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คำนำ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น กลไกส าคั ญ ที่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา รวมทั้งคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริมการศึกษา ซึ่งโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ให้
ความสาคัญและมุ่งมั่นให้โรงเรียนเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนวัด
ประดู่ในทรงธรรมได้จัดทาโครงการ กิจกรรม งาน เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่
มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง จัดรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีของสถานศึกษา
ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ไ ด้ร่วมกันจัดการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป

(นายสมเด็จ เจริญผล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ก
บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
รำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำอยู่ในระดับใด
มาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับ ดี
มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดี
ข้อมูลหลักฐำนและเอกสำรเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้ำง
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม PLC วิทยากรท้องถิ่น ครูพระสอน
ศีลธรรม การนานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนภายนอกโรงเรียน บันทึกน้าหนักส่วนสูงระดับชั้น ม.1 –
ม.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ผลการสอบ O-NET ม.3 และ
ม.6 ปีการศึกษา 2562 ย้อนหลัง 3 ปี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดั บชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา
2562
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน
แผนปฏิบัติการประจาปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานการผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึ กษา รายงานการประชุ ม
ผู้ปกครอง สมุดนิเทศ เกียรติบัตรครู คาสั่งประชุมอบรม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อมูลหลักฐาน เอกสารสนับสนุน
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรม
การเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน เกียรติบัตร โล่รางวัล กิจกรรมทัศนศึกษาภายนอก การผลิตสื่อและใช้
สื่อประกอบการเรียนการสอน
แนวทำงพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพของสถำนศึกษำให้สูงขึ้นกว่ำเดิมเป็นอย่ำงไร
จุดเด่น
ทั้ง นี้ สถานศึก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณภาพผู้ เ รี ยนอย่ า งหลากหลายที่เ ป็ น ไปตาม
ศักยภาพและความต้องการพัฒนาของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ดีขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านและเขีย น การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และ
คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน

ข
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผน ออกแบบกิจกรรม
และดาเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐาน
ในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามกลยุทธ์ ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จุดควรพัฒนำ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมให้
ครูเห็นความสาคัญการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
พัฒนาให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค้า
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ตั้งอยู่เลขที่ 158 ซอยเพชรเกษม 15 ถนน เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
โทรศัพท์: 0 - 245 - 79830 ถึง 1 โทรสาร: 0 – 2457 – 4437
E-mail: pradoonai@hotmail.com
Website: www.pradonai.ac.th
เปิดทาการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
เนื้อทีจ่ านวน 6 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ สานักงานเขตพื้นที่บางกอกใหญ่
แผนที่โรงเรียน

๑.๒ ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 158 ซอยเพชรเกษม 15 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2497 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีที่เรียน โดยพลอากาศเอกหลวงเชิด วุฒากาศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนัน้ ได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนตามคาขอร้องของชาวบ้าน แขวงวัดท่าพระ โดยพระ
อธิการบุญส่ง บุญรักโต เจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม แบ่งเนื้อที่ของวัดจานวน 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) จานวน 2 ห้องเรียน มี
นักเรียน 87 คน ครู 6 คน ภารโรง 1 คน มีนายทรงยศ พงษ์พรต เป็ นครูคนแรก เนื่องจากโรงเรียนยังสร้างไม่
เสร็จ จึงต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นที่เรียนและได้เรียนในอาคารไม้ 2 ชั้น ขนาด 8
ห้องเรียนที่สร้างเสร็จในอีกเกือบ 1 ปีต่อมา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒
การเรียนในระยะแรก รับนักเรียนเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก จนถึงปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนมี
อาคารเพิ่มขึ้นอีก 1 ห้อง จานวน 12 ห้องเรียน จึงมีห้องเรียนตลบตามโครงการที่วางไว้ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีกเป็น 1,800 คน ครู-อาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น 57 คน ภารโรง 3 คน
และเปิดสอน 2 รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย ตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา โดยใช้เครื่องหมาย ป.ท. กลม
สาหรับนักเรียนรอบเช้า และเครื่องหมาย ป.ท. สามเหลี่ยม สาหรับนักเรียนรอบบ่าย
โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาจนถึง พ.ศ. 2515 นายเทพ เที่ยงตรง ซึ่งเป็นอาจารย์
ในขณะนั้น ได้ขออนุญาตเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ปีพ.ศ. 2513 โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดสอนในแผนกวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง และต่อมา
ปี พ.ศ. 2514 เปิดแผนกศิลปะอีกจานวน 2 ห้อง ผลการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายติดบอร์ด
(คะแนนสูงสุด) ติดต่อกันถึง 3 ปี ทั้ง 2 แผนก
โรงเรียนได้เปิดสอนรอบเช้าและรอบบ่าย มาจนถึง พ.ศ. 2527 นายสารอง เพ็งหนู ผุ้อานวยการ
โรงเรียนในขณะนัน้ เห็นว่าเปิดสอน 3 รอบ มีปัญหาต่างๆ มากมาย จึงทาการปรับปรุงห้องเรียนเพิ่มขึ้น และให้
รวมนักเรียนในขณะนั้นเห็นว่าเปิดรอบเดียว ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา โดยมีห้องเรียนทั้งหมด 54
ห้องเรียน เป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 36 ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ห้องเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเปิดทาการสอนมาแล้ว 65 ปี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เป็นนักเรียนแบบสหศึกษา มีทั้งนักเรียนชายและ
หญิง

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓
๑.๓ ข้อมูลบุคลากร
๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายสมเด็จ เจริญผล
วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ 7 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน
๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน
๒.๑) ชื่อ-สกุล............................................................................................................
วิทยฐานะ......................................โทรศัพท์.......................... E-mail…………………………………………………..............
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................สาขา.....................................................................................................
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่........................... จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา............. ปี............เดือน..........................
รับผิดชอบกลุ่มบริหาร (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)..................................................................
๑.๓.๒ ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา
๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา : ชื่อ-สกุล นางสาวเกศริน ศรีจันทร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ 09-8223-8012 E-mail kesarin_jane@hotmail.com
๒) หัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา : ชื่อ-สกุล นายวาทสิทธิ์ อินทรียงค์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ 09-7232-7596 E-mail great_yod2528@hotmail.com
๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร ( สามารถนาเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ)
๑) วิทยฐานะ
ครูและบุคลากร

