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ค าน า 

  
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา รวมทั้งคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ให้
ความส าคัญและมุ่งมั่นให้โรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนวัด
ประดู่ในทรงธรรมได้จัดท าโครงการ กิจกรรม งาน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่
มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 
 ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป 
  
 

 
           (นายสมเด็จ  เจริญผล) 

                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับใด 
 มาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับ ดี 
 มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 
 หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม PLC วิทยากรท้องถิ่น ครูพระสอน
ศีลธรรม การน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนภายนอกโรงเรียน บันทึกน้ าหนักส่วนสูงระดับชั้น ม.1 – ม.
6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกกิจกรรมต่าง  ของโรงเรียน ผลการสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 
ปีการศึกษา 2561 ย้อนหลัง 3 ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2561 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานการผลการด าเนินงานโครงการก
กิจกรรมต่าง  ของโรงเรียน รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายงานการประชุม
ผู้ปกครอง สมุดนิเทศ เกียรติบัตรครู ค าสั่งประชุมอบรม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน 
 หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรม
การเข้าร่วมประกวดกแข่งขัน เกียรติบัตร โล่รางวัล กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอก การผลิตสื่อและใช้
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
 
แนวทางพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาให้สูงข้ึนกว่าเดิมเป็นอย่างไร 
 จุดเด่น 
 ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผุ้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ดีขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และ
คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน 
 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และด าเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามกลยุทธ์ ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



 จุดควรพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น ส่งเสริมให้ครู
เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 พัฒนาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จัดการใช้ทรัพย์สินส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค้า  

 
 
 
 



 
สารบัญ  

ค าน า 
บทสรุปของผู้บริหาร 

หน้า 
ก 

สารบัญ ๑ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป ๑ 

   ๑.๑ ที่ตั้ง 
  ๑.๒ ประวัติโรงเรียน 
  ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 
  ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  ๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ 
  ๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน 
  ๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
   
 

๑ 
๒ 
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29 

 
 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 31 
   ๑.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

  ๒.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  ๓.  โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

31 
34 
35 

 
ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 36 

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

36 
37 
38 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 40 
 ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม  

๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

40 
40 
40 

 
ภาคผนวก  

 
 



 

 

๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

ส่วนที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ที่ตั้ง 
       โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  
 ตั้งอยู่เลขที่ 1160/3  ซอยเพชรเกษม 15 ถนน เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1   
โทรศัพท์: 0 - 245 - 79830 ถึง 1   โทรสาร: 0 – 2457 – 4437  
E-mail: pradoonai@hotmail.com Website: www.pradonai.ac.th 
เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เนื้อท่ีจ านวน 6 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่บางกอกใหญ่ 
  

แผนที่โรงเรียน 
 

 
 
                     ๑.๒  ประวัติโรงเรียน 

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1160/3 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่า
พระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2497 เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีที่เรียน โดยพลอากาศเอกหลวงเชิด วุฒากาศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนตามค าขอร้องของชาวบ้าน แขวงวัดท่าพระ โดยพระ
อธิการบุญส่ง บุญรักโต เจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม แบ่งเนื้อท่ีของวัดจ านวน 6 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา ให้
เป็นที่ตั้งของโรงเรียน โดยเสียค่าเช่าให้กับวัดมาจนถึงทุกวันนี้ และให้ชื่อโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตามชื่อ
ของวัดที่ให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง ใช้อักษรย่อว่า ป.ธ. ในขั้นแรก และเปลี่ยนมาเป็น ป.ท. 
ในอีก 2 ปีต่อมา 
 
 ครั้งแรกเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 5 ในปัจจุบัน) จ านวน 2 ห้องเรียน มี
นักเรียน 87 คน ครู 6 คน ภารโรง 1 คน มีนายทรงยศ พงษ์พรต เป็นครูคนแรก เนื่องจากโรงเรียนยังสร้างไม่
เสร็จ จึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นที่เรียนและได้เรียนในอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 8 
ห้องเรียนที่สร้างเสร็จในอีกเกือบ 1 ปีต่อมา 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

mailto:pradoonai@hotmail.com
http://www.pradonai.ac.th/


 

 

๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 การเรียนในระยะแรก รับนักเรียนเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก จนถึงปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนมี
อาคารเพ่ิมขึ้นอีก 1 ห้อง จ านวน 12 ห้องเรียน จึงมีห้องเรียนตลบตามโครงการที่วางไว้ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเพ่ิมข้ึนอีกเป็น 1,800 คน ครู-อาจารย์เพ่ิมขึ้นเป็น 57 คน ภารโรง 3 คน 
และเปิดสอน 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา โดยใช้เครื่องหมาย ป.ท. กลม 
ส าหรับนักเรียนรอบเช้า และเครื่องหมาย ป.ท. สามเหลี่ยม ส าหรับนักเรียนรอบบ่าย 
 
 โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาจนถึง พ.ศ. 2515 นายเทพ เที่ยงตรง ซึ่งเป็นอาจารย์
ในขณะนั้น ได้ขออนุญาตเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ปีพ.ศ. 2513 โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนในแผนกวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง และต่อมา
ปี พ.ศ. 2514 เปิดแผนกศิลปะอีกจ านวน 2 ห้อง ผลการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายติดบอร์ด 
(คะแนนสูงสุด) ติดต่อกันถึง 3 ปี ทั้ง 2 แผนก 
 
 โรงเรียนได้เปิดสอนรอบเช้าและรอบบ่าย มาจนถึง พ.ศ. 2527 นายส ารอง เพ็งหนู ผุ้อ านวยการ
โรงเรียนในขณะนั้นเห็นว่าเปิดสอน 3 รอบ มีปัญหาต่างๆ มากมาย จึงท าการปรับปรุงห้องเรียนเพิ่มข้ึน และให้
รวมนักเรียนในขณะนั้นเห็นว่าเปิดรอบเดียว ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 54 
ห้องเรียน เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ห้องเรียน 
 
 ปัจจุบันโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเปิดท าการสอนมาแล้ว 64 ปี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เป็นนักเรียนแบบสหศึกษา มีทั้งนักเรียนชายและ
หญิง 
 
 

 



 

 

๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

                   ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  
                    ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 

                  ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายสมเด็จ  เจริญผล 
วิทยฐานะ   ช านาญการพิเศษ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 7 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  -  ปี  4  เดือน 

         ๒)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
              ๒.๑) ชื่อ-สกุล............................................................................................................ 

วิทยฐานะ......................................โทรศัพท์.......................... E-mail………………………………………………….............. 
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................สาขา..................................................................................................... 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่........................... จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา............. ปี............เดือน.......................... 
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา).................................................................. 
 
