
 

 

๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

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

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

แผนที่โรงเรียน 

 
 ๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้ก่อตั้งโดย นายห้างอาทร  สังขะวัฒนะ  อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนทวีธาภิ เศกและนางไสว  สังขะวัฒนะได้บริจาคที่ ดินจำนวน ๕๐ ไร่  ๑ งาน ๓๒ ตารางวา                          
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโรงเรียนทวีธาภิ เศก บางขุนเทียน โดยทำพิธีมอบแก่ ฯพณฯ ชวน  หลีกภัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้ก่อตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๗ ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทวีธาภิเศก ๒ ในปีแรกรับนักเรียนชั้น ม.๔ ชาย –หญิง 
จำนวน ๗๗ คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนทวีธาภิเศก ต่อมาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังคาทรงไทย ๒ 

ส่วนที่ ๑  ขอ้มูลทั่วไป 
 

mailto:wetp2.2012@gmail.com


 

 

๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ชั้นโดยใช้เงินที่ได้รับการบริจาคจากคุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี และได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังนี้ในวันที่ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โรงเรียนจึงได้กำหนดให้วันที่ ๑๙  พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
 ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 
       ๑.๓.๑ ขอ้มูลผู้บริหารสถานศึกษา 

 

๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน  
    นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ 
    วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โทรศัพท ์๐๘ ๑๗๐๘ ๐๑๕๐  
    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี ๓ เดือน 
 

  

 

๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
    นางพัชรินทร์ เหมะธุลิน 
    วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๗๖ ๘๗๓๗ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศกึษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 

  

 

๓) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
    นายสมคิด ประสานพิมพ์ 
    วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๑๐๓ ๔๒๘๓ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศกึษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป 

  

 

๔) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
    นายอธิวัฒน์  มะมิง 
    วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ  โทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๘๕ ๑๙๗๕   
    วุฒิการศึกษาสูงสุด การศกึษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 



 

 

๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

                 ๑.๓.๒ ข้อมลูหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานสถานศึกษา 

 

๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
    นายสมชาต  บุญเจือ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ครูกลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
    โทรศัพท ์๐๘ ๔๔๔๙ ๑๖๕๖  E-mail somchat.nongnut@gmail.com  

  

 

๒) หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา  
    นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักด์ิ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตร ี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์
    โทรศัพท ์๐๖ ๕๖๖๕ ๒๓๒๑  E-mail artit.c@tpt.ac.th  
 

 
       ๑.๓.๓ ขอ้มูลครูและบคุลากร  (ข้อมลู ณ วันที ่31 มีนาคม ๒๕๖๔) 

        ๑) วิทยฐานะ 
 

ครูและ
บุคลากร 

คร ู
คศ.๕ 

คร ู
คศ.๔ 

คร ู
คศ.๓ 

คร ู
คศ.๒ 

คร ู
คศ.๑ 

ครู
ผู้ช่วย 

พนักงาน
ราชการ 

คร ู
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาต ิ

ลูกจ้าง 
ประจำ/
ชั่วคราว 

รวม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

- - ๔ ๕ ๒๕ ๒๒ ๔ ๑ ๒ ๔ ๖๘ 

 

 
 

 ๒) วุฒิการศึกษา  
 

กลุ่มสาระฯ จำนวนตามระดับการศึกษา (คน) รวม 



 

 

๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ    ๑  ๑    ๑ 
รองผู้อำนวยการ    ๒ ๑ ๓    ๓ 
ภาษาไทย ๔ ๒ ๖  ๑ ๑    ๗ 
คณิตศาสตร ์ ๖ ๑ ๗  ๒ ๒    ๙ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๗ ๖ ๑๓ ๓  ๓    ๑๖ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

๔ ๑ ๕ ๒ ๑ ๓    ๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา  ๓ ๓ ๑  ๑    ๔ 
ศิลปะ ๓ ๑ ๔       ๔ 
การงานอาชีพ ๑ ๓ ๔       ๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๓ ๗ ๑๐       ๑๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑  ๑       ๑ 

รวม ๒๙ ๒๔ ๕๓ ๙ ๕ ๑๔    ๖๗ 
 

 
 

 ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห)์ 
๑. ภาษาไทย ๗ ๑๔ 
๒. คณิตศาสตร์ ๙ ๑๗ 
๓. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๑๖ ๑๗ 



 

 

๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘ ๑๘ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๑๖ 
๖. ศิลปะ ๔ ๑๔ 
๗. การงานอาชีพ ๔ ๑๖ 
๘. ภาษาต่างประเทศ ๑๐ ๑๕ 
๙. กิจกรรมพฒันาผู้เรียน ๑ ๒๒ 

รวม ๖๓ ๑๗ 
 

 
 
 
 
๑.๔ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

  ๑) จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้น 
เพศ รวม 

 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๑ ๑๓๗ ๘๒ ๒๑๙ ๖ ๓๗ 
ม. ๒ ๑๔๐ ๗๔ ๒๑๔ ๖ ๓๖ 
ม. ๓ ๑๕๓ ๘๖ ๒๓๙ ๖ ๔๐ 
รวม ๔๓๐ ๒๔๒ ๖๗๒ ๑๘ ๓๘ 
ม. ๔ ๑๑๔ ๑๒๑ ๒๓๕ ๗ ๓๔ 
ม. ๕ ๑๑๙ ๖๖ ๑๘๕ ๕ ๓๗ 
ม. ๖ ๖๐ ๔๘ ๑๐๘ ๔ ๒๗ 
รวม ๒๙๓ ๒๓๕ ๕๒๘ ๑๖ ๓๓ 

รวมจำนวนนกัเรียนทั้งหมด ๗๒๓ ๔๗๗ ๑๒๐๐ ๓๔ ๓๕ 
 

 ๒) จำแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง 
 



 

 

๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

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

 ๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๕,๐๕๐,๖๑๐ งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๔,๕๔๐,๖๑๗ 
เงินนอกงบประมาณ ๔,๒๒๐,๒๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๒๑๗,๔๐๕ 
เงินอื่น ๆ (ระบุ) ๒๔๐,๐๐๐ งบอ่ืน ๆ (ระบ)ุ ๒๔๐,๐๐๐ 

รวมรายรับ ๙,๕๑๐,๘๑๐ รวมรายจ่าย ๖,๙๙๘,๐๒๒ 
 สรุป  งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๔ ของรายรับ 
 สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๑ ของรายรับ 
 ๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน 
  ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 
๑๐๐,๕๐๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ร้านอาหารทะเล หมู่บ้านจัดสรรและบ่อเลี้ยงกุ้ง อาชีพ
หลักของประชากรในชุมชน คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี /
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการเล่นสะบ้า ประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญบางกระดี่ แขวง
แสมดำ เขตบางขุนเทียน 
  ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักคืออาชีพรับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละประมาณ ๘๐ อีกร้อยละ ๒๐ ประกอบอาชีพนักธุรกิจ  ค้าขาย ทำประมงและรับราชการ  ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท      
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน และแนวโน้มความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนคือต้องการให้โรงเรียนมี
อาคารเรียนที่เพิ่มขึ้น มีโดมหลังคาเพ่ือกันความร้อน สนามกีฬาและการคมนาคมที่สะดวกขึ้น 



 

 

๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

  ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณมีสภาพเป็นป่าชายเลน จึงทำให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสำหรับการศึกษาเชิงระบบนิเวศวิทยา  อีกทั้งโรงเรียน  อยู่ใกล้วัดทำให้สามารถประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาได้อย่างสม่ำเสมอ  และข้อดีอีกประการหนึ่งคือ โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และชุมชนที่
เข้มแข็ง  ซึ่งให้การสนับสนุนโรงเรียนในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่วนอุปสรรคหรือ
ข้อจำกัดของโรงเรียน คือ โรงเรียนอยู่ลึกการคมนาคมไม่สะดวก  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  ทำ
ให้มีการย้ายถิ่นฐานบ่อย ซึ่งส่งผลให้มีนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออกอยู่ตลอดเวลาและยังมีผลต่อการศึกษาและ
พฤติกรรมของนักเรียน 
 

 ๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
      โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง 
๒๕๖๑) โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรบัปรุง ๒๕๖๑ ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 



 

 

๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖  
กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
วิทยาศาสตร์ ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๒๘๐ (๗ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
- ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
- ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการ
ดำเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

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

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

ปีละไมน่้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง/ปี 
ไม่น้อยกว่า 

๑,๖๐๐  ชั่วโมง 

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

๓,๖๐๐ ชั่วโมง 
 
 ๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  ๑)  ห้องสมุดมีขนาด ๒๐๐ ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด ๑๒,๑๔๑ เล่ม  

      การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ คอมพิวเตอร ์
               จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล ๑๕ เครื่อง 
              จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๕๗๖  คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 