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
คศ.๕ คศ.๔ คศ.๓ คศ.๒ คศ.๑
อัตราจ้าง

ปีการศึกษา 2562

6

4

6

12

3

ครูต่างชาติ

1

ลูกจ้าง
รวม
ประจา

6

38

๒) วุฒิการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

จานวนตามระดับการศึกษา (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1
1
1
1

1
3
3

2
3
4

1
1

1
1

รวม
1
2
4
5

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔
กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

จานวนตามระดับการศึกษา (คน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2
2
4
1
1
2
1
2

1
1

2
2
3

1

3

4

9

14

23

1

1
1

1

รวม
5
3
3
3
4

3

4

7

30

๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน (คน)

๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. ศิลปะ
๗. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
๘. ภาษาต่างประเทศ
๙. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม

3
4
5
4

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม./สัปดาห์)
18
20
18
18

3
3
3

18
18
20

4

20

30

150

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๕
1.4 ข้อมูลนักเรียน
1.) จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมจานวนนักเรียน
ทั้งหมด

เพศ
ชาย
44
51
44
139
52
38
35
125
264

หญิง
19
19
38
76
29
25
31
85
161

รวม
63
70
82
215
81
63
66
210
425

จานวน
ห้องเรียน
3
3
3
9
4
3
3
10
19

จานวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง
21 : 1
23 : 1
27 : 1
20 : 1
21 : 1
22 : 1

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๖
2.) จานวนตามปีการศึกษา 3 ปีย้อนหลัง
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

2560
78
106
71
70
64
61
450

ปีการศึกษา
2561
72
78
104
65
68
61
448

2562
63
70
82
81
63
66
425

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๗
๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่ ( สามารถนาเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ)
อาคารเรียน จานวน 5 หลัง อาคารประกอบ จานวน 3 หลัง ส้วม 4 หลัง สนามฟุตซอล
1 สนาม สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม
๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ ( สามารถนาเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภาพประกอบ)
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
จานวน/บาท
รายจ่าย
เงินงบประมาณ
12,859,741 งบดาเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
เงินนอกงบประมาณ
1,628,240 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เงินอื่นๆ (บริจาค)
1,266,517.21 งบอื่นๆ (บริจาค)
รวมรายรับ
15,754,498.21
รวมรายจ่าย

จานวน/บาท
12,329,596
145,717.53
1,052,640
14,835,953.53

สรุป งบดาเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง
คิดเป็นร้อยละ 86.62 ของรายรับ
สรุป งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 10.34 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 จานวนคนเฉลี่ยต่ อ
ครอบครัว 4 คนและแนวโน้มความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชนคือ ให้นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร
๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส
1. โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างวัดจึงเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้มแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
3. มีองค์กรภายในที่สนับสนุนสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เช่น สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ฯ มูลนิธิโรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรม มูลนิธิหลวงปู่โต๊ะ(โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม)
4. มีองค์กรภายนอกที่สนับสนุนสถานศึกษา เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
5. มีศิษย์เก่าที่สนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษา
6. มีนโยบายระบบการดูแลนักเรียนที่ชัดเจน
7. จานวนนักเรียนต่อห้องไม่มากจนเกินไป
ข้อจากัด
1. ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ท้ายซอยซึง่ เป็นซอยแคบ ทาให้การคมนาคมไม่สะดวก
2. สถานที่ตั้งของโรงเรียน มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่เป็นโรงเรียนการแข่งขันสูงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กัน และพื้นที่บริการซ้าซ้อน
3. สภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียนเป็นชุมชนแออัด
4. นักเรียนส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก พ่อแม่แยกทางกัน
5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่า ทาให้นักเรียนจาเป็นต้องออกไปทางานหา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๘
รายได้ ช่วยผู้ปกครอง
6. ระดับการศึกษาของผู้ปกครองค่อนข้างต่า
7. ผู้ปกครองที่มีฐานะดียังมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
8. พื้นฐานความรู้ของนักเรียนค่อนข้างอ่อน
9. ผู้ปกครองยังขาดความร่วมมือกับทางโรงเรียน
10. การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง
๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้อง ๑)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๑๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
ว๒๑๑๑๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑
ว๒๑๑๑๔ ออกแบบและเทคโนโลยี ๑
ส๒๑๑๐๘ สังคมศึกษา ๑
ส๒๑๑๐๗ พระพุทธศาสนา ๑
ส๒๑๑๐๙ ประวัติศาสตร์ ๑
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๑
ศ๒๑๑๐๕ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑
ง๒๑๑๐๕ การงานอาชีพ ๑
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
จ๒๑๒๐๑ ภาษาจีนฟัง-พูด
อ๒๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ค๒๑๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
ว๒๐๒๐๑ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๑๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
ว๒๑๑๑๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒
ว๒๑๑๑๓ วิทยาการคานวณ ๑
ส๒๑๑๑๑ สังคมศึกษา ๒
ส๒๑๑๑๐ พระพุทธศาสนา ๒
ส๒๑๑๑๒ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๑๑๐๔ ทัศนศิลป์ ๒
ศ๒๑๑๐๖ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๒
ง๒๑๑๐๖ การงานอาชีพ ๒
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ

นก.(ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)

๓.๕(๑๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีนฟัง-พูด
อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ค๒๑๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
ว๒๐๒๐๒ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ๒

๓.๕(๑๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๔๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๙

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ห้อง ๑)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๒๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
ว๒๒๑๑๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓
ว๒๒๑๑๔ ออกแบบและเทคโนโลยี ๒
ส๒๒๑๐๘ สังคมศึกษา ๓
ส๒๒๑๐๗ พระพุทธศาสนา ๓
ส๒๒๑๐๙ ประวัติศาสตร์ ๓
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๓
ศ๒๒๑๐๕ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓
ง๒๒๑๐๕ การงานอาชีพ ๓
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

