
 

 

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 

 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 

mailto:wetp2.2012@gmail.com


 

 

๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                    ๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
             ๒.๑ จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๓ ๓๓ ๕ ๖ ๑ 

 

             ๒.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
   

วุฒิการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) 
ปริญญาตรี ๓๘ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาโท ๑๐ 
ปริญญาเอก - 

 

             ๒.๓ สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ใน

แต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๓ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๗ ๑๘ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๗ ๑๘ 
๔. ภาษาไทย ๓ ๒๔ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๔ 
๖. สังคมศึกษา ๘ ๑๘ 
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๑๗ 
๘. ศิลปะ ๔ ๑๘ 
๙. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕ ๑๗ 
๑๐. แนะแนว ๑ ๒๑ 

 

 ๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 
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 ๓๘๗ ๓๑๔ ๙๖๐ 



 

 

๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 

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

    

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 

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

สุขศึกษาและพลศึกษา 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 

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

 
 
 
 



 

 

๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 

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

 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

สุขศึกษาและพลศึกษา 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 

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

 

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

สุขศึกษาและพลศึกษา 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
เทคโนโลย ี

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 

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

 



 

 

๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 

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

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 

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

 



 

 

๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

สุขศึกษาและพลศึกษา 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 

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

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ 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 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - - - - - - - - 

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

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

 



 

 

๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ - - - - - - - - - - - 

สังคมศึกษา ศาสนา 

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

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

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

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - - - - - - - - - 

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

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

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

คน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได ้
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

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

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

วิทยาศาสตร ์ - - - - - - - - - - - 

สังคมศึกษา ศาสนา 

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

สุขศึกษาและพลศึกษา 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
เทคโนโลย ี

- - - - - - - - - - - 

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

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

 
 
 
 
 



 

 

๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ภาษาไทย ๙๖ ๔๓.๓๕ ๑๑.๙๔ 
วิทยาศาสตร์ ๙๖ ๓๑.๖๓ ๗.๙๓ 
คณิตศาสตร์ ๙๕ ๒๗.๐๐ ๘.๕๔ 
สังคมศึกษาฯ ๙๖ ๔๕.๙๐ ๑๐.๓๖ 
ภาษาอังกฤษ ๙๖ ๓๐.๗๑ ๘.๕๗ 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ภาษาไทย ๘๒ ๔๙.๒๐ ๑๓.๑๕ 
วิทยาศาสตร์ ๗๖ ๒๙.๖๒ ๗.๔๙ 
คณิตศาสตร์ ๘๒ ๑๙.๗๖ ๗.๑๒ 
สังคมศึกษาฯ ๘๑ ๓๓.๘๙ ๖.๓๓ 
ภาษาอังกฤษ ๘๒ ๒๓.๙๐ ๘.๔๓ 

 

 ๖. 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 
 
      ๗. ข้อมูลสภาพชุมชน 

              ๗.๑  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 

           ๗.๒  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 



 

 

๑๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

       ๗.๓  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
                   เน่ืองจากโรงเรียนต้ังอยู่ในบริเวณมีสภาพเป็นป่าชายเลน จึงท าให้มีแหล่งเรียนรู้ที่

หลากหลาย เหมาะส าหรับการศึกษาเชิงระบบนิเวศวิทยา  อีกทั้งโรงเรียน  อยู่ใกล้วั ดท าให้สามารถประกอบ
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 

 
๘. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
    ๘.๑  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 
      ๘.๒ ห้องปฏิบัติการ 
           ๘.๒.๑  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน ๓ ห้อง 
  ๘.๒.๒  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน ๒ ห้อง   

   ๘.๒.๓  ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๘.๒.๔  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์    จ านวน ๑ ห้อง 
   ๘.๒.๕  ห้องปฏิบัติการทางอาหาร       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๘.๒.๖  ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๘.๒.๗  ห้องปฏิบัติการทางดนตรี       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๘.๒.๘  ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์       จ านวน ๑ ห้อง 
   ๘.๒.๙  ห้องปฏิบัติการทางจริยธรรม       จ านวน ๑ ห้อง 
       ๘.๓ คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑๘๒ เคร่ือง 
                               ๘.๓.๑  ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๙๐ เคร่ือง 
                                ๘.๓.๒  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๙๒ เคร่ือง 
      ๘.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนคร้ัง/ปี 

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



 

 

๑๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

       ๘.๕  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จ านวนคร้ัง/ปี 

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

    

