
๕. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 
 

ด้านปริมาณ 
ผู้บริหาร ๓ คน กลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่ม และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารร้อยละ ๑๐๐ มีภาวะผู้น าและมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
๒. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างองค์การและ
ระบบการบรหิารงานเกิดประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. โรงเรียนมีข้อมูลและสารสนเทศมีความ
เหมาะสมกบัการใช้งาน ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. โรงเรียนสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

มฐ. ๘,๙,๑๒ 
 



 

 

๔๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
๒.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ 
 
 

๑.เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพดี 
๒. เพ่ือพัฒนาการให้บริการแก่นักเรียน 
ครูและผู้ปกครอง 
 
 

ด้านปริมาณ 
ผู้บริหาร ๓ คน กลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่ม และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม นักเรียน ๗๐๑  
คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ ๑๐๐ 
มีความพึงพอใจต่อสภาพการใช้อาคารสถานที่ 
๒. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรยีน 

มฐ. ๙,๑๑ 
 

๓.โครงการพัฒนา
งานโสตทัศนศึกษา 

๑. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบเสียง
ภายในโรงเรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของโรงเรยีน 

ด้านปริมาณ 
ผู้บริหาร ๓ คน กลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่ม และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม นักเรียน ๗๐๑  
คนและผู้ปกครอง 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  ร้อยละ ๙๐ มี
ความพึงพอใจต่อระบบเครื่องเสียงภายใน
โรงเรียน 

มฐ. ๘,๑๑ 

 

 กลยุทธ์ท่ี ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแหล่งวิทยาการ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๑.โครงการ
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและ
องค์กรอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของชุมชน 
องค์กรภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
๒. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
องค์กรภายในและภายนอก
สถานศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑๕ 
คน 
- คณะกรรมการสมาคมผูป้กครอง ครู และศิษย์เก่า
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ านวน ๓๒ คน 
- คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง จ านวน ๒๕ 
คน 
- ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน ๗๐๑  คน 
- สมาชิกของชุมชนและองค์กรอื่นๆ 
ด้านคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคม
ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก  
บางขุนเทียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น มีความพึงพอใจ
ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ ๙๐ 

มฐ. ๙,๑๑ 

 
 



 

 

๔๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา       
 ๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
 กลยุทธ์ท่ี ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่สากล 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๑.  โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก   บางขุนเทียน จ านวน 
๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการช่วยเหลือ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ได้รบัการส่งเสรมิ
ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมค่านิยมที่ดี
งาม 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๑,๒,๓,๕ 
 

๒. โครงการ
เสริมสร้างจิตอาสา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลดภัยโลกร้อน 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก   บางขุนเทียน จ านวน 
๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเสรมิสร้างให้มีจิต
สาธารณะในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้รู้จักการท างาน 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๒,๕,๑๑ 

๓. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
ชีวิตผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก   บางขุนเทียน จ านวน 
๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหาและ  การจัดการอย่างเป็นระบบ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะในการท างาน
สามารถประกอบอาชีพมรีายได้ระหว่างเรียน 
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีรายได้
ระหว่างเรียน 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๑,๒,๖ 
 

 

ตอนที่ ๓  ผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 



 

 

๔๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๔. โครงการส่งเสริม
ความ สามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ านวน 
๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ยตามเกณฑ ์
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีผลการทดสอบระดับชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยตามเกณฑ ์

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

๕. โครงการ 
ส่งเสริมความ 
สามารถทางสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ านวน 
๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐ มผีลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีคะแนนทดสอบระดับชาติ
ของนักเรียนตามเกณฑ์ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีวินัย  มีความรับผิดชอบ
และปฏบิัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตน
นับถือ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความกตัญญูกตเวที  มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความประหยัด ใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
๖. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

๖. โครงการ
ส่งเสริมความ 
สามารถทางด้าน
ศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ านวน 
๗๐๑ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
และร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

 
 
 
 



 

 

๔๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๑. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร 
๑.๑ การพัฒนาครู
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
๑.๒ การนิเทศ   
การสอน 
๑.๓ การวิจัยใน     
ชั้นเรียน 
๑.๔ การผลิตสื่อ
และนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
๑.๕ การส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ด้านปริมาณ 
ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ านวน  ๔๘ คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ สามารถจัดการเรยีนการสอนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการอบรมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการนิเทศการสอน 
๔. ครูร้อยละ ๑๐๐ ผลิตและน าสื่อสื่อ นวัตกรรมไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕. ครูร้อยละ ๑๐๐ ท าวิจัยในชั้นเรียนและน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๘,๙,๑๒ 
 

 

 กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๑.โครงการพัฒนา
ระบบการบรหิาร
สถานศึกษา 
๑.๑ กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบรหิารวิชาการ 
๑.๒ กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
๑.๓ กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
๑.๔ กิจกรรมพัฒนา
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ด้านปริมาณ 
ผู้บริหาร ๓ คน กลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่ม และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๘ กลุม่ 
ด้านคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารร้อยละ ๑๐๐ มีภาวะผู้น าและมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษา 
๒. โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างองค์การและระบบการ
บริหารงานเกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล ร้อยละ 
๑๐๐ 
๓. โรงเรียนมีข้อมูลและสารสนเทศมีความเหมาะสม
กับการใช้งาน ร้อยละ ๑๐๐ 
๔. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. โรงเรียนสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๘,๙,๑๒ 
 



 

 

๕๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๒.โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่ 

ด้านปริมาณ 
ผู้บริหาร ๓ คน กลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่ม และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๘ กลุม่ นักเรียน ๗๐๑  คน 
ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร้อยละ ๑๐๐ มีความ
พึงพอใจต่อสภาพการใช้อาคารสถานที่ 
๒. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของโรงเรยีน 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๙,๑๑ 
 

๓.โครงการพัฒนา
งานโสตทัศนศึกษา 

ด้านปริมาณ 
ผู้บริหาร ๓ คน กลุ่มบริหารทั้ง ๔ กลุ่ม และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๘ กลุม่ นักเรียน ๗๐๑  คนและผู้ปกครอง 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  ร้อยละ ๙๐ มีความพึง
พอใจต่อระบบเครื่องเสียงภายในโรงเรียน 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๘,๑๑ 

 

 กลยุทธ์ท่ี ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแหล่งวิทยาการ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที/่ตัวบ่งช้ี) 
๑.โครงการ
เสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับ
ชุมชนและองค์กร
อื่น 

ด้านปริมาณ 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑๕ 
คน 
- คณะกรรมการสมาคมผูป้กครอง ครู และศิษย์เก่า
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จ านวน ๓๒ คน 
- คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง จ านวน ๒๕ คน 
- ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน ๗๐๑  คน 
- สมาชิกของชุมชนและองค์กรอื่นๆ 
ด้านคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคม
ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก  
บางขุนเทียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น มีความพึงพอใจต่อ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ ๙๐ 

บรรลุตามเป้าหมาย มฐ. ๙,๑๑ 

    
๑.๒  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ   (นอกเหนือจากโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีหรือโครงการที่สะท้อนบทบาทเด่นของสถานศึกษาในการ ดูแลรับผิดชอบชุมชนและสังคม) 
 ไม่มี 
 



 

 

๕๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒. ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
 ๒.๑  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา จ าแนกเป็นรายด้าน รายมาตรฐานและรายตัวบ่งช้ี                               

 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
 ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

ด้านท่ี ๑ 
มาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน 

 
………… 

 
……………….. 

 
………….. 

 
๓๐.๐๐ 

 
๒๗.๘๘ 

 
๔ 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมี
สุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

 

…………. 
 

……………….. 
 

………….. 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๘๒ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๑.๓ ปอ้งกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อื่น 
๑.๖ สร้างผลงานจากการ
เข้ า ร่ วม กิ จ กร รม ด้า น
ศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ / 
กีฬา/ นันทนาการตาม
จินตนาการ 

 

๗๐๑ 

 

๗๐๑ 

 

๗๐๑ 

 

 

 

๗๐๑ 

 

๗๐๑ 
 

๗๐๑ 

 

 

 

๖๙๓ 

 

๖๘๑ 

 

๖๖๗ 

 

 

 

๖๙๑ 

 

๖๙๑ 
 

๖๔๓ 

 

 

๙๘.๘๖ 

 

๙๗.๑๕ 

 

๙๕.๑๕ 

 

 

 

๙๘.๕๗ 

 

๙๘.๕๗ 
 

๙๑.๗๓ 

 

 

 

๐.๕๐ 

 

๐.๕๐ 

 

๑.๐๐ 

 

 

 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 

 

 

 

๐.๔๙ 

 

๐.๔๘ 

 

๐.๙๕ 

 

 

 

๐.๙๙ 

 

๐.๙๙ 
 

๐.๙๒ 

 

 

 

๕ 

 

๕ 

 

๕ 

 

 

 

๕ 

 

๕ 
 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 

 

 

 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

 

 

 วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ได้ด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีที่หลากหลาย เพื่อสร้าง
ความมั่นใจและแสดงถึงวิธีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม



 

 

๕๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

เกณฑ์มาตรฐานและจัดท ารายงานเพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก โดยน าผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินภายในปี ๒๕๕๖ และการ
ประเมินภายนอก รอบสาม มาพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยด าเนินการ ดังน้ี 

๑. จัดการเรียนการสอนเรื่องสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย การป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดและความเสี่ยงต่างๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีสุนทรียภาพสามารถ
สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรี วรรณศิลป์ กีฬานันทนาการ ในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งชั่วโมงแนะแนว 
และได้สอดแทรกในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ฝึก
ทักษะให้เกิดความช านาญ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นคว้าและผลิตชิ้นงาน 
ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ให้นักเรียนออกก าลังกายอบอุ่นร่างกายก่อนการเรียน
วิชาพลศึกษา 

 ๒. ส่งเสริมด้วยโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
    ๑)  โครงการส่งเสริมความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมที่ด าเนินการใน              

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีดังน้ี 
- กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย เช่น จัดการ

ออกก าลังกายแอโรบิกแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนในวันพฤหัสบดี การทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ านวน ๗๐๑ คน  

- กิจกรรมพัฒนากีฬาภายใน “แสมขาวเกมส์” กิจกรรมกีฬาภายในเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยแบ่งนักเรียนทั้งโรงเรียนออกเป็น ๔ คณะสี ได้แก่ สีส้ม  
สีชมพู สีม่วง สีฟ้า มีการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลู่และประเภทลานตามความสนใจของนักเรียน นักเรียนมีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม 

- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ
และความสามารถที่หลากหลาย โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพด้านกีฬา การปรับตัวเข้ากับหมู่คณะ ความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

- กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ เพื่อส ารวจตรวจสอบพัฒนาการทางด้านร่างกายที่
เหมาะสมตามวัย และให้การดูแลช่วยเหลือเมื่อพบปัญหาด้านสุขภาพ 

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

    ๓)  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข (งานบุคคลและงานแนะ
แนว)  จัดกิจกรรมให้ความรู้ นิทรรศการ การเดินรณรงค์ กิจกรรมวันเอดส์โลก การตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง ได้รู้จักแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด เน่ืองจาก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหายาเสพติด คือบุหร่ี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเพราะครอบครัวที่มีผู้เสพ โรงเรียนจึง ได้จัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

    ๔)  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตที่ดี จัดกิจกรรมดังน้ี 
- ให้นักเรียนตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุบัติเหตุ

และปัญหาทางเพศ โดยจัดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน 
- จัดสถานที่ส าหรับเล่นกีฬาและนันทนาการทั่วบริเวณโรงเรียน 



 

 

๕๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

- จัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
เช่น ชุมนุมกีฬาต่าง ๆ ชุมนุมนาฏศิลป์ เป็นต้น ซึ่งท าให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขรวมทั้งการจัด
อบรมทั้งในและนอกสถานที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางก ายตามเกณฑ์ 
รู้เท่าทันถึงโทษของสิ่งเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมให้เกียรติผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น 

 

 ผลการพัฒนา 
๑)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๘๖ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๒)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๑๕ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
๓)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๑๕ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
๔)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๕๗ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๕๗ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
๖)  ผู้เรียนร้อยละ ๙๑.๗๓ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
๑)  งาน โครงการกิจกรรมและรายงานการด าเนินงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี

สุนทรียภาพ เช่น โครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนโครงการ 
๒)  แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ 
๓) แฟ้มผลงานของกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔) ภาพกิจกรรมกีฬาภายใน การแข่งขันต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕) โล่และประกาศนียบัตร รางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันด้านกีฬา หรือศิลปะ 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑) จัดโครงการและกิจกรรมให้หลากหลาย สร้างความตระหนักที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๒) จัดโครงการที่เน้นความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๕๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
 ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมี 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 

…………. 
 

……………….. 
 

………….. 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๙๓ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

 

 

๒.๑ มีคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

 

๗๐๑ 
 

๗๐๑ 

 

๗๐๑ 
 

๗๐๑ 

 

 

๖๘๗ 
 

๖๙๖ 

 

๖๙๑ 
 

๖๙๑ 

 

 

๙๘.๐๐ 
 

๙๙.๒๘ 

 

๙๘.๕๗ 
 

๙๘.๕๗ 

 

 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 

 

 

๑.๙๖ 
 

๐.๙๙ 

 

๐.๙๙ 
 

๐.๙๙ 

 

๕ 
 

๕ 

 

๕ 
 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 

 

 

 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละ โดยสอดแทรกคุณธรรม
ดังกล่าวลงไปในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และ
ได้จัดกิจกรรมดังน้ี 

 ๑) กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตา ปลูกฝังให้นักเรียนรักชาติ 
ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ มีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ท าดี ท าคุณประโยชน์ให้โรงเรียน หรือ
นักเรียนที่แสดงความสามารถในด้านต่างๆ 

 ๒) กิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษาในตอนเช้า จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
กับครูที่ปรึกษา ได้จัดกิจกรรมร่วมกันและกิจกรรมดังกล่าวเน้นในด้านพัฒนาคุณธรรมส่งผลไปถึงนักเรียนให้รู้จัก
ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 ๓) การประชุมระดับช่วงชั้น โรงเรียนก าหนดให้นักเรียนได้พบครูหัวหน้าระดับช่วงชั้นสัปดาห์
ละ ๑ คร้ัง เพื่อพูดคุยและท ากิจกรรม ดูแลเรื่องระเบียบวินัย ให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม 
  ๔) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น ท าบุญ ตักบาตรงานตาม
เทศกาลต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียน 

  ๕) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และวันครู เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเ รียน
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
  ๖) โครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโดยได้น านักเรียนเข้า
ค่ายที่โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นักเรียนได้ฝึกสมาธิกรรมฐานเบื้องต้นและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
  ๗) โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ได้พาตัวแทนนักเรียนไปร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา จ านวน ๕ วัด 
คือ วัดเลา วัดหัวกระบือ วัดปทีปพลีผล วัดประชาบ ารุงและวัดสะแกงาม 

  ๘) โครงการอบรมสอบธรรมศึกษาแก่นักเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและ



 

 

๕๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

จริยธรรม 
  ๙) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมและเป็นการศึกษาพระธรรมวินัย เป็นผลดีต่อการประพฤติ
ปฏิบัติตนในสังคมด้วย 
 ๑๐) โครงการประกวดมารยาทไทย ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมไทย มารยาทไทยและ
การไหว้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย การเดิน การน่ัง การท าความเคารพต่อบุคคลต่างๆ 
 

 ผลการพัฒนา 
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๐๐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๙.๒๘ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๕๗ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

 ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๕๗ มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
 ๑) งาน โครงการกิจกรรมและรายงานการด าเนินงาน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ค่ายพุทธบุตร เป็นต้น 

 ๒) บันทึกต่าง ๆ เช่น บันทึกโฮมรูม บันทึกเวรประจ าวัน 
 ๓) ปฏิทินงานระดับชั้นก าหนดกิจกรรมชั่วโมงบ าเพ็ญประโยชน์ 
 ๔) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

   

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ๑) จัดโครงการและกิจกรรมให้หลากหลาย สร้างความตระหนักที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๒) จัดโครงการที่เน้นความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๕๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

 

…………. 
 

……………….. 
 

………….. 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๘๖ 
 

๕ 
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๓.๑ มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียนและต้ัง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 

๗๐๑ 

 

 
 

๗๐๑ 

 

 
๗๐๑ 

 

 
๗๐๑ 

 

๖๘๘ 

 

 
 

๖๖๔ 

 

 
๖๗๙ 

 

 
๖๘๘ 

 

๙๘.๑๕ 

 

 
 

๙๔.๗๒ 

 

 
๙๖.๘๖ 

 

 
๙๘.๑๕ 

 

๒.๐๐ 

 

 
 

๑.๐๐ 

 

 
๑.๐๐ 

 

 
๑.๐๐ 

 

๑.๙๖ 

 

 
 

๐.๙๕ 

 

 
๐.๙๗ 

 

 
๐.๙๘ 

 

๕ 

 

 
 

๕ 

 

 
๕ 

 

 
๕ 
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 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ ๓ โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
  ๑) กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ นักเรียนชั้น ม. ๑ – ม. ๖ ได้รับประสบการณ์และ
ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
  ๒) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มุมศิลปะ นักเรียนเป็นแกนน าในการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้
เกี่ยวกับศิลปะ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะคิดเป็น ท าเป็น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามา รถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ๓) โครงการห้องสมุดศิลปะใกล้มือใกล้ห้องเรียน นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางศิลปะ และ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใฝ่หาความรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ๔) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องนาฏศิลป์ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านดนตรี 
และนาฏศิลป์ สร้างบุคลิกภาพให้นักเรียน ตลอดจนการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเหมาะสมและมีความรู้
ทางด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และเคร่ืองแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 



 

 

๕๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๕) กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความส าคัญของภาษาไทย 
เช่น การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันเขียนสะกดค า การเปิดพจนานุกรม เป็นต้น ส่งเสริมให้นักเรียนกล้า
แสดงออก มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 
 ๖) กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา การ
ประกวดตัวละครจากเร่ืองพระอภัยมณี การประกวดแต่งกลอนสดุดีสุนทรภู่ การประกวดวาดภาพระบายสี 
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน 
 ๗) โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลไอซีที แสวงหาความรู้ที่
หลากหลาย และมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ รู้ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ น ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 ๘)โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อยและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ 
 ๙) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียน ได้ค้นคว้าข้อมูล 
และเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียน 
 ๑๐) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดให้นักเรียนแข่งขันตอบปัญหาโดยให้นักเรียนได้น าความรู้ที่
ศึกษาค้นคว้า มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง 
 

 ผลการพัฒนา 
๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๑๕ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง

เรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๔.๗๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหา

ความรู้เพิ่มเติม 
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๘๖ มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
  ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๑๕ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
 ๑) งาน โครงการ กิจกรรมและรายงานการด าเนินงานให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ โครงการรักการอ่าน กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง 

 ๒) แฟ้มงานห้องสมุดของโรงเรียน เช่น ทะเบียนหนังสือ บันทึกการยืม-คืนหนังสือ สถิติการเข้า
ใช้ห้องสมุด เป็นต้น 

 ๓) สมุดบันทึกการอ่าน, ผลงานนักเรียน 
 ๔) แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา ที่ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็ม

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ควรน านักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ให้มากขึ้น 

 
 



 

 

๕๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์    ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 

 

…………. 
 

……………….. 
 