จ๒๒๒๐๑
อ๒๒๒๐๑
ค๒๒๒๐๓
ว๒๐๒๐๓

รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาจีนฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
วิทยาศาสตร์กับความงาม ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๓.๕ (๑๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๔๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๒๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
ว๒๒๑๑๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔
ว๒๒๑๑๓ วิทยาการคานวณ ๒
ส๒๒๑๑๑ สังคมศึกษา ๔
ส๒๒๑๑๐ พระพุทธศาสนา ๔
ส๒๒๑๑๒ ประวัติศาสตร์ ๔
พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๒๑๐๔ ทัศนศิลป์ ๔
ศ๒๒๑๐๖ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๔
ง๒๒๑๐๖ การงานอาชีพ ๔
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ

จ๒๒๒๐๒
อ๒๒๒๐๒
ค๒๒๒๐๔
ว๒๐๒๐๔

รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาจีนฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
วิทยาศาสตร์กับความงาม ๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๓.๕ (๑๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๔๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๐

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ห้อง ๑)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๓๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
ว๒๓๑๑๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕
ว๒๓๑๑๔ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓
ส๒๓๑๐๘ สังคมศึกษา ๕
ส๒๓๑๐๗ พระพุทธศาสนา ๕
ส๒๓๑๐๙ ประวัติศาสตร์ ๕
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๓๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๕
ศ๒๓๑๐๕ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๕
ง๒๓๑๐๕ การงานอาชีพ ๕
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
จ๒๓๒๐๑ ภาษาจีนฟัง-พูด
อ๒๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ค๒๓๒๐๓ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
ว๒๐๒๐๕ เริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๓๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
ว๒๓๑๑๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖
ว๒๓๑๑๓ วิทยาการคานวณ ๓
ส๒๓๑๑๑ สังคมศึกษา ๖
ส๒๓๑๑๐ พระพุทธศาสนา ๖
ส๒๓๑๑๒ ประวัติศาสตร์ ๖
พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๓๑๐๔ ทัศนศิลป์ ๖
ศ๒๓๑๐๖ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๖
ง๒๓๑๐๖ การงานอาชีพ ๖
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ

นก.(ชม.)
๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)

๓.๕ (๑๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๔๐

รายวิชาเพิ่มเติม
จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีนฟัง-พูด
อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ค๒๓๒๐๔ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖
ว๒๐๒๐๖ โครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

๓.๕ (๑๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๔๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๑

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ห้อง ๒ และ ๓)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๑๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
ว๒๑๑๑๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑
ว๒๑๑๑๔ ออกแบบและเทคโนโลยี ๑
ส๒๑๑๐๘ สังคมศึกษา ๑
ส๒๑๑๐๗ พระพุทธศาสนา ๑
ส๒๑๑๐๙ ประวัติศาสตร์ ๑
พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๑๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๑
ศ๒๑๑๐๕ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๑
ง๒๑๑๐๕ การงานอาชีพ ๑
อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

จ๒๑๒๐๑
อ๒๑๒๐๑
อ๒๑๒๐๓
ศ๒๑๒๐๕
ศ๒๑๒๐๗

รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาจีนฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
วิชาเลือกเสรี
ดนตรีไทย ๑
นาฏศิลป์ ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๒๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๑๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
ว๒๑๑๑๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒
ว๒๑๑๑๓ วิทยาการคานวณ ๑
ส๒๑๑๑๑ สังคมศึกษา ๒
ส๒๑๑๑๐ พระพุทธศาสนา ๒
ส๒๑๑๑๒ ประวัติศาสตร์ ๒
พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๑๑๐๔ ทัศนศิลป์ ๒
ศ๒๑๑๐๖ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๒
ง๒๑๑๐๖ การงานอาชีพ ๒
อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
จ๒๑๒๐๒ ภาษาจีนฟัง-พูด
อ๒๑๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
อ๒๑๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
วิชาเลือกเสรี
ศ๒๑๒๐๖ ดนตรีไทย ๒
ศ๒๑๒๐๘ นาฏศิลป์ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๒

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ห้อง ๒ และ ๓)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๒๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
ว๒๒๑๑๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓
ว๒๒๑๑๔ ออกแบบและเทคโนโลยี ๒
ส๒๒๑๐๘ สังคมศึกษา ๓
ส๒๒๑๐๗ พระพุทธศาสนา ๓
ส๒๒๑๐๙ ประวัติศาสตร์ ๓
พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๒๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๓
ศ๒๒๑๐๕ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๓
ง๒๒๑๐๕ การงานอาชีพ ๓
อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีนฟัง-พูด
อ๒๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
อ๒๒๒๐๓ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
วิชาเลือกเสรี
ศ๒๒๒๐๓ ดนตรีศึกษา ๑
ศ๒๒๒๐๕ นาฏศิลป์ ๑
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๒๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๒๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
ว๒๒๑๑๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔
ว๒๒๑๑๓ วิทยาการคานวณ ๒
ส๒๒๑๑๑ สังคมศึกษา ๔
ส๒๒๑๑๐ พระพุทธศาสนา ๔
ส๒๒๑๑๒ ประวัติศาสตร์ ๔
พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๒๑๐๔ ทัศนศิลป์ ๔
ศ๒๒๑๐๖ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๔
ง๒๒๑๐๖ การงานอาชีพ ๔
อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
จ๒๒๒๐๒ ภาษาจีนฟัง-พูด
อ๒๒๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
อ๒๒๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
วิชาเลือกเสรี
ศ๒๒๒๐๔ ดนตรีศึกษา ๒
ศ๒๒๒๐๖ นาฏศิลป์ ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐(๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๓

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ห้อง ๒ และ ๓)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค๒๓๑๐๓ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
ว๒๓๑๑๑ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕
ว๒๓๑๑๔ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓
ส๒๓๑๐๘ สังคมศึกษา ๕
ส๒๓๑๐๗ พระพุทธศาสนา ๕
ส๒๓๑๐๙ ประวัติศาสตร์ ๕
พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๓๑๐๓ ทัศนศิลป์ ๕
ศ๒๓๑๐๕ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๕
ง๒๓๑๐๕ การงานอาชีพ ๕
อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