๕๐.๙๓ ของนักเรียนทั้งหมด           
              จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๔๖๔ คนต่อวัน  

คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๓ ของนักเรียนทั้งหมด 
 ๒) ห้องปฏิบัติการ 

๒.๑  ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์    จำนวน ๓ ห้อง 
      ๒.๒  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน ๓ ห้อง   



 

 

๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

       ๒.๓  ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จำนวน ๑ ห้อง 
       ๒.๔  ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร ์  จำนวน ๑ ห้อง 
       ๒.๕  ห้องปฏิบัติการทางอาหาร       จำนวน ๑ ห้อง 
       ๒.๖  ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ       จำนวน ๑ ห้อง 
       ๒.๗  ห้องปฏิบัติการทางดนตร ี      จำนวน ๑ ห้อง 
       ๒.๘  ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์       จำนวน ๑ ห้อง 
       ๒.๙  ห้องปฏิบัติการทางจริยธรรม       จำนวน ๑ ห้อง 
       ๒.๑๐ คอมพิวเตอร์  จำนวน ๑๘๒ เครื่อง 
                            ใช้เพื่อการเรียนการสอน ๙๐ เครื่อง 
                            ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๙๒ เครื่อง 
  
  ๓)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ป ี

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

 

 ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ จำนวนครั้ง/ป ี

๑.  วัดประทีปพลีผล กรุงเทพมหานคร ๑ 
๒.  วัดประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร ๑ 
๓.  ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ๒ 
๔.  ศูนย์การกำลังสำรองโรงเรียนรักษาดินแดน ๓๐ 
๕.  ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ จ.กาญจนบุร ี ๔ 
๖.  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน ๑ 
๗.  วัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๒ 
๘.  วัดเลา กรุงเทพมหานคร ๒ 
๙. วัดกก  กรุงเทพมหานคร ๑ 
๑๐. พิพิธภัณฑ์บางขุนเทียน ๑ 



 

 

๑๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

    

                   ๕)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 

๕.๑ รองฯสว.จร. สน. เทียนทะเล ให้ความรู้เรื่อง วินัยจราจร  สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี ้จำนวน ๖ ครั้ง/ป ี

๕.๒ พระครูประทีปธรรมารักษ์  ให้ความรู้เรื่อง การพึ่งตนเอง สถิติการให้ความรู้ใน
โรงเรียนแห่งนี ้จำนวน ๒ ครั้ง/ป ี
 

 ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
 - ระดับสถานศึกษา 
  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ยเท่ากบั ๒.๖๗ 
 

  - ระดับชัน้เรยีน 
 

 



 

 

๑๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
  
 - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทุกระดับ   
 

 



 

 

๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 

๑.๑๐.๒ ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน ( O-NET)   
  ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖    
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  

 
 

   
 
 
 
 



 

 

๑๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖         

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๑.๑๐.๓ ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉลี่ย

ร้อยละ ๙๔. ๙๔.๐๓ ๙๔.๔๙ ๙๒.๖๑ ๙๕.๗๒ ๙๕.๗๓ ๙๔.๔๓

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.
๗๐.
๘๐.
๙๐.

๑๐๐.

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
ในระดับดีข้ึนไป

 
๑.๑๐.๔ ผลการประเมนิสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 



 

 

๑๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑) การ
สื่อสาร 

๒) การคิด 
๓) การ

แก้ปัญหา 
๔) การใช้
ทักษะชีวิต 

๕) การใช้
เทคโนโลยี 

เฉลี่ยรวม 

ระดับดีขึ้นไป ๘๙.๘๓ ๘๔.๘๐ ๘๔.๕๓ ๘๓.๖๕ ๘๗.๕๓ ๘๖.๐๗ 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

๘๐.๐๐ 

๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ในระดับดีข้ึนไป 

 
 

๑.๑๐.๕ ผลการประเมนิการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉลี่ย
ร้อยละ ๙๒.๒๙ ๘๘.๒๑ ๘๗.๓๕ ๘๙.๘๗ ๙๑.๗๓ ๙๓.๔๔ ๙๐.๔๘

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.
๗๐.
๘๐.
๙๐.

๑๐๐.

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดี
ขึ้นไป

 
๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ เฉลี่ย

ร้อยละ ๙๕.๖๖ ๙๔.๘ ๙๗.๖๑ ๙๔.๓๕ ๙๓.๖๖ ๙๖.๐๖ ๙๕.๓๖

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.
๗๐.
๘๐.
๙๐.

๑๐๐.