………….. 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๘๖ 
 

๕ 
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๔.๑ สรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของ
ตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
๔.๕ สามารถสร้างองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 

 

๗๐๑ 

 

 
 

๗๐๑ 

 

๗๐๑ 

 

 
๗๐๑ 
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๙๘.๑๕ 

 

 
 

๙๘.๑๕ 

 

๙๕.๘๖ 
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๙๗.๑๕ 

 

๑.๐๐ 
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๑.๐๐ 

 

๐.๙๘ 
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๐.๙๖ 
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 วิธีการพัฒนา   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดให้ความสามารถในการคิดเป็น
จุดประสงค์ข้อหน่ึง และเป็นสมรรถนะส าคัญที่จะต้องท าให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ประกอบกับการประเมินตนเอง    
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับดี ท าให้นักเรียนตระหนักในความส าคัญและการ
พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดที่ดียิ่งขึ้น สามารถน าไปใช้ได้ในการด าเนินชีวิต จึงก าหนดวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนข้อที่ ๔ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นทิศทางของการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางการคิด
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง งานโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการส่งเสริมมาตรฐานน้ีได้แก่ 
  ๑) โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการและ ๘ กลุ่มสาระ ที่มุ่งส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดกระบวนการ
เรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด และน าทักษะการคิดไปใช้ได้อย่างอิสระ 
 ๒) โครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิด เช่น คิดแก้ปัญหา คิด



 

 

๕๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบ ตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัย 
 ๓) กิจกรรมว่างทุกงานอ่านทุกคน โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมโดยจัดชั่วโมงการอ่านไว้ใน
ตารางให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน คิด วิเคราะห์และสรุปความรู้เขียนบันทึกลงในสมุด
บันทึกการอ่านและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน 
 ๔) ทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะ
การคิดอย่างรอบด้าน และหลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ การคิดอย่าง
สม่ าเสมอ และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงมีการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆสอดแทรกทักษะด้านน้ีในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๕) ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ซึ่งตอบสนอง
มาตรฐานที่ ๔  
 ๖) งานแนะแนว จัดกิจกรรมให้นักเรียนวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนาตนเอง โครงการ
วางแนวทางสู่อนาคต วิเคราะห์ทางเลือกในการศึกษาต่อ โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ การปรับตัวเข้ากับสังคม หาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งของตนเองและของเพื่อน 
 

 ผลการพัฒนา  
 ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๑๕ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 
 ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๘.๑๕ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๘๖ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
 ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๘๖ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 ๕) ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๑๕ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑         
                               

 ร่องรอยการพัฒนา  
 ๑) โครงการและรายงานโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
เรียนรู้ โครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัย โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล โครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ 
กิจกรรมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านน้ี 
 ๒) บันทึกการอ่าน กิจกรรมว่างทุกงานอ่านทุกคน และผลการประเมินรายบุคคล 
 ๓) ข้อมูลสถิติการเข้าใช้ การยืม – คืนหนังสือห้องสมุด  
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ควรมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการท าวิจัยของผู้เรียนโดยจัดครูเป็นคณะกรรมการ
ให้มากพอที่จะดูแลให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงคุณภาพของผลงานได้อย่างทั่วถึงและการด าเนินการทั้งหมดจะต้อง
ท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
 
                            



 

 

๖๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
 ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 

 

…………. 
 

……………….. 
 

………….. 
 

๕.๐๐ 
 

๓.๕๗ 
 

๒ 
 

พอใช้ 

 

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๒ ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
๕.๓ ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
๕.๔ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET) เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
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๗๐๑ 
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๙๖.๙๘ 

 

 
๙๕.๑๐ 

 

๓๔.๓๗ 
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๑.๐๐ 

 

 
๒.๐๐ 
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๐.๓๖ 

 

๐.๙๗ 

 

 
๑.๙๐ 

 

๐.๓๔ 

 

๒ 

 

๕ 
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๒ 

 

พอใช้ 

 

ดีเยี่ยม 

 

 
ดีเยี่ยม 

 

พอใช้ 

 

                    

 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามตัวบ่งชี้ของ
มาตรฐานที่ ๕ โดยด าเนินกิจกรรมต่อไปน้ี 
  ๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่   
ครูกวีศรีสยาม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ กิจกรรม     
ทัศนศึกษา ซึ่งแต่ละกิจกรรมจัดให้มีการเสริมทักษะทั้งด้านการ ดู พูด อ่านและเขียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
  ๒) โครงการส่งเส ริมและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระกา รเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-Math & 
Sudoku/ค่ายคณิตศาสตร์ แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ หาผลสัมฤทธิ์ผลิตสื่อและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ 
  ๓) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเ รียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ค่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการ การพัฒนาสื่อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
  ๔) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
สานฝันสู่วันคริสต์มาส Integration Field Trip ค่ายภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาโดยการให้นักเรียนปฏิบัติหน้าเสา
ธง และการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Crossword 
  ๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม



 

 

๖๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ต่างๆ ได้แก่ ค่ายพุทธบุตร อบรมธรรมศึกษา ประกวดมารยาทไทย การตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมวันเข้าพรรษา และกิจกรรมวันลอยกระทง 
  ๖) โครงการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ความเป็นเลิศด้วยศิลปะ และการอนุรักษ์ว่าวไทย 
  ๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ การเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย ส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะงานอาชีพต่างๆ 
  ๘) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ ได้พยายามพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ ICT ของโรงงานเพื่อให้พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนที่ได้
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
  ๙) โครงการส่งเสริมความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม และยังส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่จัดการแข่งขัน 
  ๑๐) โครงการห้องสมุด ได้มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น 
  ๑๑) โครงการแนะแนว จัดกิจกรรมการแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ การติวสอบ GAT/PAT 
  ๑๒) โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์และดีขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมติวข้อสอบ เพื่อเตรียมทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในวิชาต่างๆ 
 

 ผลการพัฒนา 
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๓๕.๕๒ มีระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๙๘ มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๑๐ อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๓๔.๓๗ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
 แบบสรุปโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
 ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

 

........... 
 

……………….. 
 

………….. 
 

๕.๐๐ 
 

๔.๘๔ 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 

๖.๑ วางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นในการ
ท างาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๖.๓ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 
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ดีเยี่ยม 

 
 

ดีเยี่ยม 

 

 
ดีเยี่ยม 

 
 

ดีเยี่ยม 

 

 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างหลากหลาย เช่น การใช้กระบวนการกลุ่ม การท าโครงงาน การรายงาน  การเล่นเกมพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการท างาน มุ่งมั่นที่จะท างานให้
ส าเร็จ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถร่วมงานกับบุคคลอื่นได้ นอกจากน้ันโรงเรียนได้จัดรายวิชา
เพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ โดยเฉพาะรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เช่นการท าโครงงานด้านอาหาร สิ่งประดิษฐ์ งานไฟฟ้า เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และ   ค้นหาความสามารถด้านอาชีพของตนตามความสนใจ
รวมทั้งสามารถต่อยอดเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน หรือหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเอง
ต่อไปในอนาคต 
 

 ผลการพัฒนา 
  ๑) ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๘๖ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
  ๒) ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๕๗ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
  ๓) ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๗๒ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  ๔) ผู้เรียนร้อยละ ๙๖.๑๕ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง



 

 

๖๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สนใจ 
 

       ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) โครงการ กิจกรรม และรายงานการด าเนินงาน ได้แก่ โครงการจัดหารายได้ระหว่างเรียน 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของทุกกลุ่มสาระ  
  ๒) หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๓) ผลงานของผู้เรียนรายบุคคล/รายกลุ่ม 
  ๔) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๕) แผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงาน/กระบวนการท างานทุกกลุ่มสาระ 
  ๖) บันทึกการประเมิน/สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑) จัดโครงการแนะแนวอาชีพที่นักเรียนสนใจในอนาคต 
  ๒) จัดหาหน่วยงานเอกชนหรือที่เกี่ยวกับอาชีพมาสาธิตหรือจัดแสดงและประเมินความสนใจใน
อาชีพให้นักเรียนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

จ านวนครู 
ทั้งหมด 

จ านวนคร ู
 ที่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ด้านท่ี ๒ 
มาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา 

 
…………. 

 
…………... 

 
………… 

 
๕๐.๐๐ 

 
๕๐.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี ๗  ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
      - ครูมีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 

๔๘ 
 
 
 

๔๘ 

 

๔๘ 
 
 
 

๔๘ 

 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 

 

๑๐.๐๐ 
 
 
 

๑๐.๐๐ 

 

๑๐.๐๐ 
 
 
 

๑๐.๐๐ 
 

 

๕ 
 
 
 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

 

 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนการด าเนินการโครงการและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยก าหนดไว้ในพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด าเนินการตามแผนโดยให้ความรู้แก่บุคลากร 
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีและการใช้สื่อสารและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นิเทศภายใน ติดตามการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ให้ขวัญก าลังใจ สนับสนุนให้
ครูท าผลงานเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ หรือรับรางวัล และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 



 

 

๖๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ผลการพัฒนา 
  ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ด้วยความ
ต้ังใจ 
  ๒) ครูมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร จึงให้ความร่วมมือในการพัฒนางานให้เกิดผลส าเร็จ
เพื่อคุณภาพของโรงเรียน 
  ๓) ครูมีความกระตือรือร้นในการสอน อบรมและปลูกจิตส านึก เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก
ในหน้าที่ของตัวเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
  
 ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) มีการด าเนินโครงการและรายงานโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุ กกลุ่มสาระ โครงการ
พัฒนาเว็บไซต์และสื่อการเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๓) ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน 
  ๔) มีบันทึกระบบเรียนรู้ 
  ๕) มีบันทึกหลังการสอน 
  ๖) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  ๗) ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑) มีการจัดโครงการสื่อสารภาษาอาเซียนในชีวิตประจ าวัน 
  ๒) มีโครงการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน 
     

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ผลการประเมิน และผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 



 

 

๖๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารการจัดการศึกษา 
๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๕ 
 

๕ 
 

๕ 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

 

 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดท าแผนภูมิการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา จัดท าพรรณนางานแก่บุคลากรทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูล
ขอบข่ายของงาน ท าให้การด าเนินการบริหารกลุ่มงานทั้ง ๔ กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุม คล่องตัว และ
ครบถ้วน แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการก ากับติดตาม ดูแลและพิจารณาออกแบบระบบการบริหาร
และการด าเนินการ ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายการจัด
การศึกษา ซึ่งเป็นการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งเป็นการบริหารงาน
ตามสายการบริหาร และตามบทพรรณนางาน และการบริหารงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม โดยการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการ นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปีอย่างโปร่งใส
ชัดเจนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้เรียน มีเป้าหมายการด าเนินงานที่เน้นการพัฒนานักเรียนในหลายด้าน 
อาทิ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพร่างกายและอนามัย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการใช้เทคโนโลยี และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแหล่ง เรียนรู้ต่างๆในโรงเ รียน มี จิตส า นึกในความเป็นไทย อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มาตรฐานที่เกี่ยวกับครูมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับครูคือ มีครูจ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน / 
การสอนตามความถนัดของตัวเอง นอกจากน้ียังมีการพัฒนาครูทางด้านจิตวิญญาณ การพัฒนาทางด้านวิชาชีพ 
การใช้ภาษาอังกฤษ การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้บริหารซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงานคือผู้บริหารมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า มีการจัดโครงสร้างโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดงาน/ 
โครงการและกิจกรรมต่างๆมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
  

 ผลการพัฒนา 
  ๑) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
  ๒) ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมิน และน าผลการวิจัย
มาเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
  ๓) ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
 



 

 

๖๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานน้ี 
โดยก าหนดเป็นพันธกิจของสถานศึกษาในแผนกลยุทธ์โรงเรียนได้ว่า “ข้อ ๕ ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” และก าหนดเป็นเป้าประสงค์ ไว้ว่า “ข้อ ๖ โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” และจัดท างาน/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา 
  ๒) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๓) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓ ปี  
  ๔) แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  โครงการพัฒนาจุดอ่อนของโรงเรียน 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี  ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรู้
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