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

          ๘.๖.๕ นายชานุกฤต  เธียรกัลยา บริษัท NJ Junior Education ให้ความรู้เร่ือง 
สอนเสริมแนวทางภาษาอังกฤษ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๒ คร้ัง/ปี 
          ๘.๖.๖ พระครูประทีปธรรมารักษ์ ให้ความรู้เรื่อง การพึ่งตนเอง สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งน้ี จ านวน ๒ คร้ัง/ป ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๙. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในรอบท่ีผ่านมา 
                          ๙.๑  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 

 
 
        
 



 

 

๑๓ 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 

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 

       
                         ๙.๒  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 

 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๐. 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 
                    



 

 

๑๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๑๑.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
                      ๑๑.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของ   
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
   คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยส านักงานเขตพื้นที่
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 
 ๑๑.๒  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก          

รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ) 
 



 

 

๑๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                              ๑๑.๒.๑  จุดเด่น 
   - ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่
รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีความสามารถด้านการคิดและการปรับตัวเขากับสังคม 

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

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

 - ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษา ด้าน

ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 - ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อพัฒนาการของ

แผนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
                   ๑๑.๒.๒  จุดที่ควรพัฒนา 

   - ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ อยู่
ในระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุงและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 - ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินครูแต่ละคนมาพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร

และไม่ได้จัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ การจัดเตรียมและใช้
สื่อไม่เหมาะสมกับกิจกรรม 

                   ๑๑.๒.๓ ข้อเสนอแนะ 
   - ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสอนเน้ือหา
ให้กระจ่างแจ้ง เรียงจากเรื่องง่ายไปเรื่องยาก จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนให้สนุกคือเรียนปนเล่น มีการ
น าเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากใบงาน ใบความรู้ สอน
เทคนิควิธีลัดให้ผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ทดลองที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีทางวิทยาศาสตร์ เรียนด้วยกิจกรรมที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็น
สื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้น ามาอภิปรายกลุ่ม มีการ



 

 

๑๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

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 
 

 
  
 

                       
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

     
 

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสถานศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก โดยน าผลและข้อเสนอแนะ
จากการประเมินภายใน และการประเมินภายนอก รอบสาม มาพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยด าเนินการ ดังน้ี 

๑. จัดการเรียนการสอนเรื่องสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัย การออกก าลังกาย การป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดและความเสี่ยงต่างๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีสุนทรียภาพสามารถ
สร้างผลงานด้านศิลปะ ดนตรี วรรณศิลป์ กีฬานันทนาการ ในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งชั่ วโมงแนะแนว 
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 ๒๕๕๙ มีดังน้ี 
- กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย เช่น จัดการ

ออกก าลังกายแอโรบิคแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคนในวันพฤหัสบดี การทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  

- 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 

ตอนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 



 

 

๒๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง ได้รู้จักแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด เน่ืองจาก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหายาเสพติด คือบุหร่ี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเพราะครอบครัวที่มีผู้เสพ โรงเรียนจึงได้จัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

    ๔)  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตที่ดี จัดกิจกรรมดังน้ี 
- ให้นักเรียนตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุบัติเหตุ

และปัญหาทางเพศ โดยจัดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน 
- จัดสถานที่ส าหรับเล่นกีฬาและนันทนาการทั่วบริเวณโรงเรียน 

   - จัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
เช่น ชุมนุมกีฬาต่าง ๆ ชุมนุมนาฏศิลป์ เป็นต้น ซึ่งท าให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขรวมทั้งการจัด
อบรมทั้งในและนอกสถานที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
     ๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย กิจกรรมร าลึกสุนทรภู่   
ครูกวีศรีสยาม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ กิจกรรม     
ทัศนศึกษา ซึ่งแต่ละกิจกรรมจัดให้มีการเสริมทักษะทั้งด้านการ ดู พูด อ่านและเขียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
     ๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-Math & 
Sudoku/ค่ายคณิตศาสตร์ แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ หาผลสัมฤทธิ์ผลิตสื่อและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ 
     ๗) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ค่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการ การพัฒนาสื่อเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
     ๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ สานฝันสู่วันคริสต์มาส Integration Field Trip ค่ายภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาโดยการให้นักเรียนปฏิบัติ
หน้าเสาธง และการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Crossword 
     ๙) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ค่ายพุทธบุตร อบรมธรรมศึกษา ประกวดมารยาทไทย การตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมวันเข้าพรรษา และกิจกรรมวันลอยกระทง 
     ๑๐) โครงการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ความเป็นเลิศด้วยศิลปะ และการอนุรักษ์
ว่าวไทย 
     ๑๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ การเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย ส่งเสริมการเข้าแข่งขันทักษะงานอาชีพ
ต่างๆ 
     ๑๒) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ ได้พยายามพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ ICT ของโรงงานเพื่อให้พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนที่ได้
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
     ๑๓) โครงการส่งเสริมความสามารถทางสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
ภายใน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม และยังส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่จัดการ
แข่งขัน 