จ๒๓๒๐๑
อ๒๓๒๐๑
อ๒๓๒๐๓
ศ๒๓๒๐๑
ศ๒๓๒๐๓

รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาจีนฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
วิชาเลือกเสรี
ดนตรีไทย ๑
ดนตรีศึกษา ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๒๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย
ค๒๓๑๐๔ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
ว๒๓๑๑๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕
ว๒๓๑๑๓ วิทยาการคานวณ ๓
ส๒๓๑๑๑ สังคมศึกษา ๖
ส๒๓๑๑๐ พระพุทธศาสนา ๖
ส๒๓๑๑๒ ประวัติศาสตร์ ๖
พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ๒๓๑๐๔ ทัศนศิลป์ ๖
ศ๒๓๑๐๖ ดนตรี – นาฏศิลป์ ๖
ง๒๓๑๐๖ การงานอาชีพ ๖
อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
จ๒๓๒๐๒ ภาษาจีนฟัง-พูด
อ๒๓๒๐๒ ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
อ๒๓๒๐๔ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
วิชาเลือกเสรี
ศ๒๓๒๐๒ ดนตรีไทย ๒
ศ๒๓๒๐๔ ดนตรีศึกษา ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๑.๐ (๔๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๓.๐ (๑๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๑๕
๕
๖๔๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๔

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๑๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
ส๓๑๑๐๕ สังคมศึกษา ๑
ส๓๑๑๐๗ พระพุทธศาสนา ๑
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๑๑๐๕ การงานอาชีพ ๑
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

ค๓๑๒๐๙
พ๓๑๒๐๑
อ๓๑๒๐๕
ว๓๐๒๐๑
ว๓๐๒๒๑
ว๓๐๒๔๑
ว๓๑๒๑๑

รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๑
เคมีเพิ่มเติม ๑
ชีววิทยาเพิ่มเติม ๑
ออกแบบและเทคโนโลยี ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาการคานวณ ๑
สังคมศึกษา ๒
พระพุทธศาสนา ๒
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

นก.(ชม.)
๖.๐ (๒๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ท๓๑๑๐๒
ค๓๑๑๑๐
ว๓๑๑๐๙
ส๓๑๑๐๖
ส๓๑๑๐๘
พ๓๑๑๐๒
ศ๓๑๑๐๒
อ๓๑๑๐๒

๘.๐ (๓๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๑๒๑๐ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
พ๓๑๒๐๒ พลศึกษา
อ๓๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๒
ว๓๐๒๒๒ เคมีเพิ่มเติม ๒
ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยาเพิ่มเติม ๒
ง๓๑๒๐๖ ศิลปประดิษฐ์สร้างอาชีพ

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๖.๐ (๒๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๘.๐ (๓๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๕

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๒๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
ส๓๒๑๐๕ สังคมศึกษา ๓
ส๓๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๓
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๒๑๐๕ การงานอาชีพ ๒
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

นก.(ชม.)
๖.๐ (๒๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๑๐
ว๓๒๑๐๙
ส๓๒๑๐๗
ส๓๒๑๐๘
พ๓๒๑๐๒
ศ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๒๒๐๙ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
ว๓๐๒๐๓ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๓
ว๓๐๒๒๓ เคมีเพิ่มเติม ๓
ว๓๐๒๔๓ ชีววิทยาเพิ่มเติม ๓
ว๓๒๒๑๑ ออกแบบและเทคโนโลยี ๒
พ๓๒๒๐๑ พลศึกษา
อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

๘.๐ (๓๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๒๒๑๐ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
ว๓๐๒๐๔ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๔
ว๓๐๒๒๔ เคมีเพิ่มเติม ๔
ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยาเพิ่มเติม ๔
ง๓๒๒๐๗ หัตถศิลป์ท้องถิ่นไทย
พ๓๒๒๐๒ พลศึกษา
อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
วิทยาการคานวณ ๒
สังคมศึกษา ๔
พระพุทธศาสนา ๔
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๖.๐ (๒๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๘.๐ (๓๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๖

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๓๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
ว๓๐๑๑๐ โลกและอวกาศ
ส๓๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๑
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๓๑๐๕ การงานอาชีพ ๓
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

ท๓๓๒๐๑
ค๓๓๒๐๙
ว๓๐๒๐๕
ว๓๐๒๒๕
ว๓๐๒๔๕
ว๓๓๒๑๑
พ๓๓๒๐๑
อ๓๓๒๐๕
ส๓๓๑๐๕

รายวิชาเพิ่มเติม
การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
ฟิสิกส์เพิ่มเติม ๕
เคมีเพิ่มเติม ๕
ชีววิทยาเพิ่มเติม ๕
ออกแบบและเทคโนโลยี ๓
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พระพุทธศาสนา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๐ (๒๘๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๙.๐ (๓๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๗๐๐

ท๓๓๑๐๒
ค๓๓๑๑๐
ว๓๓๑๐๑
ว๓๓๑๐๒
ว๓๓๑๐๓
ว๓๓๑๐๙
ส๓๓๑๐๗
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๓๑๐๒
อ๓๓๑๐๒

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
ฟิสิกส์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
วิทยาการคานวณ ๓
ประวัติศาสตร์ ๒
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๔ การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ค๓๓๒๑๐ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖
พ๓๓๒๐๒ พลศึกษา
ง๓๓๒๐๖ ศิลปะการผูกพับจับจีบผ้า
อ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส๓๓๑๐๖ พระพุทธศาสนา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๑๐.๐(๔๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๔.๕ (๑๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๗

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๑๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
ว๓๑๑๐๘ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส๓๑๑๐๕ สังคมศึกษา ๑
ส๓๑๑๐๗ พระพุทธศาสนา ๑
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๑๑๐๕ การงานอาชีพ ๑
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