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมัฒนาผู้เรียน
ในระดับ ผ่าน 

 
 

  
๑.๑๑ ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 

๑.๑๑.๑  ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘) ของสถานศึกษา 



 

 

๑๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

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

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๗๓ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๖๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๕๔ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๓๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕    ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๕.๔๘ ต้องปรับปรุง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑   ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ    
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๒  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที ่๓  การจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสำคญั    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที ่๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     



 

 

๑๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ตัวบ่งช้ีที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และต้นสังกัด   

๕.๐๐ ๔.๗๖ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๔๓ ดี 
                    

  ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายนอก 
๑)  จุดเด่น 
- ด้านผลการจดัการศึกษา 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการคิดและการปรับตัวเขากับสังคม 
ผลการพัฒนาของสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ คือ 

“สุภาพชน คนดี ทวีธา บางขุนเทียน” เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ครอบคลุมปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาและเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ อนุรักษ์ว่าวไทย บรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและผลดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้องและฟุ่มเฟือย คือ โครงการ Energy Mind 
Award โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ซึ่งเกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

- ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ

ทางวิชาการ ด้านงบประมาณ สนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนา
ครูให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ มีการวางแผนงานบริหารทั่วไปที่ครอบคลุมภาระงานที่สำคัญ จัดระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการและเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยเน้นความปลอดภัยแก่ผู้เรียน สะอาด ถูก
สุขลักษณะและสวยงาม 

- ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา ด้าน

ประสิทธิผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพด ี
- ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เพื่อพัฒนาการของแผนการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
๒) จุดที่ควรพัฒนา 
- ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ อยู่ใน
ระดับคุณภาพที่ต้องปรับปรุงและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

- ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สถานศึกษาขาดการนำผลการประเมินครูแต่ละคนมาพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรและ



 

 

๑๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ไม่ได้จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ การจัดเตรียมและใช้สื่อ
ไม่เหมาะสมกับกิจกรรม 

๓) ข้อเสนอแนะ 
- ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสอนเนื้อหาให้

กระจ่างแจ้ง เรียงจากเรื่องง่ายไปเรื่องยาก จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนให้สนุกคือเรียนปนเล่น มีการ
นำเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากใบงาน ใบความรู้ สอน
เทคนิควิธีลัดให้ผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม
ทดลองที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิธีทางวิทยาศาสตร์ เรียนด้วยกิจกรรมที่ใช้สิ่งแวดล้อมเป็น
สื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้นำมาอภิปรายกลุ่ม มีการ
นำเสนอ สอนแบบบทบาทสมมุติ มีการสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ผู้เรียนเรียนเนื้อหาจากง่ายไปยาก ฝึกปฏิบัติจริง มีการนำเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้เรียนได้รับความรู้ถูกต้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร และให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และมีการนำเสนอผลงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ผู้เรียนเพิ่มวงคำศัพท์ มีเกม Crossword มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ระยะเวลาในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนภายใน ๑ ปีการศึกษา 

- ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
สถานศึกษามีการดำเนินงานที่เป็นระบบชัดเจน ครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือใน

การทำงานเป็นทีมอย่างยั่งยืน 
- ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ๑) พัฒนาประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา คือ ๑) นำผลการอบรมครู  ๒) 
ผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ๓) ผลการตรวจกิจกรรมการเรียนการสอน ๔) ผลการตรวจแบบวัด 
แบบทดสอบของคร ูไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ PDCA 
   ๒) การบันทึกผลหลังแผนการจัดการเรียนรู้ทุกครั้ง ให้ระบุชื่อผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เพราะอะไรโดยละเอียด เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
   ๓) มีการออกแบบการเรียนการสอนให้น่าสนใจ สนุกสนาน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง ที่ผ่านมา พบว่า ครูบางส่วนใช้การสาธิต บรรยาย ให้ผู้เรียนทำใบงาน – แบบฝึกหัดเท่านั้น ควรสอนให้
หลากหลาย เช่น แบบบทบาทสมมุติ มีการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน กระบวนการกลุ่ม การสอนแบบ๕E การ
สอนแบบ CIPPA มีการเรียนปนเล่น สอนแบบโครงงาน สอนโดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ 
   ๔) ครูควรจัดเตรียมและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม ที่ผ่านมาพบว่า ครูบางส่วนใช้
แบบเรียนเป็นสื่อเพียงอย่างเดียว สื่อควรหลากหลาย นอกจากนี้ ควรนำเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาการพัฒนาครูภายใน ๑ ปีการศึกษา 