 

 

๒๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

     ๑๔) โครงการห้องสมุด ได้มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น 
     ๑๕) โครงการแนะแนว จัดกิจกรรมการแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ การติวสอบ 
GAT/PAT 
     ๑๖) โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์และดีขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมติวข้อสอบ เพื่อเตรียมทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในวิชาต่างๆ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานและตามตัวชี้วัด 
สามารถสื่อสาร รู้จักการวางแผนการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตา มหลักประชาธิปไตย กล้า
แสดงออกและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
สื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกก าลังกาย 
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท 
   

๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีทักษะตามที่หลักสูตรก าหนด สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เพิ่มขึ้น  
 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ   มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น และผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการตามความถนัดและสนใจ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) จัดโครงการและกิจกรรมให้หลากหลาย สร้างความตระหนักที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๒) จัดโครงการที่เน้นความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ให้มากขึ้น 
 ๕) ควรมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของผล งานการท าวิ จัยของผู้ เ รียนโดยจัดครูเป็น
คณะกรรมการให้มากพอที่จะดูแลให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงคุณภาพของผลงานได้อย่างทั่วถึงและการด าเนินการ
ทั้งหมดจะต้องท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๖) จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

มาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารอย่างมีคุณภาพ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๕๕๔ และกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดท าแผนภูมิการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา จัดท าพรรณนางานแก่บุคลากรทุกท่านเพื่อเป็น
ข้อมูลขอบข่ายของงาน ท าให้การด าเนินการบริหารกลุ่มงานทั้ง ๔ กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุม คล่องตัว 
และครบถ้วน แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการก ากับติดตาม ดูแลและพิจารณาออกแบบระบบการ
บริหารและการด าเนินการ ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดคุณภาพ ตรงตามเป้าหมายการ
จัดการศึกษา ซึ่งเป็นการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจการบริหารไปยังผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งเป็นการ
บริหารงานตามสายการบริหาร และตามบทพรรณนางาน และการบริหารงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม โดยการ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี
อย่างโปร่งใสชัดเจนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้เรียน มีเป้าหมายการด าเนินงานที่เน้นการพัฒนานักเรียน
ในหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพร่างกายและอนามัย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการใช้
เทคโนโลยี และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน มีจิตส านึกในความเป็นไทย 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มาตรฐานที่เกี่ยวกับครูมี
เป้าหมายการด าเนินงานเกี่ยวกับครูคือ มีครูจ านวนที่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน/ การสอนตามความถนัดของตัวเอง นอกจากน้ียังมีการพัฒนาครูทางด้านจิตวิญญาณ การพัฒนา
ทางด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษ การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้บริหารซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงาน
คือผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า มีการจัดโครงสร้างโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
มีการจัดงาน/ โครงการและกิจกรรมต่างๆมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีการจัดหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชน 

นอกจากน้ีโรงเรียนยังได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ จัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันในการก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๑) โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
มีการจับคู่นิเทศและการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการนิเทศติดตามเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ยิ่งขึ้น 
 ๒) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ๓) แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและ



 

 

๒๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕) สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 ๗) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 ๘) ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมิน และน าผลการวิจัยมาเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
   

๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ให้มากขึ้น 
 ๕) ควรมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการท าวิ จัยของผู้ เ รียนโดยจัดครูเป็น
คณะกรรมการให้มากพอที่จะดูแลให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงคุณภาพของผลงานได้อย่างทั่วถึงและการด าเนินการ
ทั้งหมดจะต้องท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๖) จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
มาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนการด าเนินการโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยก าหนดไว้ในพันธกิจ และยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาคุณภาพ



 

 