                    ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
                               ๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา : ชื่อ-สกุล นางสาวเกศริน  ศรีจันทร์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
โทรศัพท ์  09-8223-8012  E-mail  kesarin_jane@hotmail.com 
                               ๒)  หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : ชื่อ-สกุล  นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ      
 โทรศัพท ์ 09-7232-7596 E-mail great_yod2528@hotmail.com 

 
          ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร  ( สามารถน าเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ)  
                    ๑) วิทยฐานะ 

ครูและบุคลากร 
ครู 

คศ.๕ 
ครู 

คศ.๔ 
ครู 

คศ.๓ 
ครู 

คศ.๒ 
ครู 

คศ.๑ 
ครูผู้ช่วย 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครูต่างชาติ 
ลูกจ้าง 
ประจ า รวม 

ปีการศึกษา 2561   6 5 6 11 3 1 6 38 
 
                  ๒) วุฒิการศึกษา 

 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนตามระดับการศึกษา (คน) 

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

ผู้อ านวยการ    1  1    1 
รองผู้อ านวยการ           
ภาษาไทย 1 1 2  1 1    3 
คณิตศาสตร์  3 3  1 1    4 
วิทยาศาสตร์ 1 3 4 1  1    5 



 

 

๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนตามระดับการศึกษา (คน) 

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

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1 2 3  1 1    4 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2  2  1 1    3 
ศิลปะ 1 1 2 1  1    3 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

2 1 3       3 

ภาษาต่างประเทศ 1 3 4       4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           

รวม 9 14 23 3 4 7    30 
 
                 ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์) 
๑. ภาษาไทย 3 18 
๒. คณิตศาสตร์ 4 20 
๓. วิทยาศาสตร์ 5 18 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 18 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 18 
๖. ศิลปะ 3 18 
๗. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

3 20 

๘. ภาษาต่างประเทศ 4 20 
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

รวม 30 150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

1.4  ข้อมูลนักเรียน 
1.) จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.1 52 20 72 3 24 : 1 
ม.2 42 36 78 3 26 : 1 
ม.3 64 40 104 3 35 : 1 
รวม 158 96 254 9  
ม.4 42 23 65 3 22 : 1 
ม.5 38 30 68 3 23 : 1 
ม.6 32 29 61 3 21 : 1 
รวม 112 82 194 9  

รวมจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

270 178 448 18  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

2.) จ านวนตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ม.1 105 78 72 
ม.2 79 106 78 
ม.3 106 71 104 
ม.4 74 70 65 
ม.5 76 64 68 
ม.6 114 61 61 
รวม 554 450 448 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
                  ๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที ่ ( สามารถน าเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ) 

    อาคารเรียน จ านวน  5  หลัง อาคารประกอบ จ านวน  3  หลัง  ส้วม  4  หลัง สนามฟุตซอล 
1  สนาม สนามบาสเก็ตบอล  1 สนาม  
                  ๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ ( สามารถน าเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ) 

          งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 12,627,830 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 12,515,721 
เงินนอกงบประมาณ 1,365,000 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,345,635 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) 858,929 งบอ่ืน ๆ (ระบุ) 629,317 

รวมรายรับ 14,851,759 รวมรายจ่าย 14,490,673 
 
       สรุป  งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  85.03  ของรายรับ 
           สรุป  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    9.19  ของรายรับ 

                  ๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 
     ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะ แออัด มีประชากรประมาณ 780 คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ชุมชนเจ้าพ่อเขาตก อาชีพหลักของประชากรในชุมชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา พุทธ 

  ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ภาคบังคับ อาชีพหลักคือ รับจ้าง  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา พุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 180,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 4 คนและแนวโน้มความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชนคือ ให้นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร 

   
 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 
1. เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างวัดจึงเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้มแข็งที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. มีองค์กรภายในที่สนับสนุนสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  เช่น สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ฯ มูลนิธิโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม มูลนิธิหลวงปู่โต๊ะ(โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม) 
4. มีองค์กรภายนอกท่ีสนับสนุนสถานศึกษา เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. มีศิษย์เก่าท่ีสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษา 
6. มีนโยบายระบบการดูแลนักเรียนที่ชัดเจน  
7. จ านวนนักเรียนต่อห้องไม่มากจนเกินไป 
 ข้อจ ากัด 
1. ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ท้ายซอยซึ่งเป็นซอยแคบ ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก  
2. สถานที่ตั้งของโรงเรียน มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนการแข่งขันสูงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กัน และพ้ืนที่บริการซ้ าซ้อน 
3. สภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียนเป็นชุมชนแออัด  
4. นักเรียนส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก พ่อแม่แยกทางกัน 
5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ า ท าให้นักเรียนจ าเป็นต้องออกไปท างานหา



 

 

๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

รายได้ ช่วยผู้ปกครอง 
6. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองค่อนข้างต่ า 
7. ผู้ปกครองที่มีฐานะดียังมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
8. พื้นฐานความรู้ของนักเรียนค่อนข้างอ่อน 
9. ผู้ปกครองยังขาดความร่วมมือกับทางโรงเรียน 
10. การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง                  
 
 ๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
                       โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (หอ้ง ๑) 
 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๕ (๔๖๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๕ (๔๖๐) 
ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๓  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๔  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๑๑  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐) 

 
ว๒๑๑๑๒  วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 

ว๒๑๑๑๓  วิทยาการค านวณ ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๒๑๑๑๔  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๑๑๐๘  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ (๔๐)  ส๒๑๑๑๑  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๑๑๐๗  พระพุทธศาสนา ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๑๐  พระพุทธศาสนา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๑๐๙  ประวัติศาสตร ์๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๑๒  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐)  พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๑๑๐๓  ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ศ๒๑๑๐๔  ทัศนศิลป ์๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๕  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ศ๒๑๑๐๖  ดนตรี – นาฏศิลป ์๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๑๐๕  การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๑๑๐๖  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐)  อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕(๑๔๐) 
จ๒๑๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๑๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐)  อ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๐.๕ (๒๐) 
ค๒๑๒๐๓  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๐ (๔๐)  ค๒๑๒๐๔  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๐๒๐๑  ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ๑ ๑.๐ (๔๐)  ว๒๐๒๐๒  ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ๒ ๑.๐ (๔๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว ๒๐  แนะแนว ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนาร ี ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ ๑๕  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 

 
 
 



 

 

๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  (หอ้ง ๑) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๒๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๖  ประวัติศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๑๐๓  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๒๑๐๒  เทคโนโลยสีารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๑๐๔  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๕ (๒๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๕ (๒๐๐) 
จ๒๒๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๒๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๒๐๑  หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๒๐๓  ท้องถิ่นศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๒๐๔  ท้องถิ่นศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐)  อ๒๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐) 
ค๒๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  ค๒๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๒๒๐๑  วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  ว๒๒๒๐๒  วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๗๐๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (หอ้ง ๑) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) 

ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๓๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๓๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร์  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๖  ประวัติศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๑๐๓  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๓๑๐๒  เทคโนโลยสีารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๑๐๔  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๕ (๒๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๕ (๒๐๐) 
จ๒๓๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๓๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๓๒๐๑  หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๒๐๓  ท้องถิ่นศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๒๐๔  ท้องถิ่นศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐)  อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐) 
ค๒๓๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  ค๒๓๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 
ว๒๓๒๐๑  วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๐ (๔๐)  ว๒๓๒๐๒  วิทยาศาสตรเ์พิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๗๐๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  (หอ้ง ๒ และ ๓) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๕ (๔๖๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑.๕ (๔๖๐) 