ค๓๑๒๐๙
พ๓๑๒๐๑
อ๓๑๒๐๕
อ๓๑๒๐๗
ส๓๑๒๐๑
ว๓๑๒๑๑
ศ๓๑๒๐๑
ศ๓๑๒๐๓
ศ๓๑๒๐๕

รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ออกแบบและเทคโนโลยี ๑
เลือกเสรี
ดนตรีไทยปฏิบัติ ๑
ดนตรีสากล ๑
นาฏศิลป์ไทย ๑

กรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๖๐)
๖.๕ (๒๖๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

ท๓๑๑๐๒
ค๓๑๑๑๐
ว๓๑๑๑๐
ว๓๑๑๐๙
ส๓๑๑๐๖
ส๓๑๑๐๘
พ๓๑๑๐๒
ศ๓๑๑๐๒
อ๓๑๑๐๒

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
โลกและอวกาศ
วิทยาการคานวณ ๑
สังคมศึกษา ๒
พระพุทธศาสนา ๒
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
ค๓๑๒๑๐ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒
พ๓๑๒๐๒ พลศึกษา
อ๓๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ๓๑๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ส๓๑๒๑๐ เอเซียศึกษา
ง๓๑๒๐๖ ศิลปประดิษฐ์สร้างอาชีพ
เลือกเสรี
ศ๓๑๒๐๒ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๒
ศ๓๑๒๐๔ ดนตรีสากล ๒
ศ๓๑๒๐๖ นาฏศิลป์ไทย ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๖๐)
๖.๕ (๒๖๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๘

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๒๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
ว๓๒๑๐๘ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑
ส๓๒๑๐๕ สังคมศึกษา ๓
ส๓๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๓
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๒๑๐๕ การงานอาชีพ ๒
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

ค๓๒๒๐๙
พ๓๒๒๐๑
อ๓๒๒๐๕
อ๓๒๒๐๗
ส๓๒๒๐๑
ว๓๒๒๑๑
ศ๓๒๒๐๑
ศ๓๒๒๐๓
ศ๓๒๒๐๕

รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
อาเซียนศึกษา
ออกแบบและเทคโนโลยี ๒
เลือกเสรี
ดนตรีไทยปฏิบัติ ๓
ดนตรีสากล ๓
นาฏศิลป์ไทย ๓

กรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖.๕ (๒๖๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๑๐
ว๓๒๑๑๐
ว๓๒๑๐๙
ส๓๒๑๐๗
ส๓๒๑๐๘
พ๓๒๑๐๒
ศ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

ค๓๒๒๑๐
พ๓๒๒๐๒
อ๓๒๒๐๖
อ๓๒๒๐๘
ส๓๒๒๐๔
ง๓๒๒๐๗
ศ๓๒๒๐๒
ศ๓๒๒๐๔
ศ๓๒๒๐๖

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒
วิทยาการคานวณ ๒
สังคมศึกษา ๔
พระพุทธศาสนา ๔
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
การเมืองการปกครอง
หัตถศิลป์ท้องถิ่นไทย
เลือกเสรี
ดนตรีไทยปฏิบัติ ๔
ดนตรีสากล ๔
นาฏศิลป์ไทย ๔

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖.๕ (๒๖๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๑๙

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๓๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
ส๓๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๑
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๓๑๐๕ การงานอาชีพ ๓
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

นก.(ชม.)
๕.๕ (๒๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ท๓๓๑๐๒
ค๓๓๑๑๐
ว๓๓๑๐๙
ส๓๓๑๐๗
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๓๑๐๒
อ๓๓๑๐๒

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๑ การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ค๓๓๒๐๙ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕
พ๓๓๒๐๑ พลศึกษา
ว๓๐๒๐๗ ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์
ว๓๓๒๑๑ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓
อ๓๓๒๐๕ ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
อ๓๓๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส๓๓๒๐๑ ภูมิศาสตร์กายภาพ
ส๓๓๒๐๕ พระพุทธศาสนา

๗.๕ (๓๐๐)
๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๔ การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ค๓๓๒๑๐ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖
พ๓๓๒๐๒ พลศึกษา
ว๓๐๒๐๘ ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์
อ๓๓๒๐๖ ภาษาอังกฤษฟัง -พูด
อ๓๓๒๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส๓๓๒๐๒ โลกศึกษา
ส๓๓๒๐๖ พระพุทธศาสนา
ง๓๓๒๐๖ ศิลปะการผูกพับจับจีบผ้า

กรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๕๘๐

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
วิทยาการคานวณ ๓
ประวัติศาสตร์ ๒
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๕.๕ (๒๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๗.๕ (๓๐๐)
๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๕๘๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๐

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๑๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
ว๓๑๑๐๘ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส๓๑๑๐๕ สังคมศึกษา ๑
ส๓๑๑๐๗ พระพุทธศาสนา ๑
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๑๑๐๕ การงานอาชีพ ๑
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
พ๓๑๒๐๑ พลศึกษา

๗.๕ (๓๐๐)
๐.๕ (๒๐)

ง๓๑๒๐๓ โปรแกรมสานักงานเพื่ออาชีพ

๒.๐ (๘๐)

ว๓๑๒๑๑
ว๓๑๒๙๑
อ๓๑๒๐๕
อ๓๑๒๐๗

๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

ออกแบบและเทคโนโลยี ๑
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
เลือกเสรี
ศ๓๑๒๐๑ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๑
ศ๓๑๒๐๓ ดนตรีสากล ๑
ศ๓๑๒๐๕ นาฏศิลป์ไทย ๑
กรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐

ท๓๑๑๐๒
ค๓๑๑๑๐
ว๓๑๑๑๐
ว๓๑๑๐๙
ส๓๑๑๐๖
ส๓๑๑๐๘
พ๓๑๑๐๒
ศ๓๑๑๐๒
อ๓๑๑๐๒

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
โลกและอวกาศ
วิทยาการคานวณ ๑
สังคมศึกษา ๒
พระพุทธศาสนา ๒
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
พ๓๑๒๐๒ พลศึกษา
ง๓๑๒๐๔ การสร้างเว็บเพจเพื่องาน
อาชีพ
ว๓๑๒๙๒ เทคโนโลยีและการออกแบบ
อ๓๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ๓๑๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ง๓๑๒๐๖ ศิลปประดิษฐ์สร้างอาชีพ
เลือกเสรี
ศ๓๑๒๐๒ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๒
ศ๓๑๒๐๔ ดนตรีสากล ๒
ศ๓๑๒๐๖ นาฏศิลป์ไทย ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๗.๕ (๓๐๐)
๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๒.๐ (๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๑