 

๒.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 
 

๒.๐๐ 

 

๕ 
 

๕ 
 
 
 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

 

 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเลือกต้ังประธานกรรมการสถานศึกษาอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มีความรู้ความ
เข้าใจและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารงานและพัฒนาสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน โดยค านึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับนักเรียน มีส่วนร่วมให้ข้อแนะน าจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ



 

 

๖๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เช่น ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม โดยการแต่งต้ังกรรมการพิจารณารับนักเรียนโดยให้ทุก
ฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเขตพื้นที่บริการ การพิจารณาเงื่อนไขพิเศษในการรับนักเรียน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบและเกิดความคล่องตัว 
โดยได้แต่งต้ังที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการด าเนินงาน เช่น การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการ แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม .๑ และ
ม.๔ เป็นต้น 
 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย เช่น ร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆของสถานศึกษา รับทราบ
รายงานการรับ-จ่ายเงินตามระเบียบการการเงินและการคลัง ให้ความเห็นชอบอนุมัติการจ้างครูพิเศษ เพื่อสอน
ทดแทนอัตราที่ไม่เพียงพอ นอกจากน้ียังให้ข้อเสนอแนะในการจัดหารายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในส่วนของงบประมาณที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 
 ในการด าเนินการระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบการด าเนินงาน
และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนให้ความรู้ในการบริหารงานเชิงระบบ ๑๐ ระบบ มีส่วนร่วมทบทวนติดตามการด าเนินงาน
ของโรงเรียน ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา และได้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ข้อเสนอแนะและเข้าร่วมกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ขั้นตอนการด าเนินงานของโรงเรียน คือ เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุม จัดการประชุมบันทึก
และรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ยกย่อง ให้เกียรติและประสาน
สัมพันธ์กับคณะกรรมการสถานศึกษา เชิญร่วมกิจกรรมส าคัญของโรงเรียน  โครงการที่โรงเรียนด าเนินการตาม
มาตรฐานน้ี ได้แก่ โครงการประสารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ผลการพัฒนา 
  ๑) คณะกรรมการสถานศึกษามีภาวะผู้น าสูง มีความรู้ความสามารถเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี จึงสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
  ๒) คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๓) สรุปรายงานการประชุมในภาพรวม 
  ๔) ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  ๕) รายงานโครงการประสานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ครูและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 



 

 

๖๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 

 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ 
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม  
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  

 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

 

๒.๐๐ 
 

๒.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 

 

 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีโรงการและกิจกรรมดังน้ี 
  ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลของภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิต – วิทย์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีโครงการสร้าง
วัฒนธรรมวิจัย เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน ดังผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองที่
มีต่อหลักสูตรสถานศึกษา ผลอยู่ในระดับ ดี หลักสูตรได้ผ่านการประเมินจากส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ ดี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอย่างรอบด้าน มีการนิเทศติดตามเพื่อน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง
งานให้ดียิ่งขึ้น 

๒) โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรม เป็นต้น โครงการต่างๆเหล่าน้ีมีผลให้การจัดการเรียนการ
ระบบ มีกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐาน ครูได้รับการส่งเสริมให้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการส่งเสริม
การผลิตสื่อ ท าการวิจัยในชั้นเรียน มีการจับคู่เพื่อนิเทศการจัดการเรียนรู้กันและกัน มีการบันทึกผลหลังการสอน
และผลการวิจัยใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความถนัดความสามารถของ
ผู้เรียน นอกจากน้ีได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอน การให้นักเรียนศึกษา       



 

 

๖๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ ตามความสนใจ และการศึกษาภูมิปัญญาตามศาสนาสถานต่างๆ การเชื่อมโยง
ชุมชนกับโรงเรียน การร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโอกาสอื่นๆ 

๓) โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีชุมนุมต่างๆ ถึง ๔๔ ชุมนุม จัดต้ังตามความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียน 

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

 ผลการพัฒนา 
 โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน มี
การจับคู่นิเทศและการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการนิเทศติดตามเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ยิ่งขึ้น 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) หลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒) การปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะการนิเทศหลักสูตรจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๓) รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔) โครงการ กิจกรรม และรายงานที่ด าเนินการ ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ โครงการสร้างวัฒนธรรมวิจัย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โครงการนิเทศภายใน 
  ๕) แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑) พัฒนาระบบการประเมิน ทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยแยกการ
ประชุมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน ามาพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
  ๒) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย โดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ ICT รวมทั้งการประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพ 
แวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

 

๑๐.๐๐ 

 

 

๑๐.๐๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 

๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

๔.๐๐ 
 
 

 

๔.๐๐ 
 

๕ 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 



 

 

๗๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

๑๑.๒ จัดโครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและ / หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

๓.๐๐ 
 

๓.๐๐ 
 
 

 

๓.๐๐ 
 

๓.๐๐ 
 

 

๕ 
 

๕ 
 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

 

 วิธีการพัฒนา   
 งานอาคารสถานที่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีสภาพที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ การใช้งานที่เหมาะสมทั้งในด้าน
ความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและบรรยากาศในการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอก
ห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ดังน้ี 
 ๑) ในด้านอาคารมีการพัฒนาตัวอาคารทั้ง ๔ แห่ง โดยยึดหลักความมั่นคง แข็งแรงตามหลัก
วิศวกรรม ความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย ตามหลักสถาปัตยกรรมเป็นเกณฑ์น าทาง 
 ๒) ในด้านความปลอดภัย อาศัยมาตรฐานของสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขจ านวน ๓๐ ข้อ เป็นเคร่ืองมือน าทาง ตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังได้น า
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาใช้ ได้แก่ ติดต้ังกล้องวงจรปิดที่ใช้บันทึกภาพบริเวณอาคารทุกชั้นทุกอาคาร มี
การประสานงานให้หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเข้าช่วยเหลือทางโรงเรียนตรวจสอบอาคาร
สถานที่ตลอดช่วงเวลาที่ก าหนด 
 ๓) ด้านระบบการท างาน ด าเนินตามขั้นตอนระบบราชการอย่างถูกต้องตามระบบ การควบคุม
ภายใน ระบบการพัฒนาอาคารสถานที่ที่สร้างแนวทางไว้ส าหรับบุคลากรปฏิบัติภายในโรงเรียนตามแผนผังการ
ท างานที่เป็นเลิศ 
 ๔) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนน้ัน มุ่งผ่านโครงการส่งเสริม
สุขภาพของงานอนามัยโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้พลานามัย เช่น การเต้นแอโรบิค  การตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 ๕) การจัดแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม เช่น ห้องปฏิบัติการพระพุทธศาสนา ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ห้องปฏิบัติการ
ภาษาต่างประเทศ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางเกษตร 
ห้องปฏิบัติการศิลปะ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคหกรรม ห้องสมุดทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
 

 ผลการพัฒนา 
  ๑) โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
  ๒) โรงเรียนมีการจัดโครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๒) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๓) งานโครงการ กิจกรรม รายงานการด าเนินงาน ได้แก่ งานน้ าด่ืมสะอาด งานตรวจสุขภาพ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน งานยานพาหนะ โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ โครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 



 

 

๗๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๔) บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินการ บันทึกการด าเนินการ 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑) ควรจัดให้มีโครงการ “โรงเรียนเต้นแอโรบิก” ภายในระยะเวลาทุกภาคการศึกษา 
  ๒) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน 
ศึกษา 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

 

๑.๐๐ 
 

๑.๐๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๐.๕๐ 
 
 

๑.๐๐ 
 

 

๕ 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

 
 
 

 วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ี 
  P การวางแผน โดยทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน รวมทั้ง
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน เพื่อสังเคราะห์เป็นมาตรฐานของโรงเรียน น าข้อมูลสารสนเทศจากการ
ประเมินคุณภาพภายในปี ๒๕๕๕ เป็นฐานในการก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และจัดท าประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนต่อสาธารณชน แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓ ปี ก าหนดยุทธศาสตร์ระดับโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ
โรงเรียน และตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกรอบสาม ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ก าหนดบทบาทหน้าที่การจัด



 

 

๗๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

การศึกษาของ ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๘ ก าหนด
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณอย่างเหมาะสม วางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 

D การด าเนินการ โดยทุกฝ่ายที่รับผิดชอบงานโครงการและกิจกรรมด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดและตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของโรงเรียน แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนพัฒนาให้ความรู้กับครูและ
บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมประสิทธิภาพการประเมินตนเองและเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกโดยน าคณะกรรมการไปศึกษาดูงานประกันคุณภาพ และระบบคุณภาพ 

C การตรวจสอบ ทุกฝ่ายงาน มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนอย่าง
สม่ าเสมอ จัดการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาการศึกษามีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานทุก ๖ เดือน ทบทวนตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการน า
แนวทางที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระดับตัวบ่งชี้และมาตรฐาน โดยใช้วิธีการ เคร่ืองมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
  A การน าผลการประเมินมาปรับปรุง น าผลการประเมินโครงการกิจกรรม  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของต้นสังกัดและผลการประเมินจาก สมศ. 
รอบ ๓ มาวางแผนพัฒนาในปีต่อไป เขียนรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานผลการประเมินต่อต้นสังกัด เพื่อรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนรับทราบโดยจัดท าเป็นเอกสาร แผ่นพับ ลงวารสารโรงเรียน และเว็บไซต์
ของโรงเรียน 
 ผลการพัฒนา 
  ๑) โรงเ รียนมีการด า เนินการที่ เป็นระบบชัดเจน แต่ง ต้ังคณะกรรมการด าเ นินงานที่
ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทุกคน จัดท าแนวทางการประเมินตนเอง ก าหนดปฏิทินงาน ประชุมชี้แจง นัด
หมาย ด าเนินการ และติดตามทบทวนตรวจสอบ 
  ๒) ครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและมีการท างานเป็นทีม 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพ 
  ๒) โครงการพัฒนางานวิเคราะห์นโยบายและด าเนินงานตามแผนงาน 
  ๓) แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๔) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๕) สารสนเทศงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  ๗) ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
  ๘) คู่มือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ
ทั่วถึงทุกฝ่ายงาน 
 
 



 

 

๗๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

 

คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
ที่ได้ 

 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ด้านท่ี ๓ 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ 
 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

๕.๐๐ 

 