ท๒๑๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๑๑๐๓  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๒๑๑๐๔  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๑๑  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๒๑๑๑๒  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๑๑๑๓  วิทยาการค านวณ ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๒๑๑๑๔  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๑.๐ (๖๐) 
ส๒๑๑๐๘  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ (๔๐)  ส๒๑๑๑๑  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๑๑๐๗  พระพุทธศาสนา ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๑๐  พระพุทธศาสนา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๑๑๐๙  ประวัติศาสตร์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๒๑๑๑๒  ประวัติศาสตร์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๑๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๑๑๐๓  ทัศนศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ศ๒๑๑๐๔  ทัศนศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๒๑๑๐๕  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑ ๐.๕ (๒๐) ศ๒๑๑๐๖  ดนตรี – นาฏศิลป์ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๑๑๐๕  การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๑๑๐๖  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕ (๑๔๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๓.๕ (๑๔๐) 
จ๒๑๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๑๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐)  อ๒๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐) 
อ๒๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๐.๕ (๒๐) อ๒๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด ๐.๕ (๒๐) 

วิชาเลือกเสร ี
ศ๒๑๒๐๕  ดนตรไีทย ๑ 
ศ๒๑๒๐๗  นาฏศิลป ์๑ 

๑.๐ (๔๐)  วิชาเลือกเสร ี
ศ๒๑๒๐๖  ดนตรไีทย ๒ 
ศ๒๑๒๐๘  นาฏศิลป ์๒ 

 ๑.๐ (๔๐) 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  (หอ้ง ๒ และ ๓) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) 
ท๒๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๒๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๒๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๑๐๓  ประวัติศาสตร์  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๑๐๖  ประวัติศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๒๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๑๐๓  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๒๑๐๒  เทคโนโลยสีารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๒๑๐๔  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔ (๑๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔ (๑๖๐) 
จ๒๒๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๒๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๒๒๐๑  หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๒๒๐๓  ท้องถิ่นศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ส๒๒๒๐๔  ท้องถิ่นศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๒๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐)  อ๒๒๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐) 
              วิชาเลือกเสร ี
ศ๒๒๒๐๓   ดนตรีศึกษา 
ศ๒๒๒๐๕   นาฏศลิป ์
ง๒๒๒๐๕   งานประดิษฐส์ร้างสรรค ์
ง๒๒๒๐๓   คอมพิวเตอร์กราฟิก 

๑.๐ (๔๐)                วิชาเลือกเสร ี
ศ๒๒๒๐๔   ดนตรีศึกษา 
ศ๒๒๒๐๖   นาฏศลิป ์
ง๒๒๒๐๖   งานประดิษฐส์ร้างสรรค ์
ง๒๒๒๐๔   คอมพิวเตอร์กราฟิก 

๑.๐ (๔๐) 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (หอ้ง ๒ และ ๓) 

ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๑๑ (๔๔๐) 
ท๒๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐)  ท๒๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๕ (๖๐) 
ค๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ค๒๓๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ว๒๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ว๒๓๑๐๒  วิทยาศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ส๒๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๒๓๑๐๔  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๓๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๑๐๓  ประวัติศาสตร์  ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๑๐๖  ประวัติศาสตร์  ๐.๕ (๒๐) 
พ๒๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  พ๒๓๑๐๒  สุขศึกษาและพลศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ศ๒๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ศ๒๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ง๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๑๐๓  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 
ง๒๓๑๐๒  เทคโนโลยสีารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๒๓๑๐๔  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๒๓๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๔ (๑๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๔ (๑๖๐) 
จ๒๓๒๐๑  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  จ๒๓๒๐๒  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
ส๒๓๒๐๑  หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๒๐๒  หน้าท่ีพลเมือง ๐.๕ (๒๐) 
ส๒๓๒๐๓  ท้องถิ่นศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ส๒๓๒๐๔  ท้องถิ่นศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๒๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐)  อ๒๓๒๐๒  ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ๑.๐ (๔๐) 
              วิชาเลือกเสร ี
ศ๒๓๒๐๑   ดนตรีไทย 
ศ๒๓๒๐๓   ดนตรีศึกษา 
ง๒๓๒๐๕   สร้างสรรค์งานฝีมือ 
ง๒๓๒๐๓   หุ่นยนต์เบื้องต้น 

๑.๐ (๔๐)                วิชาเลือกเสร ี
ศ๒๓๒๐๒   ดนตรีไทย 
ศ๒๓๒๐๔   ดนตรีศึกษา 
ง๒๓๒๐๖   สร้างสรรค์งานฝีมือ 
ง๒๓๒๐๔   หุ่นยนต์เบื้องต้น 

๑.๐ (๔๐) 

     
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐  ลูกเสือ-เนตรนารี                          ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๑๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๕ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗ (๒๘๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๙  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๑๑๐  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒  ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๑๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ว๓๑๑๑๐  โลกและอวกาศ ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๑๑๐๕  สังคมศึกษา ๑ ๑.๐ (๔๐) ว๓๑๑๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๑๐๗  พระพุทธศาสนา ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๑๑๐๖  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๑๑๐๘ พระพุทธศาสนา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๑๑๐๕ การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๑๑๐๒  ศลิปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  ง๓๑๑๐๖  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
   อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๐ (๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗ (๒๘๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๗ (๒๘๐) 
ค๓๑๒๐๙  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๒๑๐  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒  ๑.๕ (๖๐) 
พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)   อ๓๑๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  
ว๓๐๒๐๑  ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๒๐๒  ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๐๒๒๑  เคมีเพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๒๒๒  เคมีเพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๐๒๔๑  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๐๒๔๒  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
     