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๒๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
ว๓๒๑๐๘ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑
ส๓๒๑๐๕ สังคมศึกษา ๓
ส๓๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๓
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๒๑๐๕ การงานอาชีพ ๒
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
พ๓๒๒๐๑ พลศึกษา
ง๓๒๒๐๕ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานธุรกิจ
ง๓๒๒๐๓ โปรแกรมกราฟิกเพื่องานธุรกิจ
อ๓๒๒๐๕ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ๓๒๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ว๓๒๒๑๑ ออกแบบและเทคโนโลยี ๒
เลือกเสรี
ศ๓๒๒๐๑ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๓
ศ๓๒๒๐๓ ดนตรีสากล ๓
ศ๓๒๒๐๕ นาฏศิลป์ไทย ๓
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๗.๐ (๒๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๑๐
ว๓๒๑๑๐
ว๓๒๑๐๙
ส๓๒๑๐๗
ส๓๒๑๐๘
พ๓๒๑๐๒
ศ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒
วิทยาการคานวณ ๒
สังคมศึกษา ๔
พระพุทธศาสนา ๔
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
พ๓๒๒๐๒ พลศึกษา
ง๓๒๒๐๔ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ
ง๓๒๒๐๖ การสร้างอนิเมชั่นเพื่องานธุรกิจ
ง๓๒๒๐๗ หัตถศิลป์ท้องถิ่นไทย
อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ๓๒๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
เลือกเสรี
ศ๓๒๒๐๒ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๔
ศ๓๒๒๐๔ ดนตรีสากล ๔
ศ๓๒๒๐๖ นาฏศิลป์ไทย ๔
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๗.๐ (๒๘๐)
๐.๕ (๒๐)
๒.๐ (๘๐)
๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๔๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๒

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๓๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
ส๓๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๑
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๓๑๐๕ การงานอาชีพ ๓
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๑ การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
พ๓๓๒๐๑ พลศึกษา
ง๓๓๒๐๔ โปรแกรมกราฟิกแบบเวกเตอร์
ฯ
ว๓๓๒๙๓ เขียนโปรแกรมด้วย VB
ว๓๐๒๐๗ ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์
ว๓๓๒๑๑ ออกแบบและเทคโนโลยี ๓
อ๓๓๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ๓๓๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ส๓๓๒๐๕ พระพุทธศาสนา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
วิทยาการคานวณ ๓
ประวัติศาสตร์ ๒
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

นก.(ชม.)
๕.๕ (๒๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

ท๓๓๑๐๒
ค๓๓๑๑๐
ว๓๓๑๐๙
ส๓๓๑๐๗
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๓๑๐๒
อ๓๓๑๐๒

๘.๐ (๓๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๔ การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
พ๓๓๒๐๒ พลศึกษา

๖.๐ (๒๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)

๒.๐ (๘๐)

ว๓๐๒๐๘ ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์

๑.๐ (๔๐)

๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)

ว๓๓๒๙๔
ง๓๓๒๐๖
อ๓๓๒๑๐
อ๓๓๒๐๘
ส๓๓๒๐๖

๑.๕ (๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๐๐

โครงงานคอมพิวเตอร์
ศิลปะการผูกพับจับจีบผ้า
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
พระพุทธศาสนา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๕.๕ (๒๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๕๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๓

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ศิลป์ – กีฬา)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๑๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑
ว๓๑๑๐๘ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ส๓๑๑๐๕ สังคมศึกษา ๑
ส๓๑๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๑
พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๑๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๑๑๐๕ การงานอาชีพ ๑
อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

พ๓๑๒๐๑
พ๓๑๒๐๓
พ๓๑๒๐๔
ว๓๑๒๑๑
ว๓๐๒๘๑
อ๓๑๒๐๕
อ๓๑๒๐๗
ศ๓๑๒๐๑
ศ๓๑๒๐๓
ศ๓๑๒๐๕

รายวิชาเพิ่มเติม
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
ออกแบบและเทคโนโลยี ๑
วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
เลือกเสรี
ดนตรีไทยปฏิบัติ ๑
ดนตรีสากล ๑
นาฏศิลป์ไทย ๑

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕(๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖.๕ (๒๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

ท๓๑๑๐๒
ค๓๑๑๑๐
ว๓๑๑๐๙
ว๓๑๑๑๐
ส๓๑๑๐๗
ส๓๑๑๐๘
พ๓๑๑๐๒
ศ๓๑๑๐๒
อ๓๑๑๐๒

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒
วิทยาการคานวณ ๑
โลกและอวกาศ
สังคมศึกษา ๒
พระพุทธศาสนา ๒
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
พ๓๑๒๐๒ พลศึกษา
พ๓๑๒๐๕ พลศึกษา
พ๓๑๒๐๖ พลศึกษา
ง๓๑๒๐๖ ศิลปประดิษฐ์สร้างอาชีพ
ว๓๐๒๘๒ วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๒
อ๓๑๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ๓๑๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
เลือกเสรี
ศ๓๑๒๐๒ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๒
ศ๓๑๒๐๔ ดนตรีสากล ๒
ศ๓๑๒๐๖ นาฏศิลป์ไทย ๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕(๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖.๕ (๒๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๔

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ศิลป์ – กีฬา)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๒๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๓
ว๓๒๑๐๘ วิทยาศาสตร์กายภาพ ๑
ส๓๒๑๐๕ สังคมศึกษา ๓
ส๓๒๑๐๖ พระพุทธศาสนา ๓
พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๒๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๒๑๐๕ การงานอาชีพ ๒
อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

พ๓๒๒๐๑
พ๓๒๒๐๓
พ๓๒๒๐๔
ว๓๒๒๑๑
ว๓๐๒๘๓
อ๓๒๒๐๕
อ๓๒๒๐๗
ศ๓๑๒๐๑
ศ๓๒๒๐๓
ศ๓๒๒๐๕

รายวิชาเพิ่มเติม
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
ออกแบบและเทคโนโลยี ๒
วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
เลือกเสรี
ดนตรีไทยปฏิบัติ ๓
ดนตรีสากล ๓
นาฏศิลป์ไทย ๓