๕.๐๐ 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง  
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถาน 
ศึกษา ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 

๒.๕๐ 
 
 
 
 

๒.๕๐ 
 
 
 

 

๒.๕๐ 
 
 
 
 

๒.๕๐ 
 
 

 

๕ 
 
 
 
 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 

 

 วิธีการพัฒนา   
  ๑) พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน ให้มีความทันสมัย จัดสรรงบประมาณให้อย่าง
พอเพียงที่ จัดหาหนังสือ สื่อคอมพิว เตอร์ จัดมุมความ รู้ จัดนิทรรศการความรู้เกี่ ยวกับชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน มุมมองความรู้ของครู สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น 
แผนภาพ ซีดีความรู้และยังมีแหล่งเรียนรู้อื่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากบทเรียน 
  ๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ โดยจัดห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระ
ป้ายนิเทศ นอกจากน้ีทุกกลุ่มทุกสาระยงได้จัดท าแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรง 
  ๓) ส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่  
  ๔) ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร เช่น การสร้าง
เครือข่ายความรู้ต่างๆ โดยน าความรู้ที่ได้จากการอ่าน การประชุมสัมมนา มาน าเสนอในที่ประชุม จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข้อคิดเห็นระหว่างครูกับฝ่ายบริหารด้วย
โครงการนิเทศภายในของโรงเรียนเพื่อพัฒนางานต่อไป 
 

 ผลการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและมีศักยภาพท าให้โรงเรียนสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารการเรียนการสอนได้ 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างด้านแหล่งเรียนรู้ เช่น ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 
  ๒) รายการหนังสือ สื่อเทคโนโลยีของงานห้องสมุดในโรงเรียน 
  ๓) แฟ้มแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ ทั้งภายในและภายนอก สถิติการใช้ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ 



 

 

๗๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๔) แบบสรุปรายงานการไปทัศนศึกษาของกลุ่มสาระ 
  ๕) กิจกรรมค่ายความรู้ต่างๆ 
  ๖) แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ควรน าความรู้ที่ได้จากการอ่าน การประชุม อบรม สัมมนา การปฏิบัติงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ 
มาสรุปเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่แก่ผู้สนใจ เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ด้านท่ี ๔ 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ 
 

 
๑๐.๐๐ 

 
๑๐.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

 
 
 
 

๕.๐๐ 
 

 
 
 

๕.๐๐ 

 
 
 
 

๕ 

 
 
 
 

ดีเยี่ยม 

 

๑๔.๑ สถานศึกษามีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์
และโครงการ / กิจกรรมที่พัฒนา ส่งเสริม 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานพัฒนา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนและสถานศึกษาบรรลุตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 
 

 

 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 
 

 

 

๕ 
 
 

๕ 

 

 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

 

 วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ

เน้นที่ก าหนดขึ้น โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จัดท า ดังน้ี 
๑) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ด าเนินการดังน้ี 

- ประชุมครูและบุคลากรร่วมกันวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักที่สอดคล้องกันก าหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของโรงเรียน 

- ทุกฝ่ายงาน กลุ่มสาระน า เสนอโครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณ ตาม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและผ่านความเห็นชอบ 

- ทุกฝ่ายงาน กลุ่มสาระจัดท ารายละเอียดโครงการ กิจกรรม ที่พัฒนา ส่งเสริมให้
โรงเรียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของสถานศึกษา และ มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ 

-  ก าหนดปฏิทินงาน 



 

 

๗๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒) ประเมินโครงการกิจกรรม และประเมินความพึงพอใจของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน สถานศึกษาน้ัน 
 

 ผลการพัฒนา 
  ๑) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบเรียนรู้ที่
ยั่งยืนส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  ๒) ครูมีความมุ่งมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์ 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
 ๑) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ป ี
  ๒) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๓) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๔) รายงานโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๕) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑) โครงการพัฒนาการการจัดการท างาน โครงการ ประจ าปี เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
กิจกรรมในโครงการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  ๒) โครงสร้างภาคีเครือข่ายผู้ปกครองร่วมปลูกฝังความเป็นกุลสตรีไทยให้แก่นักเรียน เพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นเป็นอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

 

มาตรฐานท่ี ๑๕  สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (รักความ
เป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล) 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕ 
 

 

ดีเยี่ยม 
 

 

๑๕.๑ สถานศึกษามีการพัฒนา ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ความเป็นไทย 
๑๕.๒ สถานศึกษาด าเนินการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนและเวที
โลก 

 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

 

๓.๐๐ 
 

๒.๐๐ 

 

๕ 
 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
 

 
 วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ คือมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นความ
เป็นไทย เช่น หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องว่าวไทย เป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยอีกรูปแบบหน่ึง โดยมีอาคารพิพิธภัณฑ์
ว่าวไทยที่ได้รวบรวมเอาว่าวจากภูมิภาคต่างๆมาเก็บสะสมไว้ให้นักเรียนได้ศึกษา นอกจากน้ียังมีการเรียนภาษา
กับเจ้าของภาษาโดยตรง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมทั้งมีกิจกรรมชุมนุมภาษาอาเซียน (ภาษาเขมร) 



 

 

๗๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 ผลการพัฒนา 
   ๑) นักเรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๒) นักเรียนมีความตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทย 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องว่าวไทย 
  ๒) แฟ้มสรุปกิจกรรมชุมนุม 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการและลงมือจัดกิจกรรมให้มากขึ้น 
 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งช้ี 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

เทียบกับ 
ระดับคุณภาพ 

แปล 
ความหมาย 

ด้านท่ี ๕ 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

 
๕.๐๐ 

 
๕.๐๐ 

 
๕ 

 
ดีเยี่ยม 

 

มาตรฐานท่ี ๑๖  การจัดโครงการ / กิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕.๐๐ 
 

 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 

 

๑๖.๑  จัดโครงการ / กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
๑๖.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 

 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

 

๓.๐๐ 
 
 

๒.๐๐ 

 

๕ 
 
 

๕ 

 

ดีเยี่ยม 
 
 

ดีเยี่ยม 
                               

 วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่

บรรลุผลตามเป้าหมาย ดังน้ี  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการที่โรงเรียนด าเนินการ
ติดต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี โดยมีการด าเนินการและพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพด้านทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สอดคล้องและสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยครูที่ปรึกษา ส ารวจคัดกรอง พฤติกรรมนักเรียนโดยให้ท าแบบสอบถาม 
หลังจากน้ันครูที่ปรึกษาด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามผลที่ปรากฏ เช่น เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจ าภาคเรียน
เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมดูแลนักเรียน ประเมิน
ทบทวนระบบดูแล เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหาของนักเรียนเพื่อหาแนวทางดูแล แก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดี สนับสนุนให้นักเรียนร่วมหรือจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง
ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การเข้าร่วมกีฬาภายในและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน การแก้ปัญหาด้านการเรียน 
การท างานและอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน ซึ่งโครงการด าเนินการได้บรรลุผลส าเร็จสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
พัฒนาการทางด้านร้างกายอารมณ์ สังคม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวินัย ความรับผิดชอบอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 



 

 

๗๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ผลการพัฒนา 
  ๑) โครงการต่างๆมีการด าเนินงานและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 ร่องรอยการพัฒนา  
  ๑) โครงการและรายงานกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการจิตบ าเพ็ญ
ประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ๒) แฟ้มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
  ๓) แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
 ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการและลงมือจัดกิจกรรมด้านจิตสาธารณะให้มาก
ขึ้น 
               
 ๒.๒ สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี    
และมีสุนทรียภาพ 
 

๕.๐๐ ๔.๘๒ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

๕.๐๐ ๔.๙๓ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๕.๐๐ ๔.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๔ ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์    
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 

๕.๐๐ ๔.๘๖ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผู้เรยีนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๕.๐๐ ๓.๕๗ ๒ พอใช้ 

มาตรฐานท่ี ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

๕.๐๐ ๔.๘๔ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 



 

 

๗๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
เทียบกับ 

ระดับคุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานท่ี ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐๐ 
 

๑๐.๐๐ 
 

๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๐  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๑  สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

๕.๐๐ 
 

๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๕  สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑ (รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่
สากล) 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑๖  การจัดโครงการ / 
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ๑๐๐ ๙๗.๘๘ ๕ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
          



 

 

๗๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕๕ ๑๐ ๑๗ ๒๙ ๒๘ ๒๐ ๑๔ ๒๖ ๙ ๔๙ ๓๑.๖๑ 

คณิตศาสตร์ ๑๕๕ ๔๐ ๒๗ ๑๗ ๒๔ ๑๐ ๑๙ ๕ ๑๐ ๓๔ ๒๑.๙๔ 

วิทยาศาสตร์ ๑๕๕ ๔๕ ๓๓ ๑๘ ๑๙ ๑๓ ๙ ๑๑ ๑ ๒๑ ๑๓.๕๕ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๔๖๕ ๕๓ ๓๒ ๗๔ ๘๗ ๗๙ ๗๑ ๓๒ ๒๕ ๑๒๘ ๑๙.๘๕ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
๓๑๐ ๒๑ ๖๐ ๓๕ ๓๖ ๔๒ ๓๙ ๓๑ ๔๒ ๑๑๒ ๓๖.๑๓ 

ศิลปะ ๑๕๕ ๑๐ ๕ ๑๑ ๑๔ ๒๒ ๓๐ ๒๖ ๓๕ ๙๑ ๕๘.๗๑ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑๕๓ ๙ ๖ ๗ ๑๐ ๑๙ ๒๘ ๒๙ ๔๔ ๑๐๑ ๖๖.๐๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๕๕ ๔๙ ๒๒ ๑๔ ๓๒ ๑๔ ๑๓ ๒ ๕ ๒๐ ๑๒.๙๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑,๐๘๕ ๙๖ ๑๖๓ ๑๓๘ ๑๕๓ ๑๐๖ ๘๘ ๑๑๐ ๒๐๙ ๔๐๗ ๓๗.๕๑ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๘๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕๔ ๒๔ ๑๙ ๑๗ ๒๒ ๑๙ ๒๑ ๑๐ ๒๐ ๕๑ ๓๓.๑๒ 

คณิตศาสตร์ ๑๕๔ ๔๗ ๓๑ ๑๗ ๑๓ ๑๐ ๑๒ ๙ ๙ ๔๐ ๒๕.๙๗ 

วิทยาศาสตร์ ๑๕๔ ๓๒ ๓๒ ๒๒ ๑๓ ๑๘ ๑๔ ๘ ๕ ๒๗ ๑๗.๕๓ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๔๖๒ ๑๔๙ ๕๔ ๕๘ ๖๓ ๖๙ ๔๓ ๒๑ ๕ ๖๙ ๑๔.๙๔ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
๓๐๘ ๔๒ ๔๙ ๔๙ ๖๓ ๔๐ ๒๙ ๑๕ ๒๑ ๖๕ ๒๑.๑๐ 