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๘๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๗ (๒๘๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๗ (๒๘๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา ๑.๐ (๔๐)  
ส๓๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕ (๓๐๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๘.๕ (๓๔๐) 
ค๓๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๐๑  ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๒๐๔  ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๐๒  เคมีเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๒๐๕  เคมีเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๒๐๓  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๒๐๖  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๐.๕ (๒๐)   อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๐.๕ (๒๐)  
   ส๓๒๒๐๓  หน้าท่ีพลเมือง ๑.๐ (๔๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๘๐ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๓.๕ (๑๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๓.๕ (๑๔๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  
ส๓๓๑๐๑  ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๑.๕ (๔๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๑๑.๕ (๔๖๐) 
ท๓๓๒๐๑ การใช้ภาษาเพื่อการพฒันา ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔ การใช้ภาษาเพื่อการพฒันา ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๓  ประมวลความรูค้ณติศาสตร์ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๒๐๔  ประมวลความรูค้ณติศาสตร์ ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๓๒๐๗  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๓๒๐๘  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๐๑  ฟิสิกส์เพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐)  ว๓๓๒๐๔  ฟิสิกส์เพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๐๒  เคมีเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๓๒๐๕  เคมีเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๓๒๐๓  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  ว๓๓๒๐๖  ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 
พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๙  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๒๑๐  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ ๑.๐ (๔๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๙  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๑๑๐  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๑๑๐๘  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๑๑๑๐  โลกและอวกาศ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๑๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๑๑๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๑๐๕  สังคมศึกษา ๑  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๑๑๐๖  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๗  พระพุทธศาสนา ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๑๑๐๘  พระพุทธศาสนา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๑๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๑๑๐๕  การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๑๑๐๖  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๖๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.๕ (๒๒๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.๕ (๒๒๐) 
ค๓๑๒๐๙  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๒๑๐  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ ๑.๕ (๖๐) 
พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) อ๓๑๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๒๐๘  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๒๐๑  กฎหมายที่ประชาชนควรรู ้ ๑.๐ (๔๐)  ส๓๑๒๐๔  เอเชียศึกษา ๑.๐ (๔๐) 

เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๑  ดนตรไีทยปฏิบตัิ ๑ 
ศ๓๑๒๐๓  ดนตรสีากล ๑ 
ศ๓๑๒๐๕  นาฏศิลปไ์ทย ๑ 

๑.๐ (๔๐) เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๒  ดนตรไีทยปฏิบตัิ ๒ 
ศ๓๑๒๐๔ ดนตรสีากล ๒ 
ศ๓๑๒๐๖ นาฏศิลปไ์ทย ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

     
กรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์    ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๑๐๑  ฟิสิกส์ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๒  เคมี ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา   ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๕.๕ (๒๒๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๖.๕ (๒๖๐) 
ค๓๒๒๐๑  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๒๐๒  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๒๐๑  อาเซียนศึกษา ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๒๐๒  การเมืองการปกครองไทย ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๐.๕ (๒๐)   อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๐.๕ (๒๐)  
อ๓๑๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)   อ๓๑๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  
   ส๓๒๒๐๓  หน้าท่ีพลเมือง ๑.๐ (๔๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๒๐  รวมเวลาเรียน ๖๖๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๓.๕ (๑๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๓.๕ (๑๔๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๑๐๑  ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๙ (๓๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๙ (๓๖๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใชภ้าษาเพื่อการพัฒนาทักษะ   ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใชภ้าษาเพื่อการพัฒนาทักษะ   ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๗  คณิตศาสตร์เพิม่เติม  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๓๒๐๘  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ๑.๕ (๖๐) 
ค๓๓๒๐๓  ประมวลความรูค้ณติศาสตร์ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๒๐๔  ประมวลความรูค้ณติศาสตร์ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๒๐๑  ภูมิศาสตร์กายภาพ ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๒๐๒  โลกศึกษา ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๙  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๒๑๐  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๓๒๐๗  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๓๒๐๘  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๕๖๐  รวมเวลาเรียน ๕๖๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 

ท๓๑๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๑๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๑๑๐๙  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๑๑๑๐  คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๑๑๐๘  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๑๑๑๐  โลกและอวกาศ ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๑๑๐๙  วิทยาการค านวณ ๑ ๐.๕ (๒๐) ว๓๑๑๑๑  ออกแบบและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕ (๒๐) 
ส๓๑๑๐๕  สังคมศึกษา ๑  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๑๑๐๖  สังคมศึกษา ๒ ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๑๑๐๗  พระพุทธศาสนา ๑ ๐.๕ (๒๐)  ส๓๑๑๐๘  พระพุทธศาสนา ๒ ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๑๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๑๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๑๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๑๑๐๕  การงานอาชีพ ๑ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๑๑๐๖  การงานอาชีพ ๒ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐)  อ๓๑๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๐ (๔๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๖.๕ (๒๖๐) 
พ๓๑๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๑๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๑๒๐๓   โปรแกรมส านักงาน ๒.๐ (๘๐)  ง๓๑๒๐๔  การสร้างเว็บเพจ ๒.๐ (๘๐) 
ง๓๑๒๐๕   เขียนโปรแกรมเบื้องตน้ ๑.๕ (๖๐) ง๓๑๒๐๖   เทคโนโลยีและการออกแบบ ๑.๕ (๖๐) 
อ๓๑๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) อ๓๑๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๑๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) อ๓๑๒๐๘  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑.๐ (๔๐) 

เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๑  ดนตรไีทยปฏิบตัิ ๑ 
ศ๓๑๒๐๓  ดนตรสีากล ๑ 
ศ๓๑๒๐๕  นาฏศิลปไ์ทย ๑ 

๑.๐ (๔๐) เลือกเสร ี
ศ๓๑๒๐๒  ดนตรไีทยปฏิบตัิ ๒ 
ศ๓๑๒๐๔  ดนตรสีากล ๒ 
ศ๓๑๒๐๖  นาฏศิลปไ์ทย ๒ 

๑.๐ (๔๐) 

     
กรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 

แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๔๐  รวมเวลาเรียน ๖๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕ (๓๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๘.๕ (๓๔๐) 

ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๒๑๐๒  ภาษาไทย ๑.๐ (๔๐) 
ค๓๒๑๐๑  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐)  ค๓๒๑๐๒  คณิตศาสตร์  ๑.๕ (๖๐) 
ว๓๒๑๐๑  ฟิสิกส ์ ๑.๕ (๖๐)  ว๓๒๑๐๒  เคม ี ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๒๑๐๓  สังคมศึกษา  ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๒๑๐๒  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๒๑๐๔  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 
พ๓๒๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๒๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๒๑๐๒  ศลิปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๒๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๑๐๑  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐)  อ๓๒๑๐๒  ภาษาอังกฤษ  ๑.๕ (๖๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๖.๕ (๒๖๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๗.๕ (๓๐๐) 
พ๓๒๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๒๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๒๒๐๓  โปรแกรมกราฟิก ๒.๐ (๘๐)  ง๓๒๒๐๔  โปรแกรมจดัการฐานข้อมูล ๒.๐ (๘๐) 
ง๓๒๒๐๕  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ ๒.๐ (๘๐)  ง๓๒๒๐๖  การสร้างงานอนิเมชั่น ๒.๐ (๘๐) 
อ๓๒๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๒๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๒๒๐๗  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐)  อ๓๒๒๐๘  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ๑.๕ (๖๐) 
   ส๓๒๒๐๓  หน้าท่ีพลเมือง ๑.๐ (๔๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๖๐  รวมเวลาเรียน ๗๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๒๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๓.๕ (๑๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๓.๕ (๑๔๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๑๐๑  ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๕(๓๘๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๕ (๓๘๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ                    ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ                     ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๓  ประมวลความรูค้ณติศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๒๐๔  ประมวลความรูค้ณติศาสตร์ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๒๐๓  โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ ๒.๐ (๘๐)  ง๓๓๒๐๔  โปรแกรมกราฟฟกิแบบเวค็เตอร์ ๒.๐ (๘๐) 
ง๓๓๒๐๕  การเขียนโปรแกรมด้วยวีบี ๒.๐ (๘๐)  ง๓๓๒๐๖  โครงงานคอมพิวเตอร ์ ๒.๐ (๘๐) 
ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๓๒๐๗  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๓๒๐๘  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๖๘๐  รวมเวลาเรียน ๕๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๒๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