 

 

๑๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

- ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาควรพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความตระหนัก เห็น

ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐานต่อเนื่องทุกป ี
  

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

ชื่อรางวัลที่ได้รับ/ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา ระดับภาค 
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๒ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๕ กลุ่ม  ได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 



 

 

๑๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารยึดหลักการ
บริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑   โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนทวีธาภเิศก บางขุนเทียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

มูลนิธิเพื่อโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ 
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

กลุ่มนโยบายและแผน 

สมาคมคร ูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนทวธีาภิเศก ๒ 

๑ . งาน ห ลั ก สู ต รแล ะพั ฒ น า
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒ . งานวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอน 
 ๓. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๔. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕. งานนิเทศการศึกษา 
๖. งานแนะแนวการศึกษา 
๗ . งานประสานส่ ง เสริมและ
ส นั บ ส นุ น   ง าน วิ ช าก า รแ ก่
ค ร อ บ ค รั ว  ชุ ม ช น  อ ง ค์ ก ร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
๘. งานการรับนักเรียน 
๙ . งานทะเบียนและการจัดทำ  
สำมะโนนักเรียน 
๑๐. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๑๑. งานห้องสมุดและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 
๑๒. งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๓. งานสำนักงานและสารบรรณ
กลุ่มฯ 

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

 

๑.  งานอัตรากำลัง 
๒.  งานบุคลากร 
๓ . งานพัฒ นาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๔. งานกิจกรรมนักเรียน 
๕ . งาน ระบ บ ดู แลช่ วย เห ลื อ
นักเรียน 
๖. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
๗ . ง า น ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม  ประชาธิป ไตยและ
คุณลักษณะของนักเรียน 
๘ . งาน ป้ อ งกั น แก้ ไข ปั ญ ห า       
สิ่งเสพติด/เอดส์และการกระทำที่
ผิดกฏหมาย ผิดวินัย 
๙. งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายทางการศึกษา 
๑๐. งานสำนักงานและสารบรรณ
กลุ่มฯ 

๑. งานประสานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒. งานอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
๓. งานประชาสัมพันธ์ 
๔.งานยานพาหนะและบริการ
สาธารณะ 
๕. งานสัมพันธ์ชุมชน 
๖. งานโภชนาการ 
๗. งานอนามัยโรงเรียน 
๘. งานสวัสดิการ 
๙. งานวิทยุสื่อสาร 
๑๐. งานโสตทัศนศึกษาและ
สารสนเทศ 
๑๑.งานพิพิธภัณฑ์ว่าวไทย 
๑๒. งานธุรการและสารบรรณ
โรงเรียน 
๑๓. งานสำนักงานและสารบรรณ
กลุ่มฯ 

 

๑ .  งาน พั ฒ นาระบบบริห าร
จัดการคุณภาพ 
๒. งานควบคุมภายใน 
๓. งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ 
๔. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. งานสำนักผู้อำนวยการ 
๖. งานสารบรรณกลุ่มฯ 
 

 



 

 

๒๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  

 วิสัยทัศน ์
ส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม สำนึกรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  

 พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๒. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เน้นการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๓. สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เสริมสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนก้าวทัน
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ควบคู่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖. สร้างความร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

 

 เป้าหมาย 
๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก สามารถศึกษา

ต่อในระดับที่สูงขึ้นและดำรงชีวิตอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒. ครูสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๓.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน โดยยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล 
           ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาชีพภายในโรงเรียน 
 ๕. ครูและนักเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้อย่างชาญฉลาดในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๖. องค์กร เครือข่าย ผู้ปกครองและชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนสู่ความครบครันด้วยคุณธรรม ความรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและมี



 

 

๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ศักยภาพเป็นพลเมืองโลก 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างมีคุณภาพตามวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาด้านการจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาและวางกลไกการบริหารสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 

 
๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑. โครงการพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคณุภาพของผู้เรียน 
ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 
 
๑. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน  จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียนจำนวน 
๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ 
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 



 

 

๒๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

นอกจากนี้โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ยังมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรเพื่อใช้
ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก โดยนำ
ผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก รอบสาม มาพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  

จากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด 19) ทำให้มีการเลื่อนเปิดและปิดภาคเรียน โรงเรียน
จึงได้ดำเนินการเรียนการสอนเป็นหลายแบบ เช่น แบบแบ่งกลุ่มเรียน แบบออนไลน์ เป็นต้น โดยมีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนการสอนเรื่องสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย การป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดและความเสี่ยงต่างๆ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีสุนทรียภาพสามารถสร้าง
ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี วรรณศิลป์ กีฬานันทนาการ ในวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งช่ัวโมงแนะแนว และได้
สอดแทรกในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะให้
เกิดความชำนาญ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นคว้าและผลิตชิ้นงาน 
ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ให้นักเรียนออกกำลังกายอบอุ่นร่างกายก่อนการเรียน
วิชาพลศึกษา 

๒. สง่เสริมด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
    ๑)  โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและ

บุคลากรเป็นประจำทุกปี กิจกรรมน้ำดื่มสะอาด ดูแลทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ความสะอาดของผู้ประกอบ
อาหารภายในโรงอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ส่งเสริมสุขภาพด้วยการ
ให้ความรู้ให้บริการด้านสุขภาพ ปรับปรุงห้องพยาบาล การประกันอุบัติเหตุเพ่ือความปลอดภัย 

    ๒)  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข (งานบุคคลและงานแนะ
แนว)  จัดกิจกรรมให้ความรู้ นิทรรศการ การเดินรณรงค์ กิจกรรมวันเอดส์โลก การตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง ได้รู้จักแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติด เนื่องจาก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหายาเสพติด คือบุหรี่ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเพราะครอบครัวที่มีผู้เสพ โรงเรียนจึงได้จัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

    ๓)  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตที่ดี จัดกิจกรรมดังนี้ 
- ให้นักเรียนตรวจสุขภาพด้วยตนเอง ให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุบัติเหตุ

และปัญหาทางเพศ โดยจัดป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน 
- จัดสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและนันทนาการทั่วบริเวณโรงเรียน 

   - จัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
เช่น ชุมนุมกีฬาต่าง ๆ ชุมนุมนาฏศิลป์ เป็นต้น ซึ่งทำให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขรวมทั้งการจัด
อบรมทั้งในและนอกสถานที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
     ๔) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่   



 

 

๒๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ครูกวีศรีสยาม กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละ
กิจกรรมจัดให้มีการเสริมทักษะทั้งด้านการ ดู พูด อ่านและเขียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
     ๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน A-Math & 
Sudoku/ค่ายคณิตศาสตร์ แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านต่างๆ 
     ๖) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
     ๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ไดแ้ก่ สานฝันสู่วันคริสต์มาส Integration Field Trip การใช้ภาษาโดยการให้นักเรียนปฏิบัติหน้าเสาธง และการ
สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Crossword 
     ๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กิจกรรมวันเข้าพรรษา  

๙) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ความเป็นเลิศด้วยศิลปะ และการอนุรักษ์ว่าวไทย 
     ๑๐) โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนได้พยายามพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียนเพื่อให้พร้อมกับการจัดการเรียนการสอนที่ได้
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
     ๑๑) โครงการห้องสมุด ได้มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมนิีสัยรักการอ่านมากย่ิงข้ึน 
     ๑๒) โครงการแนะแนว จัดกิจกรรมการแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อ การติวสอบ 
GAT/PAT 
     ๑๓) โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนที่เป็นไปตาม
เกณฑ์และมีพฒันาการดีขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมติวข้อสอบ เพื่อเตรียมทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
 

๒. ผลการดำเนินงาน 
 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความสามารถตามมาตรฐานและตามตัวชี้วัด 
สามารถสื่อสาร รู้จักการวางแผนการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้า
แสดงออกและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
สื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รักการออกกำลังกาย 
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต  รวมถึงมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 
 

๓. จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีทักษะตามที่หลักสูตรกำหนด สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น  



 

 

๒๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น และผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการตามความถนัดและสนใจ 

นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) จัดโครงการและกิจกรรมให้หลากหลาย สร้างความตระหนักที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
 ๒) จัดโครงการที่เน้นความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มากกว่านี ้
 ๕) ควรมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการทำวิจัยของผู้ เรียนโดยจัดครูเป็น
คณะกรรมการให้มากพอที่จะดูแลให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงคุณภาพของผลงานได้อย่างทั่วถึงและการดำเนินการ
ทั้งหมดจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๖) จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

๗) การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ส่วน
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
พัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ



 

 