ศิลปะ ๑๕๔ ๑๔ ๒ ๒๖ ๒๙ ๓๓ ๓๖ ๙ ๕ ๕๐ ๓๒.๔๗ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑๕๔ ๗ ๖ ๑๑ ๑๓ ๒๕ ๒๕ ๓๐ ๒๙ ๘๔ ๕๔.๕๕ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๕๔ ๕๐ ๑๕ ๑๖ ๒๖ ๒๓ ๑๑ ๕ ๖ ๒๒ ๑๔.๒๙ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑,๐๗๘ ๑๒๙ ๙๐ ๘๒ ๑๘๒ ๑๘๗ ๑๗๙ ๑๑๔ ๖๖ ๓๕๙ ๓๓.๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๑๔ ๑๐ ๑๕ ๑๐ ๑๔ ๑๓ ๑๕ ๑๐ ๑๗ ๔๒ ๓๖.๘๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๑๔ ๒๗ ๘ ๑๑ ๑๔ ๑๑ ๙ ๙ ๑๕ ๓๓ ๒๘.๙๕ 

วิทยาศาสตร์ ๑๑๔ ๓๓ ๑๑ ๑๐ ๑๔ ๒๒ ๗ ๒ ๒ ๑๑ ๙.๖๕ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๓๔๒ ๔๘ ๔๒ ๓๗ ๓๑ ๔๔ ๕๒ ๒๖ ๔๔ ๑๒๒ ๓๕.๖๗ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๒๘ ๒๕ ๒๙ ๑๔ ๒๗ ๓๖ ๔๖ ๓๘ ๑๓ ๙๗ ๔๒.๕๔ 

ศิลปะ ๑๑๔ ๑๐ ๓ ๒ ๔ ๖ ๑๒ ๑๙ ๕๘ ๘๙ ๗๘.๐๗ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑๑๔ ๗ ๕ ๓ ๑๐ ๑๓ ๒๖ ๑๗ ๓๓ ๗๖ ๖๖.๖๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๑๔ ๔๐ ๑๔ ๑๐ ๑๐ ๑๓ ๘ ๑ ๖ ๑๕ ๑๓.๑๖ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗๙๘ ๑๕๙ ๘๓ ๕๖ ๗๓ ๘๑ ๘๙ ๘๓ ๑๔๒ ๓๑๔ ๓๙.๓๕ 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๑๓ ๒๔ ๒ ๖ ๘ ๑๘ ๑๑ ๑๘ ๒๑ ๕๐ ๔๔.๒๕ 

คณิตศาสตร์ ๑๑๓ ๔๐ ๔ ๘ ๑๕ ๑๐ ๑๓ ๕ ๑๘ ๓๖ ๓๑.๘๖ 

วิทยาศาสตร์ ๑๑๓ ๓๔ ๑๓ ๗ ๑๓ ๑๐ ๙ ๖ ๒ ๑๗ ๑๕.๐๔ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๓๓๙ ๖๙ ๙ ๑๖ ๓๓ ๒๔ ๒๘ ๓๕ ๑๐๖ ๑๖๙ ๔๙.๘๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๒๖ ๓๒ ๒๑ ๒๒ ๒๘ ๓๑ ๒๑ ๒๒ ๔๙ ๙๒ ๔๐.๗๑ 

ศิลปะ ๑๑๓ ๑๘ ๑ ๘ ๑ ๑๐ ๓ ๗ ๖๕ ๗๕ ๖๖.๓๗ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑๑๓ ๑ ๒ ๔ ๒ ๑๔ ๒๔ ๔๘ ๒ ๗๔ ๖๕.๔๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๑๓ ๔๒ ๑๕ ๑๓ ๑๑ ๕ ๙ ๖ ๖ ๒๑ ๑๘.๕๘ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗๙๑ ๑๖๖ ๗๑ ๕๗ ๗๑ ๕๒ ๖๑ ๕๔ ๒๑๗ ๓๓๒ ๔๑.๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕๗ ๒๗ ๓๘ ๑๗ ๑๖ ๑๘ ๑๕ ๑๐ ๑๕ ๔๐ ๒๕.๔๘ 

คณิตศาสตร์ ๑๕๗ ๖ ๖๑ ๒๐ ๓๐ ๑๔ ๑๐ ๕ ๗ ๒๒ ๑๔.๐๑ 

วิทยาศาสตร์ ๑๕๗ ๓๓ ๓๗ ๑๑ ๒๒ ๒๕ ๑๓ ๕ ๕ ๒๓ ๑๔.๖๕ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๔๗๑ ๑๙ ๒๕ ๒๖ ๗๑ ๑๑๑ ๑๐๔ ๗๖ ๓๕ ๒๑๕ ๔๕.๖๕ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
๓๑๔ ๓๕ ๔๕ ๔๓ ๓๒ ๔๖ ๓๑ ๒๖ ๕๑ ๑๐๘ ๓๔.๓๙ 

ศิลปะ ๑๕๗ ๒๓ ๓๕ ๑๐ ๑๓ ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๓๒ ๖๒ ๓๙.๔๙ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑๕๗ ๗ ๒๑ ๑๓ ๓๑ ๔๑ ๒๒ ๖ ๑๓ ๔๑ ๒๖.๑๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๕๗ ๒๓ ๕๓ ๒๙ ๒๒ ๗ ๔ ๔ ๒ ๑๐ ๖.๓๗ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑,๑๓๗ ๑๑๓ ๒๕๙ ๑๓๔ ๑๕๙ ๑๒๕ ๑๒๕ ๘๗ ๑๒๗ ๓๓๙ ๒๙.๘๒ 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๕๗ ๒๖ ๒๓ ๑๕ ๑๓ ๑๘ ๒๕ ๑๒ ๒๕ ๖๒ ๓๙.๔๙ 

คณิตศาสตร์ ๑๕๗ ๒๕ ๒๗ ๑๗ ๒๘ ๓๕ ๑๕ ๖ ๔ ๒๕ ๑๕.๙๒ 

วิทยาศาสตร์ ๑๕๗ ๒๓ ๓๙ ๒๐ ๒๘ ๑๐ ๙ ๖ ๕ ๒๐ ๑๒.๗๔ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๔๗๑ ๓๙ ๕๘ ๔๖ ๙๓ ๘๓ ๕๐ ๓๔ ๖๐ ๑๔๔ ๓๐.๕๗ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
๓๑๔ ๕๗ ๔๑ ๑๙ ๒๘ ๔๗ ๔๖ ๓๑ ๓๙ ๑๑๖ ๓๖.๙๔ 

ศิลปะ ๑๕๗ ๗ ๑๐ ๓ ๗ ๙ ๑๓ ๒๐ ๗๗ ๑๑๐ ๗๐.๐๖ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑๕๗ ๒๑ ๑๘ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๒ ๒๗ ๔๗ ๘๖ ๕๔.๗๘ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๕๗ ๓๕ ๕๒ ๒๐ ๒๐ ๗ ๔ ๓ ๔ ๑๑ ๗.๐๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑,๑๓๗ ๑๒๕ ๑๔๓ ๑๒๓ ๑๗๖ ๑๕๘ ๑๔๓ ๑๐๐ ๑๒๘ ๓๗๑ ๓๒.๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๘ ๙ ๗ ๒ ๗ ๙ ๑๘ ๑๑ ๑๐ ๓๙ ๕๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๗๘ ๒๗ ๑๕ ๘ ๕ ๑๐ ๕ ๑ ๓ ๙ ๑๕.๕๔ 

วิทยาศาสตร์ ๗๘ ๐ ๑ ๔ ๒๗ ๒๘ ๑๒ ๐ ๐ ๑๒ ๑๕.๓๘ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๗๘ ๔ ๕ ๗ ๕ ๑๐ ๑๘ ๑๙ ๑๐ ๔๗ ๖๐.๒๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๘ ๑๙ ๒๐ ๗ ๑๒ ๑๑ ๗ ๒ ๐ ๙ ๑๑.๕๔ 

ศิลปะ ๗๘ ๒๙ ๘ ๗ ๓ ๖ ๙ ๘ ๓ ๒๐ ๒๕.๖๔ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๗๘ ๑๓ ๓ ๒ ๒ ๑๑ ๑๑ ๙ ๒๗ ๔๗ ๖๐.๒๖ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๘ ๓๕ ๒๑ ๙ ๓ ๑ ๒ ๐ ๑ ๓ ๓.๘๕ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘๑๗ ๑๒๘ ๑๐๙ ๙๖ ๘๗ ๑๐๘ ๙๙ ๘๑ ๘๒ ๒๖๒ ๓๒.๐๗ 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๗๕ ๑๖ ๕ ๖ ๕ ๔ ๙ ๑๐ ๑๗ ๓๖ ๔๘.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๗๕ ๒๓ ๑๔ ๑๕ ๑๑ ๒ ๔ ๑ ๐ ๕ ๖.๖๗ 

วิทยาศาสตร์ ๗๕ ๓๖ ๕ ๙ ๑๓ ๙ ๒ ๑ ๐ ๓ ๔.๐๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๗๕ ๑๒ ๖ ๑๒ ๑๐ ๘ ๒๓ ๔ ๐ ๒๗ ๓๖.๐๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๕ ๑๕ ๑๕ ๗ ๔ ๙ ๑๐ ๔ ๕ ๑๙ ๒๕.๓๓ 

ศิลปะ ๗๕ ๓๖ ๖ ๒ ๗ ๖ ๖ ๕ ๗ ๑๘ ๒๔.๐๐ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๗๕ ๑๒ ๕ ๓ ๔ ๕ ๓ ๑๒ ๒๐ ๓๕ ๔๖.๖๗ 

ภาษาต่างประเทศ ๗๕ ๒๕ ๗ ๗ ๘ ๓ ๘ ๒ ๒ ๑๒ ๑๖.๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗๑๓ ๑๒๕ ๖๓ ๗๐ ๑๐๐ ๙๙ ๗๒ ๗๔ ๖๔ ๒๑๐ ๒๙.๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๑ ๖ ๑๐ ๘ ๘ ๑๔ ๑๓ ๘ ๑๑ ๓๒ ๓๙.๕๑ 