โครงสร้างหลักสตูรระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  (ภาษาอังกฤษ-จีน) 

 
ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

รายวิชา นก.(ชม.)  รายวิชา นก.(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๓.๕(๑๔๐)  รายวิชาพ้ืนฐาน ๓.๕(๑๔๐) 

ท๓๓๑๐๑  ภาษาไทย                      ๑.๐ (๔๐)  ท๓๓๑๐๒  ภาษาไทย  ๑.๐ (๔๐) 
ส๓๓๑๐๑  ประวัติศาสตร ์  ๑.๐ (๔๐)  ส๓๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ์  ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๑๐๑  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๑๐๒  สุขศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ศ๓๓๑๐๑  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐)  ศ๓๓๑๐๒  ศิลปศึกษา ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๑๐๒  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๐.๕ (๒๐) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๕ (๓๘๐)  รายวิชาเพ่ิมเติม ๙.๕ (๓๘๐) 
ท๓๓๒๐๑  การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ  ๐.๕ (๒๐)  ท๓๓๒๐๔  การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ                   ๐.๕ (๒๐) 
ค๓๓๒๐๓  ประมวลความรูค้ณติศาสตร์ ๑.๐ (๔๐)  ค๓๓๒๐๔  ประมวลความรูค้ณติศาสตร์ ๑.๐ (๔๐) 
พ๓๓๒๐๑  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐)  พ๓๓๒๐๒  พลศึกษา  ๐.๕ (๒๐) 
ง๓๓๒๐๑  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐)  ง๓๓๒๐๒  เทคโนโลยีและสารสนเทศ ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการศกึษาต่อ ๑.๐ (๔๐) 
อ๓๓๒๐๕  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐)  อ๓๓๒๐๖  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑.๐ (๔๐) 
จ๓๓๒๐๑  ภาษาจีนอ่าน-เขียน ๑.๕ (๖๐)  จ๓๓๒๐๒  ภาษาจีนอ่าน-เขียน ๑.๕ (๖๐) 
อ๓๓๒๐๓  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๕ (๖๐)  อ๓๓๒๐๔  ภาษาจีนฟัง-พูด ๑.๕ (๖๐) 
ส๓๓๒๐๕  พระพุทธศาสนา  ๐.๕ (๒๐)  ส๓๓๒๐๖  พระพุทธศาสนา ๐.๕ (๒๐) 
อ๓๓๒๐๙  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐)  อ๓๓๒๑๐  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๐.๕ (๒๐) 
ว๓๓๒๐๗  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐)  ว๓๓๒๐๘  ประมวลความรู้วิทยาศาสตร ์ ๑.๐ (๔๐) 
     

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐ 
แนะแนว                                ๒๐  แนะแนว                                ๒๐ 
กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐  กิจกรรมชุมนมุวิชาการ                ๒๐ 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐  กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๕๘๐  รวมเวลาเรียน ๕๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๒๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 1.9 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

1.10 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
  - ระดับชั้นเรียน 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเ ลี่ยผลสัมฤทธิ ทางการเรียนแต่
ละระดับชัน นระดับ   ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  -  

ปีการศึกษา    1

 
  - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเ ลี่ยผลสัมฤทธิ ทางการเรียนแต่
ละรายวิชา นระดับ   ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  -  

ปีการศึกษา    1

 
 
 



 

 

๒๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

1.10.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 
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ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเ ลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา     -     ระดับโรงเรียน

ปีการศึกษา     

ปีการศึกษา    0

ปีการศึกษา     

 
 



 

 

๒๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

1.10.3 ผลการประเมินต่างๆ 
ประเด็น ผลการประเมิน 

การอ่าน คิด 
วิเคราะห์และ
เขียน 

 

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

 

สมรรถนะ
ส าคัญของ
ผู้เรียน 5 
ด้าน 

 



 

 

๒๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

                ๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
                          ๑.๑๑.๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘)  ของ
สถานศึกษา 

                       สถานศึกษา โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม กรณีการประเมินซ้ า จาก สมศ. เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559  

        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   ดังตารางต่อไปนี้ 
  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที ่๑    ผู้เรยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี ๑๐.๐๐ 9.46 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒    ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.36 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ 8.93 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ 8.25 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรยีน ๒๐.๐๐ 9.48 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที ่๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา 
๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที ่ ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ 4.30 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
๕.๐๐ 4.00 ดี 

มาตรฐานที ่๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตัวบ่งช้ีที ่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั   ๑๐.๐๐ 8.00 ดี 
มาตรฐานที ่๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภาย น    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งช้ีที่  ๘   พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศกึษา  
                  และต้นสังกัด   

๕.๐๐ 4.94 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐   
 

 
 
 
 
 



 

 

๓๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

                        ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
                                     ๑) จุดเด่น 
                ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ประพฤติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยดีมาก สถานศึกษาเห็นความส าคัญในการจัดโครงการส่งเสริม
แก้ไขพัฒนาการศึกษาเป็นแบอย่างและเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมการรับความรู้จากประสบการณ์จริงทั้งภายในและ
ภายนอก ผู้เรียนจึงมีความความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างดี มีคุณธรรมตามวิถีแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การออมทรัพย์ตามวิสัยทัศน์และจุดเด่นของสถานศึกษา 
      ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      ผู้บริหารมีความสามรถในการบริหารจัดการทั้งในด้านงบประมาณ และ
บุคลากรได้ถูกหลักระบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วม เห็นความส าคัญในการพัฒนาการศึกษา จึงด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสองทุกประการ 
      ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ครูได้รับการอบรมวิชาการ ศึกษาดูงานสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ใช้พัฒนาผู้เรียนโดยความเห็นชอบของผู้บริหารพร้อมรับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การสอนและการวัด
ประเมินผล 
      ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      ไม่มี 

                             ๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
                ด้านผลการจัดการศึกษา 
      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต้องปรับปรุงและการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากภายนอก 
      ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
      การบริหารด้านวิชาการวัดผลประเมินผล การจัดท าและใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับกิจกรรมขาดการด าเนินการไม่เป็น
ระบบและปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานและความพร้อมของผู้เรียน 
      ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ถึงแม้ว่าครูได้รับการพัฒนามีประสิทธิผลพร้อมรับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้สามารถน าผลจากการนิเทศการเรียนการสอนแต่ไม่ได้น าผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นระบบและต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพ 
      ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      ระบบการประกันคุณภาพภายในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกๆ ด้าน การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เก็บรวบรวมไม่เป็นระบบ ขาดความชัดเจน 
ครอบคลุม และไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