๒๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

การศึกษาของโรงเรียน ด าเนินการตามแผนโดยให้ความรู้แก่บุคลากร สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีและการใช้สื่อสาร
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นิเทศ
ภายใน ติดตามการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ให้ขวัญก าลังใจ สนับสนุนให้ครูท าผลงานเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
หรือรับรางวัล และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 นอกจากน้ียังได้ส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรมที่คอยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
  ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลของภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิต – วิทย์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีโครงการสร้าง
วัฒนธรรมวิจัย เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน ดังผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองที่
มีต่อหลักสูตรสถานศึกษา ผลอยู่ในระดับ ดี หลักสูตรได้ผ่านการประเมินจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ใน
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       
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ ตามความสนใจ และการศึกษาภูมิปัญญาตามศาสนาสถานต่างๆ การเชื่อมโยง
ชุมชนกับโรงเรียน การร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโอกาสอื่นๆ 

๓) โรงเรยีนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีชุมนุมต่างๆ ถึง ๔๔ ชุมนุม จัดต้ังตามความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียน 

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

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๑) โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
มีการจับคู่นิเทศและการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการนิเทศติดตามเพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ยิ่งขึ้น 
 ๒) สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ๓) แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่ มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕) สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 



 

 

๒๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๗) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 ๘) ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมิน และน าผลการวิจัยมาเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
   

๓. จุดเด่น 
 ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ด้วยความต้ังใจ 
 ๒) ครูมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร จึงให้ความร่วมมือในการพัฒนางานให้เกิดผลส าเร็จเพื่อ
คุณภาพของโรงเรียน 
 ๓) ครูมีความกระตือรือร้นในการสอน อบรมและปลูกจิตส านึก เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในหน้าที่
ของตัวเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
 ๔) มีการด าเนินโครงการและรายงานโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุ กกลุ่มสาระ โครงการพัฒนา
เว็บไซต์และสื่อการเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๕) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๖) ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ให้มากขึ้น 
 ๕) จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๖) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 ๗) พัฒนาระบบการประเมิน ทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยแยกการประชุมแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน ามาพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๘) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย โดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสื่อ ICT รวมทั้งการประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี ๔ ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังน้ี 
  P การวางแผน โดยทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการ



 

 

๒๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

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

D การด าเนินการ โดยทุกฝ่ายที่รับผิดชอบงานโครงการและกิจกรรมด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดและตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของโรงเรียน แนวทางการประ เมิน
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 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ๑) โรงเรียนมีการด าเนินการที่เป็นระบบชัดเจน แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานที่ประกอบด้วย ครู
และบุคลากรทุกคน จัดท าแนวทางการประเมินตนเอง ก าหนดปฏิทินงาน ประชุมชี้แจง นัดหมาย ด าเนินการ 
และติดตามทบทวนตรวจสอบ 
 ๒) ครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและมีการท างานเป็นทีม 
 ๓) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
   

๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจนและเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนจะเน้นการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล



 

 

๒๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) พัฒนาระบบการประเมิน ทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยแยกการประชุมแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน ามาพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๕) โรงเรียนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน 
 ๖) นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองแต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งน้ี 
เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีมาก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งน้ี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผล
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ดังน้ีคือ  
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง มีความสามารถด้านการคิดและการปรับตัวเขากับสังคม 
 ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ คือ “สุภาพชน คนดี ทวีธา 
บางขุนเทียน” เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ครอบคลุมปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาคือ อนุรักษ์ว่าวไทย บรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผลด าเนินงานเพื่อ
แก้ปัญหาการใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้องและฟุ่มเฟือย ซึ่งเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่  มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ด้านงบประมาณ สนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวถานศึกษาและพัฒนาครูให้มี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ มีการวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงานที่ส าคัญ จัดระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการและเป็นแหล่ งสืบค้นข้อมูลได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเน้นความปลอดภัยแก่ผู้ เรียน สะอาด ถูก
สุขลักษณะและสวยงาม 
 ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อพัฒนาการของแผนการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 



 

 

๒๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
ตอนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ ดังน้ันจากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ ดังน้ี 
 
สรุปผล 
มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น 
 ๑) ผู้เรียนมีทักษะตามที่หลักสูตรก าหนด สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) เพิ่มขึ้น  
 ๒) ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น และผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการตามความถนัดและสนใจ 
 

 จุดควรพัฒนา 
 ๑) จัดโครงการและกิจกรรมให้หลากหลาย สร้างความตระหนักที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๒) จัดโครงการที่เน้นความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเน่ือง 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ให้มากขึ้น 
 ๕) ควรมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการท าวิ จัยของผู้ เ รียนโดยจัดครูเป็น
คณะกรรมการให้มากพอที่จะดูแลให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงคุณภาพของผลงานได้อย่างทั่วถึงและการด าเนินการ
ทั้งหมดจะต้องท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๖) จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
มาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเ รียนรู้