๒๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดทำแผนภูมิการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงานพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา จัดทำพรรณนางานแก่บุคลากรทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูล
ขอบข่ายของงาน ทำให้การดำเนินการบริหารกลุ่มงานทั้ง ๕ กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มนโยบายและแผน บริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ 
ครอบคลุม คล่องตัว และครบถ้วน แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการกำกับติดตาม ดูแลและพิจารณา
ออกแบบระบบการบริหารและการดำเนินการ ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และให้เกิดคุณภาพ 
ตรงตามเป้าหมายการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นการบริหารงานโดยการกระจายอำนาจการบริหารไปยังผู้ปฏิบัติ
โดยตรง ซึ่งเป็นการบริหารงานตามสายการบริหาร และตามบทพรรณนางาน และการบริหารงาน/โครงการแบบ
มีส่วนร่วม โดยการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณประจำปีอย่างโปร่งใสชัดเจนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้เรียน มีเป้าหมายการดำเนินงานที่
เน้นการพัฒนานักเรียนในหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านสุขภาพร่างกายและอนามัย ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านการใช้เทคโนโลยี และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียน มีจิตสำนึกใน
ความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มาตรฐานที่
เกี่ยวกับครูมีเป้าหมายการดำเนินงานเกี่ ยวกับครูคือ มีครูจำนวนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน/ การสอนตามความถนัดของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูทางด้านจิต
วิญญาณ การพัฒนาทางด้านวิชาชีพ การใช้ภาษาอังกฤษ การวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาทางด้านการใช้เทคโนโลยี 
สื่อ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับผู้บริหารซึ่งมี
เป้าหมายการดำเนินงานคือผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้นำ มีการจัดโครงสร้าง
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการจัดงาน/ โครงการและกิจกรรมต่างๆมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
สำคัญ มีการจัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

๒. ผลการดำเนินงาน 
 ๑) โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการทำวิจัยในชั้นเรียน 
มีการจับคู่นิเทศและการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการนิเทศติดตามเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ยิ่งขึ้น 
 ๒) โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ๓) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู



 

 

๒๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖) โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียน
มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 ๗) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 ๘) ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมิน และนำผลการวิจัยมาเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
 

๓. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  สร้างโรงเรียน
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู ้
 ๕) ควรมีขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพของผลงานการทำวิจัยของผู้ เรียนโดยจัดครูเป็น
คณะกรรมการให้มากพอที่จะดูแลให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงคุณภาพของผลงานได้อย่างทั่วถึงและการดำเนินการ
ทั้งหมดจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 ๖) จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๗) มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 



 

 

๒๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๘) จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ครูและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูและบุคลากร 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั 
ระดับคณุภาพ : ดีเลิศ 
 

๑. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา วางแผนการดำเนินการโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยกำหนดไว้ในพันธกิจ และยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ดำเนินการตามแผนโดยให้ความรู้แก่บุคลากร สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีและการใช้สื่อสาร
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นิเทศ
ภายใน ติดตามการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้ขวัญกำลังใจ สนับสนุนให้ครูทำผลงานเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
หรือรับรางวัล และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียน ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
นำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิต
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุก
คนทำงานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรมที่คอยส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
  ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลของภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิต – วิทย์ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีโครงการสร้าง
วัฒนธรรมวิจัย เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนอย่างรอบด้าน มีการ



 

 

๒๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

นิเทศติดตามเพ่ือนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 
๒) โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อนวัตกรรม เป็นต้น โครงการต่างๆเหล่านี้มีผลให้การจัดการเรียนการ
ระบบ มีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ครูได้รับการส่งเสริมให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการส่งเสริม
การผลิตสื่อ ทำการวิจัยในชั้นเรียน มีการจับคู่เพื่อนิเทศการจัดการเรียนรู้กันและกัน มีการบันทึกผลหลังการสอน
และผลการวิจัยใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความถนัดความสามารถของ
ผู้เรียน นอกจากนี้ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอน การให้นักเรียนศึกษา      
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้านต่างๆ ตามความสนใจ และการศึกษาภูมิปัญญาตามศาสนาสถานต่างๆ การเชื่อมโยง
ชุมชนกับโรงเรียน การร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโอกาสอื่นๆ 

๓) โรงเรียนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีชุมนุมต่างๆ ถึง ๓๑ ชุมนุม จัดตั้งตามความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียน 

๔) โรงเรียนโดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดการนิเทศภายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ขวัญ
กำลังใจ กำกับติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