คณิตศาสตร์ ๘๑ ๑๓ ๘ ๑๑ ๑๕ ๑๕ ๕ ๖ ๕ ๑๖ ๑๙.๗๕ 

วิทยาศาสตร์ ๘๑ ๑๒ ๒๕ ๙ ๑๗ ๔ ๕ ๓ ๓ ๑๑ ๑๓.๕๘ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๘๑ ๓ ๕ ๑๘ ๑๘ ๑๕ ๑๓ ๖ ๒ ๒๑ ๒๕.๙๓ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
๘๑ ๓ ๖ ๘ ๕ ๕ ๑๖ ๑๕ ๒๓ ๕๔ ๖๖.๖๗ 

ศิลปะ ๘๑ ๙ ๑ ๓ ๑๐ ๑๔ ๓๓ ๑๑ ๐ ๔๔ ๕๔.๓๒ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

๘๑ ๕ ๓ ๒ ๖ ๙ ๑๐ ๒๒ ๒๔ ๕๖ ๖๙.๑๔ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๑ ๔๖ ๗ ๗ ๒ ๕ ๓ ๕ ๓ ๑๑ ๑๓.๕๘ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๘๔๓ ๙๑ ๑๑๘ ๙๗ ๑๐๐ ๘๓ ๗๘ ๗๐ ๑๘๗ ๓๓๕ ๓๙.๗๔ 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๑ ๖ ๗ ๓ ๑๙ ๙ ๑๔ ๙ ๑๔ ๓๗ ๔๕.๖๘ 

คณิตศาสตร์ ๘๑ ๕ ๔ ๑๕ ๑๐ ๗ ๑๓ ๑๐ ๑๗ ๔๐ ๔๙.๓๘ 

วิทยาศาสตร์ ๘๑ ๓ ๑๖ ๑๙ ๑๕ ๑๒ ๙ ๓ ๑ ๑๓ ๑๖.๐๕ 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๑๖๒ ๙ ๒๑ ๑๘ ๒๓ ๒๒ ๓๒ ๑๖ ๒๑ ๖๙ ๔๒.๕๙ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๑ ๓ ๙ ๗ ๖ ๙ ๒๐ ๑๗ ๑๐ ๔๗ ๕๘.๐๒ 

ศิลปะ ๘๑ ๓ ๒ ๙ ๑๘ ๔๐ ๘ ๑ ๐ ๙ ๑๑.๑๑ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- - - - - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ ๘๑ ๒๐ ๑๒ ๑๕ ๙ ๖ ๕ ๓ ๖ ๑๔ ๑๗.๒๘ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗๙๘ ๗๒ ๗๖ ๖๕ ๙๖ ๙๑ ๑๐๒ ๑๐๔ ๑๘๖ ๓๙๒ ๔๙.๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๒๓ ๙ ๑๑ ๑๒ ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๒ ๒๑ ๔๙ ๓๙.๕๔ 

คณิตศาสตร์ ๑๒๓ ๙ ๔๗ ๑๙ ๑๒ ๙ ๑๑ ๕ ๐ ๑๖ ๑๓.๐๑ 

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๒๔๖ ๓๗ ๕๘ ๒๓ ๓๐ ๑๘ ๓๘ ๒๐ ๑๕ ๗๓ ๒๙.๖๗ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
๑๒๓ ๑๘ ๒๑ ๑๑ ๑๐ ๑๙ ๑๖ ๑๒ ๑๓ ๔๑ ๓๓.๓๓ 

ศลิปะ ๑๒๓ ๑๔ ๖ ๕ ๒ ๑๑ ๖ ๑๑ ๖๘ ๘๕ ๖๙.๑๑ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- - - - - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๓ ๑๘ ๔๔ ๑๘ ๑๒ ๖ ๒ ๑๐ ๙ ๒๑ ๑๗.๐๗ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑,๒๔๗ ๑๓๘ ๑๘๗ ๙๙ ๑๓๖ ๑๓๘ ๑๒๗ ๑๐๖ ๒๙๕ ๕๒๘ ๔๒.๓๔ 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนท่ี ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๒๐ ๙ ๑๑ ๔ ๑๘ ๑๓ ๑๘ ๑๒ ๓๒ ๖๒ ๕๑.๖๗ 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ ๒๑ ๔๘ ๑๐ ๑๑ ๑๐ ๕ ๑๑ ๔ ๒๐ ๑๖.๖๗ 

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - - - - 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
๑๒๐ ๑๑ ๗ ๓ ๑๑ ๑๒ ๑๑ ๑๑ ๕๓ ๗๕ ๖๒.๕๐ 

สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
๑๒๐ ๑๑ ๓ ๑ ๑ ๐ ๘ ๗ ๘๙ ๑๐๔ ๘๖.๖๗ 

ศิลปะ ๑๒๐ ๑๑ ๙ ๙ ๖ ๑๐ ๘ ๑๔ ๕๓ ๗๕ ๖๒.๕๐ 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

- - - - - - - - - - - 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๗ ๔๑ ๒๐ ๑๕ ๑๐ ๕ ๕ ๒ ๑๒ ๑๐.๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๒๘๓ ๑๑๙ ๑๔๖ ๑๐๕ ๑๓๖ ๑๘๒ ๒๐๒ ๑๓๐ ๒๓๗ ๕๖๙ ๔๔.๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

สาระวิชา 
จ านวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีมีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๑๔๔ ๒๗.๖๒ ๙.๘๕ ๓๔ คน/ ร้อยละ ๒๓.๖๑ 
ภาษาไทย ๑๔๔ ๔๐.๙๗ ๙.๔๒ ๖๗ คน/ ร้อยละ ๔๖.๕๓ 
วิทยาศาสตร์ ๑๔๒ ๓๒.๓๗ ๑๐.๓๙ ๔๙ คน/ ร้อยละ ๓๔.๕๑ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑๔๔ ๔๓.๗๙ ๙.๙๐ ๕๓ คน/ ร้อยละ ๓๖.๘๑ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๔๔ ๒๗.๑๔ ๗.๙๗ ๔๑ คน/ ร้อยละ ๒๘.๔๗ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

สาระวิชา 
จ านวน 

คน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีมีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ ๑๐๙ ๒๒.๕๒ ๘.๖๑ ๓๔ คน/ ร้อยละ ๓๑.๑๙ 
ภาษาไทย ๑๐๗ ๔๕.๗๐ ๑๓.๙๕ ๔๓ คน/ ร้อยละ ๔๐.๑๙ 
วิทยาศาสตร์ ๑๐๗ ๓๐.๔๘ ๖.๔๓ ๓๖ คน/ ร้อยละ ๓๓.๖๔ 
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๑๐๙ ๓๘.๒๘ ๖.๔๘ ๕๑ คน/ ร้อยละ ๔๖.๗๙ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๐๙ ๑๙.๗๑ ๖.๒๐ ๒๔ คน/ ร้อยละ ๒๒.๐๒ 
  

                   ๓.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน (LAS)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
   -  ไม่มีการทดสอบ 
    

                    ๓.๔ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ท้ังหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕๓ ๑๐๖ ๔๑ ๑ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๓ ๗๔ ๒๙ ๓ ๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕๗ ๘๖ ๖๓ ๔ ๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๖ ๔๔ ๒๒ ๔ ๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๒ ๕๐ ๒๘ ๑ ๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒๐ ๖๕ ๔๒ ๓ ๑๐ 

รวม ๗๐๑ ๔๒๕ ๒๒๕ ๑๖ ๓๕ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๐.๖๓ ๓๒.๑๐ ๒.๒๘ ๔.๙๙ 

 

 
 
 



 

 

๙๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                   ๓.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ท้ังหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕๓ ๗๑ ๗๕ ๒ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๓ ๔๐ ๖๐ ๘ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕๗ ๔๘ ๙๙ ๒ ๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๖ ๒๙ ๓๕ ๗ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๒ ๓๘ ๓๘ ๔ ๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒๐ ๕๕ ๔๙ ๖ ๑๐ 

รวม ๗๐๑ ๒๘๑ ๓๕๖ ๒๙ ๓๕ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๔๐.๐๙ ๕๐.๗๘ ๔.๑๔ ๔.๙๙ 

 

                  ๓.๖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

ท้ังหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕๓ ๑๔๘ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๓ ๑๐๘ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕๗ ๑๔๙ ๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๖ ๗๑ ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๘๒ ๘๐ ๒ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒๐ ๑๑๐ ๑๐ 

รวม ๗๐๑ ๖๖๖ ๓๕ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๕.๐๑ ๔.๙๙ 

       
                 ๓.๗ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

จ านวน
นักเรียน 

 
ร้อยละ 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร ๗๐๑ ๖๗๙ ๙๖.๘๖ ๒๒ ๓.๑๔ 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๗๐๑ ๖๖๖ ๙๕.๐๑ ๓๕ ๔.๙๙ 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๗๐๑ ๖๗๓ ๙๖.๐๐ ๒๘ ๔.๐๐ 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๗๐๑ ๖๙๐ ๙๘.๔๓ ๑๑ ๑.๕๗ 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๗๐๑ ๖๙๑ ๙๘.๕๗ ๑๐ ๑.๔๓ 

รวม ๓,๕๐๕ ๓,๓๙๙  ๑๐๖  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๖๘๐ ๙๖.๙๘ ๒๑ ๓.๐๒ 

 



 

 

๙๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

๑.  สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายในโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ PDCA 
ด้วยมุ่งพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน โดยส ารวจ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก รอบ ๓ จาก สมศ. ผลการประเมินตนเอง ประจ าปี 
๒๕๕๘ และการประเมินภายในจากต้นสังกัด วิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี พัฒนา
กิจกรรม งาน โครงการต่าง ๆ พัฒนาหลักสูตร จัดการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนร่วมกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าโครงการ และ
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข เป็นพลเมืองที่
ดีของชาติและของโลก ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โรงเรียนด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
โดยค านึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล สถานที่ที่ซึ่งมีอยู่จ ากัด และการใช้งบประมาณให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
พร้อมทั้งการติดตามประเมินผลและรายงานการประเมินตนเองให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบเป็นประจ า
ทุกปี 
 ๑) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  จ านวน ๖ มาตรฐาน ๒๗ ตัวบ่งชี้  คุณภาพระดับพอใช้ ๑ 
มาตรฐาน และระดับดีเยี่ยม ๕ มาตรฐาน ภาพรวมมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีมาก 
 ๒) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา จ านวน ๖ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี้ คุณภาพระดับดีเยี่ยม  ๖ 
มาตรฐาน ภาพรวมมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 ๓) มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จ านวน ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้ คุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
 ๔) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ จ านวน ๒ มาตรฐาน ๔ ตัวบ่งชี้ คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 ๕) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม จ านวน ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้ คุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 ด้วยความพยายามและต้ังใจของฝ่ายบริหาร และความร่วมมือของครูและบุคลากรที่จะพัฒนา
คุณภาพทุกด้านตามมาตรฐานของสถานศึกษาให้เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง และเป็นที่ยอมรับของชุมชน จึง
ท าให้ผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
                