ตอนที่ ๓  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
 



 

 

๒๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

 จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ให้มากขึ้น 
 ๕) ควรมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการท าวิ จัยของผู้ เ รียนโดยจัดครูเป็น
คณะกรรมการให้มากพอที่จะดูแลให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงคุณภาพของผลงานได้อย่างทั่ วถึงและการด าเนินการ
ทั้งหมดจะต้องท าอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๖) จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
มาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จุดเด่น 
 ๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ด้วยความต้ังใจ 
 ๒) ครูมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร จึงให้ความร่วมมือในการพัฒนางานให้เกิดผลส าเร็จเพื่อ
คุณภาพของโรงเรียน 
 ๓) ครูมีความกระตือรือร้นในการสอน อบรมและปลูกจิตส านึก เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักในหน้าที่
ของตัวเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
 ๔) มีการด าเนินโครงการและรายงานโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุ กกลุ่มสาระ โครงการพัฒนา
เว็บไซต์และสื่อการเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๕) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๖) ครูทุกคนมีวิจัยในชั้นเรียน 
 

 จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ให้มากขึ้น 
 ๕) จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๖) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 ๗) พัฒนาระบบการประเมิน ทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยแยกการประชุมแต่



 

 

๓๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน ามาพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๘) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย โดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสื่อ ICT รวมทั้งการประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี ๔ ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ชัดเจนและเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนจะเน้นการมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 

 จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา 
 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) พัฒนาระบบการประเมิน ทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยแยกการประชุมแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและน ามาพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๕) โรงเรียนควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน 
 ๖) นักเรียนมีการประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองแต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑) พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์บริการวิชาการ ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและในชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้ ICT และการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

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

 

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

 



 

 

๓๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

- ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน (อดีต-ปัจจุบัน) 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ย้อนหลัง 

๓ ปีการศึกษา 

- รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

- ภาพกิจกรรมส าคัญ 

 

 

 



 

 

๓๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 



 

 

๓๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๓๕ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๓๖ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๗ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ท าเนียบผูบ้ริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

     
 

     
 

     
 

 
 



 

 

๓๘ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา หมายเหตุ 

(ผลต่าง ปี ๕๘ – ๕๙ ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ภาษาไทย ๓๓.๕๔ ๔๐.๙๗ ๔๓.๓๕ + ๒.๓๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๒๗ ๓๒.๓๗ ๓๑.๖๓ - ๐.๗๔  
คณิตศาสตร์ ๒๗.๐๕ ๒๗.๖๒ ๒๗.๐๐ - ๐.๖๒ 
สังคมศึกษาฯ ๔๒.๙๙ ๔๓.๗๙ ๔๕.๙๐ + ๒.๑๑ 
พละศึกษาฯ ๕๗.๖๖ - - - 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๓๖ ๒๗.๑๔ ๓๐.๗๑ + ๓.๕๗ 
การงานฯ ๔๒.๔๒ - - - 
ศิลปะ ๔๑.๗๑ - - - 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา หมายเหตุ 

(ผลต่าง ปี ๕๘ – ๕๙ ) ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ภาษาไทย ๔๖.๐๕ ๔๕.๗๐ ๔๙.๒๐ + ๓.๕๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๔๓ ๓๐.๔๘ ๒๙.๖๒ - ๐.๘๖ 
คณิตศาสตร์ ๑๗.๒๘ ๒๒.๕๒ ๑๙.๗๖ - ๒.๗๖ 
สังคมศึกษาฯ ๓๕.๓๒ ๓๘.๒๘ ๓๓.๘๙ - ๔.๓๙ 
พละศึกษาฯ ๕๑.๓๑ - - - 
ภาษาอังกฤษ ๑๙.๖๙ ๑๙.๗๑ ๒๓.๙๐ + ๔.๑๙ 
การงานฯ ๔๗.๖๗ - - - 
ศิลปะ ๓๔.๕๓ - - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๙ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๐ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
 

 

  

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 



 

 

๔๑ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 
 

 

  

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 



 

 

๔๒ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน  

 
 

 

 

 

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 



 

 

๔๓ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

กิจกรรมท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  

 
 

 

 

 

กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญต่างๆ 



 

 

๔๔ 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 

 

  

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  

 
 

  

กิจกรรมวันไหว้ครู 