๕) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจัดรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย เช่น แบบแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วสลับกานมาเรียน แบบเรียนออนไลน์ เป็นต้น 

 

๒. ผลการดำเนินงาน 
 ๑) โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการทำวิจัยในชั้นเรียน 
มีการจับคู่นิเทศและการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการนิเทศติดตามเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ยิ่งขึ้น 
 ๒) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
 ๓) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๔) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕) โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็น
ระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๖) โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 ๗) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
 ๘) ผู้บริหารมีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ผลการประเมิน และนำผลการวิจัยมาเป็นฐาน



 

 

๓๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

คิดทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 
 ๙) ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปใชแ้ก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 
 ๑๐) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดย
จัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน 
 

๓. จุดเด่น 
 ๑) โรงเรียนมีการดำเนินโครงการและรายงานโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ โครงการ
พัฒนาเว็บไซต์และสื่อการเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) ครูมีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร จึงให้ความร่วมมือในการพัฒนางานให้เกิดผลสำเร็จเพื่อ
คุณภาพของโรงเรียน 
 ๓) ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๔) ครูมีความรู้ ความเข้าใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 
 ๕) ครูทุกคนมแีผนการจัดการเรียนรู ้
 ๖) ครูทุกคนมวีิจัยในชั้นเรียน 
 ๗) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความตระหนักใน
หน้าที่ของตัวเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
 ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และศูนย์สื่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ควรมีอุปกรณ์ที่ให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มากกว่าน้ี 
 ๕) จัดโครงการและกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๖) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 ๗) พัฒนาระบบการประเมิน ทบทวนระบบการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยแยกการประชุมแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำมาพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๘) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย โดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสื่อ ICT รวมทั้งการประเมินผลให้ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 



 

 

๓๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 ๙) ควรมีการเชิญปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพิ่มมากขึ้น 
 ๑๐) การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนควรให้ทันทีเพื่อให้นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จำแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน 
ที ่

ชื่อมาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคณุภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการ
ประเมนิ 

๑. ด้านคุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี ดีเลิศ 

สรุปผลในภาพรวม ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๒  ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ ดังนั้นจากผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการ
ช่วยเหลือ ได้ดังนี ้
 

๔.๑  สรปุผลในภาพรวม 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง มีดังนี ้
 ๑) ผู้เรียนมีทักษะตามที่หลักสูตรกำหนด สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 



 

 

๓๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
 ๒) ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น และผู้เรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์ 
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการตามความถนัดและสนใจ 
 ๓) โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่มั่นคง มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีการทำวิจัยในชั้นเรียน 
มีการจับคู่นิเทศและการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งมีการนิเทศติดตามเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาให้ยิ่งขึ้น 
 ๔) โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ๕) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใฝ่เรียนรู้ 
 ๖) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๑) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการวิชาการ ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและใน

ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการใช้ ICT และการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
๒) ขยายเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านเพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
๔) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถพิเศษอย่างน้อย ๑ อย่าง 
๕) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากสถานที่จริง 
๖) เชิญปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใ้ห้นักเรียน เพิ่มมากขึ้น 
๗) จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ครูและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนของครูและบุคลากร 
 

๔.๓ ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑) สนับสนุนให้มีสนามกีฬาขนาดมาตรฐาน 
๒) สนับสนุนลูกจ้างประจำเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ ๑ อัตรา 
๓) เพิ่มอาคารเรียนเพื่อรองรับการขยายชั้นเรียนและห้องปฏิบัติการ 
๔) สนับสนุนให้มีเครื่องดนตรีเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีและให้บริการชุมชน 
๕) เพิ่มโสตวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน 



 

 

๓๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๖) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
 
 



 

 

๓๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 



 

 

๓๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 



 

 

๓๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 



 

 

๓๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 



 

 

๔๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 
บันทึกการให้ความเห็นชอบ 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้
สถานศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพภายในประจำปีและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ฉบับนี้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและมีมติให้รับรองผลการประเมิน เพื่อจะได้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อไป 
 
 

              
             (นายสารัช ม่วงศิริ) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          โรงเรียนทวธีาภิเศก บางขุนเทียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 



 

 

๔๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

     
 

     
 

     
 



 

 

๔๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 



 

 

๔๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 



 

 

๔๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๔๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๔๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๔๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๕๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๖๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๖๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๖๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 



 

 

๖๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 

 



 

 

๖๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 



 

 

๖๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๖๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



 

 

๖๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

 