                             ๓)  ข้อเสนอแนะ 
                                            ด้านผลการจัดการศึกษา 
        1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาบูรณาการ การคิดหาเหตุผลและความ
ตระหนักในการแสวงหาความรู้อย่างมีคุณค่า เห็นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การ



 

 

๓๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ติดตามความก้าวหน้าของสิ่งเรียนรู้ด้วยการตรวจสอบ ทดสอบ การท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง รับการทดสอบ
จากครู จากโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ครูร่วมกันก าหนดองค์ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
จัดท าเครื่องมือเก็บข้อมูลตรวจติดตามผลพัฒนาการของผู้เรียนทุกคน ทุกระดับชั้นอย่าง เป็นระบบและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา เพ่ือยกระดับความสามารถในการคิดและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจะส่งเสริมอย่างหลากหลายโดยการให้รางวัล การยกย่องชมเชย
เป็นแรงจูงใจ 
        2. สถานศึกษาควรจัดประชุมผู้เรียน ชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ
การทดสอบระดับชาติ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบ มีความสนใจ ตั้งใจและเตรียมความพร้อม
ในการเข้าทดสอบระดับชาติ ประชุมชี้แจงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งเสริมสนับสนุน กวดขันให้
ผู้เรียนเข้าการติวเสริมหลังเลิกเรียนอย่างสม่ าเสมอตามที่สถานศึกษาก าหนด และครูควรน าผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) มาวิเคราะห์วางแผน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงไปสู่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล ตลอดจนข้อสอบของครูว่าควรพัฒนาอย่างไร 
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ บรรลุมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร โดยควรด าเนินการให้เสร็จภายใน
ระยะ 2 ปีการศึกษา 
        3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ที่ครบถ้วนตามก าหนดโดยเน้นกระบวนการติดตาม ประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มีส่วนร่วมในการออม สนับสนุน “โครงการธนาคารโรงเรียน” 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมทั้งขยายผลให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการออมกับธนาคารโรงเรียน 
      ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบและเครื่องมือนิเทศการสอนของครูทุก
คนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสอน ก ากับ ติดตาม การใช้เครื่องมือแบบบันทึกติดตามผลพัฒนาการของ
ผู้เรียน ก ากับติดตาม การวัดผลประเมินผลที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ตระหนัก รู้คุณค่าและเห็นความส าคัญใน
การทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอย่างมีเป้าหมายทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ (O-NET) เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่เกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสารสนเทศเชิงคุณภาพโดยการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วนหมวดหมู่ให้มีความถูกต้องสอดคล้องเชื่อถือได้ 
         2. คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดท าสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรท้องถิ่น พร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการน าไปใช้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาได้ด าเนินไปแล้วบางส่วน และจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในชุมชนเชิงบูรณาการ คณะกรรมการสถานศึกษาควรจัดประชุมให้
เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง พร้อมบันทึกรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 
15 วัน นับตั้งแต่วันที่การประชุม 
      ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        1. สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้การส่งเสริมสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อีกทั้งในการด าเนินงานสถานศึกษาควรน าผลการ
ด าเนินงานตามระบบครบวงจรคุณภาพมาสรุปผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือน ามาปรบปรุงและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 
ท าให้เกิดผลกระทบที่ดตี่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 



 

 

๓๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

        2. ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมาย ควรตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างจริงจังและเป็นระบบด าเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ครูสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
        3. ครูควรน าผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนทั้งในระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นการจัดท าเครื่องมือบันทึกผลพัฒนาปัญหา
อุปสรรคข้อจ ากัดน ามาส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแก้ปัญหาให้มีความต่อเนื่องทั้งในระดับโครงการ/กิจกรรม การ
สอนซ่อมเสริมตามตารางเรียนซ่อมเสริมพิเศษ การติวเข้มในเวลาราชการหรือการก าหนดเวลาพิเศษในวันหยุด
โดยผู้ปกครองและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือระดมทรัพยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานและเป้าหมายแผนงานที่สถานศึกษาก าหนด 
      ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน โดยเน้นการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศเชิงคุณภาพ ในขั้นตอนการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์ประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ให้ควบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดทั้งในระดับกิจกรรม โครงการย่อยและ
โครงการหลักที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ของแผน ให้สามารถยกระดับคุณภาพกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยด าเนินการภายใน 2 ปีการศึกษา 
        2. สถานศึกษาควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศโครงการต่างๆ ตามแผนให้มี
ความสอดคล้องกันตลอดแนว ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายที่
สามารถพัฒนาได้เป็นผลส าเร็จแต่ละด้านทั้งในระดับกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ 4 ปี 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี และการสรุปรายงานผล ควรด า เนินงานตามแผนใช้ง่ายต่อการ
ประเมินผลความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคที่เป็นข้อจ ากัดในระดับโครงการหลักที่สามารถน ามาวางแผน
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเน้นขั้นการก ากับ 
ติดตาม เกบ็ข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลและน ามาวางแผนพัฒนาให้ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๓ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
                       
      
 

       ๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
                                    โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้บริหาร ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดประดู่ นทรงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

รองผู้อ านวยการ 
 

มูลนธิิโรงเรียนวัดประดู่ นทรงธรรม 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มูลนธิิหลวงปู่โต๊ะ 
 

สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เกา่ 
โรงเรียนวัดประดู่ นทรงธรรม 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ  
๑. งานบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๒. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา 
๓. งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู ้
๔. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
๕. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศกึษา 
๖. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๗. งานนเิทศการศกึษา 
๘. งานแนะแนวการศกึษา 
๙. งานประสาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
ครอบครัว ชุมชน องค์กร  
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศกึษา 
๑๐. งานการรับนกัเรียน 
๑๑. งานทะเบียนนกัเรียน
และจัดท า    ส ามะโน
นักเรียน 
๑๒. งานพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมลสารสนเทศ 
๑๓. งานห้องสมดุโรงเรียน 
๑๔. งานอืน่ๆ 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ  
๑. งานวิเคราะหแ์ละจัดท า
แผนของสถานศึกษา 
๒. งานจัดตั้ง เสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ 
๓. งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมนิผลและรายงานผล
การใชเ้งินและผลการ
ด าเนนิงาน 
๔. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศกึษา 
๕. งานบริหารการเงิน 
๖. งานบริหารบญัช ี
๗. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
๘. งานจัดท าขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๙. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๐. งานตรวจสอบภายใน 
๑๑. งานจัดระบบการควบคุม
ภายใน 
    หน่วยงาน 
๑๒. งานพัฒนาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
๑๓. งานอืน่ๆ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
๑. งานวางแผนอัตราก าลังและ
การก าหนดต าแหน่ง 
๒. งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง 
ย้าย ลาและการออกจาก
ราชการ 
๓. งานทะเบยีนประวัติและ
บ าเหน็จความชอบ 
๔. งานวินัยและการรักษาวินัย 
๕. งานพัฒนาบคุลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 
๖. งานส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
๗. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๘. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
๙. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑๐. งานระดับช้ันและครูที่
ปรึกษา 
๑๑. งานป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และ
อบายมุข 
๑๒. งานวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน 
๑๓. งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
๑๔. งานอืน่ๆ 