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖.๕ (๒๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

ท๓๒๑๐๒
ค๓๒๑๑๐
ว๓๒๑๐๙
ว๓๒๑๑๐
ส๓๒๑๐๗
ส๓๒๑๐๘
พ๓๒๑๐๒
ศ๓๒๑๐๒
อ๓๒๑๐๒

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔
วิทยาการคานวณ ๒
วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒
สังคมศึกษา ๔
พระพุทธศาสนา ๔
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
พ๓๒๒๐๒ พลศึกษา
พ๓๒๒๐๕ พลศึกษา
พ๓๒๒๐๖ พลศึกษา
ง๓๒๒๐๗ หัตถศิลป์ท้องถิ่นไทย
ว๓๐๒๘๔ วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๔
อ๓๒๒๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ๓๒๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
เลือกเสรี
ศ๓๒๒๐๒ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๔
ศ๓๒๒๐๔ ดนตรีสากล ๔
ศ๓๒๒๐๖ นาฏศิลป์ไทย ๔
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๗.๕ (๓๐๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๕ (๖๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๖.๕ (๒๖๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๖๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๕

โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ศิลป์ – กีฬา)
ภาคเรียนที่ ๑
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค๓๓๑๐๙ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๕
ส๓๓๑๐๕ ประวัติศาสตร์ ๑
พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา
ศ๓๓๑๐๑ ศิลปศึกษา
ง๓๓๑๐๕ การงานอาชีพ ๓
อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ

ท๓๓๒๐๑
พ๓๓๒๐๑
พ๓๓๒๐๓
พ๓๓๒๐๔
ว๓๐๒๐๗
ว๓๓๒๑๑
ว๓๐๒๘๕
อ๓๓๒๐๙
อ๓๓๒๐๗
ส๓๓๒๐๕
ศ๓๓๒๐๑
ศ๓๓๒๐๓
ศ๓๓๒๐๕

รายวิชาเพิ่มเติม
การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์
ออกแบบและเทคโนโลยี ๓
วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๕
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
พระพุทธศาสนา
เลือกเสรี
ดนตรีไทยปฏิบัติ ๕
ดนตรีสากล ๕
นาฏศิลป์ไทย ๕

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๕.๕ (๒๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๘.๕ (๓๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

ท๓๓๑๐๒
ค๓๓๑๑๐
ว๓๓๑๐๙
ส๓๓๑๐๗
พ๓๓๑๐๒
ศ๓๓๑๐๒
อ๓๓๑๐๒

ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ๖
วิทยาการคานวณ ๓
ประวัติศาสตร์ ๒
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
ภาษาอังกฤษ

รายวิชาเพิ่มเติม
ท๓๓๒๐๔ การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
พ๓๓๒๐๒ พลศึกษา
พ๓๓๒๐๕ พลศึกษา
พ๓๓๒๐๖ พลศึกษา
ว๓๐๒๐๘ ประมวลความรู้วิทยาศาสตร์
ง๓๓๒๐๖ ศิลปะการผูกพับจับจีบผ้า
ว๓๐๒๘๖ วิทยาศาสตร์กับกีฬา ๖
อ๓๓๒๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ๓๓๒๐๘ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ส๓๓๑๐๖ พระพุทธศาสนา
เลือกเสรี
ศ๓๓๒๐๒ ดนตรีไทยปฏิบัติ ๖
ศ๓๓๒๐๔ ดนตรีสากล ๖
ศ๓๓๒๐๖ นาฏศิลป์ไทย ๖
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
กิจกรรมชุมนุมวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
รวมเวลาเรียน

นก.(ชม.)
๕.๕ (๒๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๘.๕ (๓๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)
๐.๕ (๒๐)
๑.๐ (๔๐)

๖๐
๒๐
๒๐
๒๐
๖๒๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๖
1.9 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๗
1.10 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
- ระดับชั้นเรียน

- ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๘
1.10.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – 2562

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒๙
๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ปี ๓
การศึกษา ๒๕๖๒
ระดับ / รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.1
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.
ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
48.22
60.80
60.03
55.91

คณิตศาสตร์
21.00
35.21
33.25
26.98

วิทยาศาสตร์
26.64
32.75
32.25
30.22

ภาษาอังกฤษ
28.93
42.15
41.90
32.98

55.14

26.73

30.07

33.25

๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับ / รายวิชา
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม.1
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.
ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
1.10.3 ผลการประเมินต่างๆ
ประเด็น

ภาษาไทย
32.65
50.60
48.68
43.02

คณิตศาสตร์
16.77
36.80
34.63
25.62

วิทยาศาสตร์
23.79
35.01
35.35
29.40

สังคมศึกษา
29.47
40.24
39.17
36.10

ภาษาอังกฤษ
24.16
40.89
40.05
28.97

42.21

25.41

29.20

35.70

29.20

ผลการประเมิน

การอ่าน คิด
วิเคราะห์และ
เขียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๐

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของผู้เรียน

สมรรถนะ
สาคัญของ
ผู้เรียน 5
ด้าน

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๑
๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
๑.๑๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๘) ของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม กรณีการประเมินซ้า จาก สมศ. เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ดังตารางต่อไปนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