 ๑.๑  โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลส าเร็จ 
 ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑. โครงการเสริมสร้างจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภัย
โลกร้อน 
 -  กิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อม 

๑. นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๔  สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้



 

 

๙๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 -  กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านลูกเสือ 
 -  กิจกรรมชุมนุม 
 -  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
 -  กิจกรรมสร้างความดีด้วยตนเอง 
 -  กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน 
 -  กิจกรรมสภานักเรียน 
 -  กิจกรรมพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน 
 -  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 -  กิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนาชีวิต 
 -  กิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงความดี 
 -  กิจกรรมวันเกียรติยศ 

๑. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี
ของโรงเรียน ครอบครัว ตลอดจนชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู่ 
๒. นักเรียนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆด้วย
ความเต็มใจ 

๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 -  กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
 -  กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้มีการจัด
แสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้น าผลงานตัวเองมาแสดง 

๔. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

๑. โรงเรียนมีงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ 

๕. โครงการห้องสมุด 
 -  กิจกรรมรักการอ่าน 
 -  กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 -  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 -  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
 -  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

๑. ห้องสมุดมีหนังสือที่เพียงพอต่อการค้นคว้า 

๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทาง        
สุขศึกษาและพลศึกษา 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการกีฬา 
- กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑. มีการจัดการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขัน
ภายนอก 
๒. นักเรียนให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๙๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
- กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ 
- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
- กิจกรรมต้านภัยเอดส์ 
- กิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหร่ี 

๑. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้ 
๒. มีการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนและ
บุคลากรทุกคน 

๘. โครงการส่งเส ริมและพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาไทย 
- กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
- กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศและมุมหนังสือเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

๑. นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ให้และเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 

๙. โครงการส่งเส ริมและพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรม A-math 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑. นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ให้และเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 

๑๐. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมซื้อสารเคมีและสื่อนวัตกรรมการเรียนการ
สอน 
- กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อด้วยมือเรา 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- กิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ 

๑. นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ให้และเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๙๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมสานฝันสู่วันคริสต์มาส 
- กิจกรรม Self Access 
- กิจกรรม Integration Field Trip 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
- กิจกรรม Crossword คนเก่ง 
- กิจกรรมจ้างครุต่างประเทศ 
- กิจกรรม English Day Camp 

๑. มีการใช้ครูผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง 
เช่น ครูภาษาจีน ครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

๑๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทาง
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมบรรพชาสามเณร 
- กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ าฝน 
- กิจกรรมค่ายพุทธบุตร 
- กิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 
- กิจกรรมอบรมสอบธรรมศึกษา 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑. วัดได้มีการช่วยเหลือโรงเรียนอยู่เป็นประจ า ทั้ง
ในเรื่องทุนการสอบธรรมศึกษาหรือการจัดการเข้า
ค่ายพุทธบุตร 

๑๓. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นาฏศิลป์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์งานศิลป์ 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะ 

๑. นักเรียนที่มีความสามารถด้านการแสดงให้ความ
สนใจเป็นจ านวนมาก 

๑๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะงานอาชีพ 
- กิจกรรมอาชีพอิสระหารายได้ระหว่างเรียน 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้มีการจัด
แสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน เพื่อให้
นักเรียนได้น าผลงานตัวเองมาแสดง 

 

 

 

 



 

 

๙๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านไอซีที 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซท์โซต์โรงเรียน 

๑. มีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตอยู่เสมอ 

 

 ๑.๒  โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
 ไม่ม ี  
 

๒. จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
 ๒.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น 
  นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีค่านิยมที่ ดีงามตามค าขวัญของ
โรงเรียน คือ ลูกทวีธา บางขุนเทียน  มีศักด์ิศรี  มีวินัย  มีน้ าใจ  มีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์แล ะ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการท างาน รักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุข  มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  มีวิจารญาณ  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีสุขนิสัย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี  มีสุนทรียภาพและมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา 
  จุดที่ควรพัฒนา 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรควรสูงขึ้น รวมไปถึงผล
การทดสอบระดับชาติควรให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย หรือเกณฑ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 ๒.๒   ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 
  ครูมากกว่าร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม  อุทิศตนในการจัดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียน  
หมั่นแสวงหาความรู้และเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดท าและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดย
ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ครูทุกคนควรมีการท าวิจัยในชั้นเรียนทุกๆภาคเรียน เพื่อจะได้แก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้ถูกจุดและควรสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน  
 ๒.๓   ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น 
  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับการกระจายอ านาจ  มีวิสัยทัศน์  มีความมุ่งมั่น  
เสียสละ  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถบริหารจัดการศึกษาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มี
การพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมที่
หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มากกว่าน้ีและผู้บริหาร
ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 



 

 

๙๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๒.๔   ด้านอัตลักษณ์ 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ที่ยืนยันส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยประสานความร่วมมือกับบ้าน วั ด องค์กร
ทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ  องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  นักเรียนต้องปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้ได้ 
 ๒.๕   ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนมีนโยบายชัดเจนในการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมไปถึงการที่ครู นักเรียน และ
บุคลากรของโรงเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ในการจัดท าโครงการต่างๆควรมีงบประมาณในการด าเนินการที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

๓. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๑) พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์บริการวิชาการ ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและในชุมชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้ ICT และการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
๒) ขยายเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๔) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษอย่างน้อย ๑ อย่าง 

 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑) สนับสนุนให้มีสนามกีฬาขนาดมาตรฐาน 
๒) สนับสนุนลูกจ้างประจ าเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ ๒ อัตรา 
๓) เพิ่มอาคารเรียนเพื่อรองรับการขยายชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ 
๔) ต้องการให้มีหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
๕) สนับสนุนให้มีเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิตเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีและให้บริการชุมชน 
๖) เพิ่มโสตวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

๙๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

- บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

- ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน (อดีต-ปัจจุบัน) 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ย้อนหลัง 

๓ ปีการศึกษา 

- รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

- ภาพกิจกรรมส าคัญ 

 

 

 



 

 

๑๐๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 



 

 

๑๐๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๑๐๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๑๐๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๑๐๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๑๐๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ท าเนียบผูบ้ริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

     
 

     
 

     
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง วันที่เข้ารับต าแหน่ง 
๑. นายกนก  จันทร์ขจร ผอ.ร.ร.ทวีธาภิเศก ปฏิบัติหน้าที่ผูบ้รหิาร ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๒. นายทองปาน  แวงโสธรณ์ อาจารย์ใหญ่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๓. นางมณฑา  โสมพงศ์ ผู้อ านวยการ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔. นางอารีย์  ชินสุวรรณ ผู้อ านวยการ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕. นางจิรา  อ่อนไสว ผู้อ านวยการ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖. นายจักรพงษ์  เร่งฐาปนกุล ผู้อ านวยการ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๗. นายสน่ัน  ชนันทวารี ผู้อ านวยการ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘. นายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อ านวยการ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๙. นายเทพฤทธิ์  ยอดใส ผู้อ านวยการ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 



 

 

๑๐๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา หมายเหตุ 

(ผลต่าง ปี ๕๗ – ๕๘ ) ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ภาษาไทย ๔๒.๒๓ ๓๓.๕๔ ๔๐.๙๗ + ๗.๔๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๘๑ ๓๕.๒๗ ๓๒.๓๗ - ๒.๙๐  
คณิตศาสตร์ ๒๓.๐๐ ๒๗.๐๕ ๒๗.๖๒ + ๐.๕๗ 
สังคมศึกษาฯ ๓๔.๗๗ ๔๒.๙๙ ๔๓.๗๙ + ๐.๘๐ 
พละศึกษาฯ ๕๖.๕๓ ๕๗.๖๖ - - 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๑๖ ๒๕.๓๖ ๒๗.๑๔ + ๑.๗๘ 
การงานฯ ๔๒.๐๒ ๔๒.๔๒ - - 
ศิลปะ ๔๑.๓๙ ๔๑.๗๑ - - 
 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา หมายเหตุ 

(ผลต่าง ปี ๕๗ – ๕๘ ) ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ภาษาไทย ๔๕.๘๖ ๔๖.๐๕ ๔๕.๗๐ - ๐.๓๕ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๑๓ ๒๙.๔๓ ๓๐.๔๘ + ๑.๐๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๖.๙๔ ๑๗.๒๘ ๒๒.๕๒ + ๕.๒๔ 
สังคมศึกษาฯ ๓๑.๓๔ ๓๕.๓๒ ๓๘.๒๘ + ๒.๙๖ 
พละศึกษาฯ ๖๑.๓๓ ๕๑.๓๑ - - 
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๑๙ ๑๙.๖๙ ๑๙.๗๑ + ๐.๐๒ 
การงานฯ ๔๖.๖๙ ๔๗.๖๗ - - 
ศิลปะ ๒๘๔๗ ๓๔.๕๓ - - 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. นายสาทร ม่วงศิริ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. นายมนูญ ไตรรัตน์  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๓. นายปัญญา ช้างเจริญ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๔. นายทวี วัดงาม  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๕. นายนิรันดร์ เรขาจารกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๖. นายอนันตศักด์ิ  ทองถึง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๗. นายเกษมนิติ ทองสัมฤทธิ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

๘. นางวิศากร อยู่กลัด  กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง) 

๙. นายไกรวุฒิ วัฒนเธียร กรรมการ (ผู้แทนครู) 

๑๐. นายนฤพล เอมแสง  กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า) 

๑๑. นายจิตบุณย์  จันทพันธ์ กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน) 

๑๒. พระครูปทีปธรรมารักษ์ กรรมการ (ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์) 

๑๓. นายบุญเหลือ  เผือกขจี กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา) 

๑๔. นายสมนึก มอญดะ  กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

๑๕. นายเทพฤทธิ์   ยอดใส กรรมการและเลขานุการ (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๑๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

 
 

 

  

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 



 

 

๑๑๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
 

 

  

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 



 

 

๑๑๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แสมขาวเกมส์ 

 
 

 

  

กิจกรรมวันลอยกระทง 



 

 

๑๑๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

กิจกรรมท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  

 
  

  

กิจกรรมมหกรรมว่าวไทย กีฬาไทย มุ่งไกลสู่อาเซียน   ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 



 

 

๑๑๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 

 

  

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  

 
 

 

  

กิจกรรมวันไหว้ครู 