 

กลุ่มบริหารท่ัวไป  
๑. งานธรุการ 
๒. งานประสานงาน
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐาน 
๓. งานอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดลอ้ม 
๔. งานส่งเสริมและ
ประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
๕. งานประชาสัมพันธ ์
๖. งานยานพาหนะและ
บริการสาธารณะ 
๗. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
๘. งานโภชนาการ 
๙. งานอนามัยโรงเรียน 
๑๐. งานสวัสดกิาร 
๑๑. งานวิทยุสือ่สาร 
๑๒. งานโสตทัศนศกึษา 
๑๓. งานอืน่ๆ 

 



 

 

๓๔ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

  ๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ คุณธรรม  น าความรู้  มุ่งสู่สากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
 พันธกิจ  1.  พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
   หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
   พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
   3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานและ 
   การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ 
 
 เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีศักยภาพในการเป็น 
   พลเมืองของประชาคมอาเซียน 
   3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  มีสมรรถนะตามสายงานและมาตรฐานวิชาชีพ 
   4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
     

กลยุทธ์โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง 
         ประสงค ์
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเริมและพัฒนาระบบการบริหาร การจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วน 
           ร่วม และเป็นระบบ 
   กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง 
         การปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

          ๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(ระบุชื่อโครงการส าคัญที่ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา) 
                                  

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

๑ - โครงการพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพของผู้เรียน 
- โครงการปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองของ 
ชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒ - โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลนักเรียน 
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น  
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๓ - โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดี      

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ศักยภาพผู้เรียน โดยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตามวัยให้เต็มศักยภาพรายบุคคล มีการวัดและ
ประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริง พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นให้หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งในส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส่วนที่เป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ตามบริบทของชุมชนและสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นหลักสูตรที่
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนโดยเน้นหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างความส าเร็จทางการศึกษาและการด ารงชีวิตในอนาคตของผู้เรียน ยั่งยืนในตัว
ผู้เรียนและสนับสนุนในการท าวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยใช้ผลการประเมิน
ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน และระดับชาติมาเป็นข้อมูล วินิจฉัย เพ่ือค้นหา
มาตรการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
 นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการด าเนินเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4, กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมตักบาตร
วันศุกร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ทั้งการคัดกรอง เพ่ือป้องกันในพฤติกรรมเสี่ยงและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนใน
กลุ่มที่ขาดแคลน การจัดการศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น การ
สนับสนุนครูผู้สอนภาษาจีน, การเปิดสหวิชาร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี เป็นต้น น าภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนรอบๆ สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เช่น กลองยาว, วูซู, นวดแผนโบราณ เป็นต้น 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และ
เขียน อยู่ในระดับ ดีมาก สามารถวางแผนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็น สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากสิ่งเสพติด ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่น
กีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคล แต่มีผลการทดสอบระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าปี
การศึกษา 2560 
 
๓.  จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล กล้าแสดงออกในทางที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะตามอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “กลา้น า ท าดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ” ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถนภาพตาม

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 



 

 

๓๗ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

เกณฑ์ มีระเบียบวินัย เคารพกติกามารยาททางสังคม และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 เร่งพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ มีคุณภาพและเทียบมาตรฐานกับการทดสอบ
ระดับชาติได้ 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและ
โอกาส (SWAD) ขององค์กร เพ่ือร่วมกันก าหนด เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร
จัดสรรงบประมาณและระดมทุนจากผู้สนับสนุน สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรง
ธรรม โดยมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงานด้วยวงจรของเดมมิ่ง 
(PDCA) 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ให้มีสอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและร่วมรับผิดชอบ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากนี้บุคลากรของ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการศึกษาโดยมีการจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง สถานศึกษามีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายบริหารร่วมกัน สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ เช่น ศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรง



 

 

๓๘ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ธรรม เป็นต้น ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
๓.  จุดเด่น 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การระดมความคิดจากฝ่ายบริหารเพื่อหาแนวทางในการด าเนินการ โดยให้ทุกฝ่ายได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเอง แล้วน าเอาแนวคิดไปเสนอต่อที่ประชุมครู ซึ่งให้คุณครูร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนิน เป็นการหาข้อสรุปและแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน นอกจากนี้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การศึกษา 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และ
ให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นที่ปรึกษา ให้ความร่วมมือในด้านที่
ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม     

๑.  กระบวนการพัฒนา                                                 
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยการชี้แจงจากผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ให้จัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียน
ที่เรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน เน้นย้ าให้มีการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้มีการประชุมเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนทุกระดับชั้น ปรับโครงสร้าง
รายวิชาเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน ก าหนดสัดส่วนคะแนนและมีการวัดผลด้วยวิธีการที่
หลากหลายตามสภาพจริงของผู้เรียน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น การจัดแหล่งเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยมีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ 
ที่จะแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง มี
การจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม



 

 

๓๙ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

ต่างๆ ที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ และผู้ปกครองของนักเรียนได้ให้การ
ยอมรับต่อโรงเรียน 
 
๓.  จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งจากสื่อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยตนเองอย่ างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมให้การจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และครูได้ท าวิจัยในชั้นเรียนทุกคน 
 
๔.  จุดควรพัฒนา 
 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ควรมีการให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง นอกจากนี้ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 
๑.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 
ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 

ระดับ 
ก าลังพัฒนา 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับ 
ดี 

ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๑      
๒      
๓      

รวมทุกมาตรฐาน      



 

 

๔๐ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 

               ๔.๑  สรุปผล นภาพรวม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่าระดับดี 
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มาตรฐานที ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
 ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผุ้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ดีขึ้น 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
ค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม 
และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑  
 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินรายมาตรฐานอยู่
ในระดับ ดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 
ใช้ผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามกล
ยุทธ์ ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบ
และช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน 
สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริ หารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง  
               ๔.๒  แนวทางการพัฒนา นปีต่อไป   
 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
จัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
               ๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET 
และ PISA 
 ๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 



 

 

๔๑ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
 
 

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้พิจารณา รายงาน
พัฒนาคณุภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเรียบร้อยแล้ว 
 
  จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561  ตามท่ีโรงเรียนเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอรัญ  ศรีว่องไทย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 

20 เมษายน 2562 
 





 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
ที่   159   /  2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
............................................................................................................................. .... 

ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ   หลักเกณฑ์     และวิธีกำรประกัน 
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2553  ก ำหนดให้สถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง     ซ่ึงจะต้องจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำม 
มำตรฐำนของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำ แบบชุมชนมีส่วนร่วม   โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
   1. นำยสรำวุธ  เชำวน์ไว   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม  กรรมกำร 
   3. นำงสำวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ  กรรมกำร 
   4. นำงสำวสกำวรัตน  ด ำละเอียด  กรรมกำร 
   5. นำยวำทสิทธิ์  อินทรียงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  วำงนโยบำย และอ ำนวยกำรควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำร 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1. นำงสำวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ  ประธำน 
   2. นำยอภิรัตน์  นำครัตน์   กรรมกำร 
   3. นำงจ ำเนียร  สิทธิวิชำภิญโญ  กรรมกำร 
   4. นำงสำวบุญญำพร  บุญถนอม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. นำยเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม  ประธำน 
   2. นำงสำวดิสสมัย  รัตนวรรณี  รองประธำน 
   3. นำยอนุรักษ์  เขียวอ่อน   รองประธำน 
   4. นำงสำวสุวิมล  แซ่ห่ำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1. นำงสำวสกำวรัตน์  ด ำละเอียด  ประธำน 
   2. นำยอรรถกร  เย็นเป็นสุข  กรรมกำร 
   3. นำงสำวมนัสวัน  บุญประเสริฐ  กรรมกำร 
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   4. นำงจ ำเนียร  สิทธิวิชำภิญโญ  กรรมกำร 
   5. นำยฉัตรชัย  เสมผ่ำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที่  1. ตรวจสอบข้อมูลหลักฐำนตำมมำตรฐำน 
  2. น ำข้อมูลไปวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน 

3. จัดท ำรำยงำนข้อมูลกำรประเมินตำมมำตรฐำน 
 

3. คณะกรรมการเตรียมเอกสารการประชุม 
   1. นำยวำทสิทธิ์  อินทรียง์   ประธำน 
   2. นำงสำวจิตติมำ  แก้วสว่ำง  กรรมกำร 
   3. นำงสำวเกศริน  ศรีจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่    จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม 
 

4. คณะกรรมการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
   1. นำยอรรถกร  เย็นเป็นสุข  ประธำน 
   2. ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 
   3. นำยฉัตรชัย  เสมผ่ำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่    จัดเตรียมห้องโสตทัศน์อุปกรณ์และสถำนที่กำรประชุมและโสตทัศน์อุปกรณ์ 
 
   สั่ง ณ วันที่      28    เดือน   ธันวำคม     พ.ศ.  2561 
 
 
             (นำยสรำวุธ  เชำวน์ไว) 
     ครูช ำนำญกำร  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
ที่   160   /  2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) 
............................................................................................................................. .... 

ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ   หลักเกณฑ์     และวิธีกำรประกัน 
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2553  ก ำหนดให้สถำนศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง     ซ่ึงจะต้องจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำม 
มำตรฐำนของสถำนศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำ แบบชุมชนมีส่วนร่วม   โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
   1. นำยสรำวุธ  เชำวน์ไว   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม  กรรมกำร 
   3. นำงสำวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ  กรรมกำร 
   4. นำงสำวสกำวรัตน  ด ำละเอียด  กรรมกำร 
   5. นำยวำทสิทธิ์  อินทรียงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  วำงนโยบำย และอ ำนวยกำรควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำร 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   1. นำยเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม   ประธำน 
   2. นำงสำวดิสสมัย  รัตนวรรณี  กรรมกำร 
   3. นำยอนุรักษ์  เขียวนอก   กรรมกำร 
   4. นำงสำวเกศริน  ศรีจันทร์  กรรมกำร 
   5. นำงสำวสุวิมล  แซ่ห่ำน   กรรมกำร 
   5. นำงสำวอัจฉริยำ  นำมวิจิตร  กรรมกำร 
   6. นำยยุทธศำสตร์  จันทร์ชุ่ม  กรรมกำร 
   7. นำงสำวกฤติยำ  เขียวอ่อน  กรรมกำร 
   8. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 
   9. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสรำรัตน์  ทังสี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   1. นำยสรำวุธ  เชำวน์ไว   ประธำน 
   2. นำงสำวรุ่งทิพย์  ดิษฐใจ  รองประธำน 
   3. นำงสำวสกำวรัตน์  ด ำละเอียด  รองประธำน 
   3. นำยอภิรัตน์  นำครัตน์   กรรมกำร 
   4. นำยอรรถกร  เย็นเป็นสุข  กรรมกำร 
   5. นำงสำวมนัสวัน  บุญประเสริฐ  กรรมกำร 
   6. นำงจ ำเนียร  สิทธิวิชำภิญโญ  กรรมกำร 
   7. นำยภูริวัจน์  รุณพันธ์   กรรมกำร 
   8. นำยฉัตรชัย  เสมผ่ำน   กรรมกำร 
   9. นำยณัฐภัทร  ส ำเร็จ   กรรมกำร 
   10. นำงอรทัย  กะถิน   กรรมกำร 
   11. นำยรัชพล  บุญสร้ำง   กรรมกำร 
   12. นำงสำวสำยนัดดำ  บุญเกิด  กรรมกำร 
   13. นำงสำวอภิรดี  พันธ์สิงห์  กรรมกำร 
   14. นำงสำววำสนำ  เกำะสินธุ์  กรรมกำร 
   15. นำงสำวบุญญำพร  บุญถนอม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1. นำยเฉลิมศักดิ์  ครุธเสม   ประธำน 
   2. นำงสำวดิสสมัย  รัตนวรรณี  กรรมกำร 
   3. นำยอนุรักษ์  เขียวนอก   กรรมกำร 
   4. นำงสำวเกศริน  ศรีจันทร์  กรรมกำร 
   5. นำงสำวสุวิมล  แซ่ห่ำน   กรรมกำร 
   5. นำงสำวอัจฉริยำ  นำมวิจิตร  กรรมกำร 
   6. นำยยุทธศำสตร์  จันทร์ชุ่ม  กรรมกำร 
   7. นำงสำวกฤติยำ  เขียวอ่อน  กรรมกำร 
   8. นำยฉัตรชัย  เสมผ่ำน   กรรมกำร 
   9. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  กรรมกำร 
   10. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสรำรัตน์  ทังสี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที่  1. รวบรวมข้อมูลและหลักฐำนตำมมำตรฐำน 
  2. น ำข้อมูลไปวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน 

3. จัดท ำรำยงำนข้อมูลตำมมำตรฐำน 
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3. คณะกรรมการจัดท าเอกสารการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
   1. นำยวำทสิทธิ์  อินทรียง์   ประธำน 
   2. นำงสำวจิตติมำ  แก้วสว่ำง  กรรมกำร 
   3. นำงสำวเกศริน  ศรีจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่    1. น ำข้อมูลและหลักฐำนตำมมำตรฐำนมำจัดเป็นข้อมูลสำรสนเทศ 
  2. น ำข้อมูลและหลักฐำนตำมำตรฐำนมำจัดเป็นรูปเล่มรำยงำนตำมแบบรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ 
 
 
   สั่ง ณ วันที่      28    เดือน   ธันวำคม     พ.ศ.  2561 
 
 
             (นำยสรำวุธ  เชำวน์ไว) 
     ครูช ำนำญกำร  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 