9.46
9.36
8.93
8.25
9.48

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๕.๐๐

4.00

ดี

๕.๐๐

5.00

ดีมาก

๕.๐๐

4.30

ดี

๕.๐๐

4.00

ดี

๑๐.๐๐

8.00

ดี

๕.๐๐

4.94

ดีมาก

๑๐๐.๐๐

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๒
๑.๑๑.๒ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๑) จุดเด่น
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นสุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ประพฤติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยดีมาก สถานศึกษาเห็นความสาคัญในการจัดโครงการส่งเสริม
แก้ไขพัฒนาการศึกษาเป็นแบอย่างและเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมการรับความรู้จากประสบการณ์จริงทั้งภายในและ
ภายนอก ผู้เรียนจึงมีความความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างดี มีคุณธรรมตามวิถีแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การออมทรัพย์ตามวิสัยทัศน์และจุดเด่นของสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีความสามรถในการบริหารจัดการทั้ง ในด้านงบประมาณ และ
บุคลากรได้ถูกหลักระบบการบริหารแบบการมีส่วนร่วม เห็นความสาคัญในการพัฒนาการศึกษา จึงดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสองทุกประการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูได้รับการอบรมวิชาการ ศึกษาดูงานสามารถจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ใช้ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นโดยความเห็ น ชอบของผู้ บ ริ ห ารพร้ อ มรั บ การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม การสอนและการวั ด
ประเมินผล
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
๒) จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีค วามสามารถในการคิดเชิง วิจ ารณญาณยั ง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับต้องปรับปรุงและการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากภายนอก
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
การบริหารด้านวิชาการวัดผลประเมินผล การจัดทาและใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับกิจกรรมขาดการดาเนินการไม่เป็น
ระบบและปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานและความพร้อมของผู้เรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ถึงแม้ ว่าครู ไ ด้รับ การพั ฒนามี ประสิ ทธิผลพร้อมรับการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้สามารถนาผลจากการนิเทศการเรียนการสอนแต่ไม่ได้นาผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นระบบและต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพ
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุ ณภาพภายในการจัดระบบบริ หารและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกๆ ด้าน การดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เก็บรวบรวมไม่เป็นระบบ ขาดความชัดเจน
ครอบคลุม และไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
๓) ข้อเสนอแนะ
ด้านผลการจัดการศึกษา
1. ผู้เ รียนควรได้รับ การพัฒ นาบูร ณาการ การคิ ดหาเหตุผ ลและความ
ตระหนักในการแสวงหาความรู้อย่างมีคุณค่า เห็นความสาคัญ ของกระบวนการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย การ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๓
ติดตามความก้าวหน้าของสิ่งเรียนรู้ด้วยการตรวจสอบ ทดสอบ การทากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง รับการทดสอบ
จากครู จากโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ครูร่วมกันกาหนดองค์ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
จั ด ท าเครื่ อ งมื อ เก็ บ ข้ อ มู ลตรวจติ ด ตามผลพั ฒ นาการของผู้ เ รี ย นทุ ก คน ทุ ก ระดั บ ชั้ น อย่ า งเป็ น ระบบและ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี การศึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการคิดและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจะส่งเสริมอย่างหลากหลายโดยการให้รางวัล การยกย่องชมเชย
เป็นแรงจูงใจ
2. สถานศึกษาควรจัดประชุมผู้เรียน ชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของ
การทดสอบระดับชาติ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบ มีความสนใจ ตั้งใจและเตรียมความพร้อม
ในการเข้าทดสอบระดับชาติ ประชุมชี้แจงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการส่งเสริมสนับสนุน กวดขันให้
ผู้เรียนเข้าการติวเสริมหลังเลิกเรียนอย่างสม่าเสมอตามที่สถานศึกษากาหนด และครูควรนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) มาวิเคราะห์วางแผน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงไปสู่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล ตลอดจนข้อสอบของครูว่าควรพัฒนาอย่างไร
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ บรรลุมาตรฐานตัว ชี้วัดตามหลักสูตร โดยควรดาเนินการให้เสร็จภายใน
ระยะ 2 ปีการศึกษา
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒ นาให้บ รรลุ ตามวิสั ย ทัศ น์ และอั ตลั กษณ์ ที่ค รบถ้ ว นตามก าหนดโดยเน้น กระบวนการติด ตาม ประเมิ น
พัฒนาการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและได้มีส่วนร่วมในการออม สนับสนุน “โครงการธนาคารโรงเรียน”
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมทั้งขยายผลให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการออมกับธนาคารโรงเรียน
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบและเครื่องมือนิเทศการสอนของครู ทุก
คนที่ส่ง ผลต่อประสิทธิภาพในการสอน กากับ ติดตาม การใช้เครื่องมือแบบบันทึกติดตามผลพัฒนาการของ
ผู้เรียน กากับติดตาม การวัดผลประเมินผลที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ตระหนัก รู้คุณค่าและเห็นความสาคัญใน
การทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอย่างมีเป้าหมายทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ (O-NET) เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สู่เกณฑ์มาตรฐานพัฒนาสารสนเทศเชิงคุณภาพโดยการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครบถ้วนหมวดหมู่ให้มีความถูกต้องสอดคล้องเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีส่วนร่วมให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทาสาระการเรียนรู้หรือหลักสูตรท้องถิ่น พร้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการนาไปใช้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาได้ดาเนินไปแล้วบางส่วน และจัดทา
หลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมในชุมชนเชิงบูรณาการ คณะกรรมการสถานศึกษาควรจัดประชุมให้
เป็นไปตามเกณฑ์กาหนดอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง พร้อมบันทึกรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายใน
15 วัน นับตั้งแต่วันที่การประชุม
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. สถานศึ กษาควรประสานความร่ว มมื อกั บผู้ บริ หาร ครู ผู้ เรี ยนและ
ผู้ปกครองให้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้การส่งเสริมสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
ต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย น อี ก ทั้ ง ในการด าเนิ น งานสถานศึ ก ษาควรน าผลการ
ดาเนินงานตามระบบครบวงจรคุณภาพมาสรุปผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อนามาปรบปรุงและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
ทาให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๔
2. ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมาย ควรตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างจริงจังและเป็นระบบดาเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ครูสามารถนาไปปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ครูควรนาผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เ รียนทั้งในระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นการจัดทาเครื่องมือบันทึกผลพัฒนาปัญหา
อุปสรรคข้อจากัดนามาส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแก้ปัญหาให้มีความต่อเนื่องทั้งในระดับโครงการ/กิจกรรม การ
สอนซ่อมเสริมตามตารางเรียนซ่อมเสริมพิ เศษ การติวเข้มในเวลาราชการหรือการกาหนดเวลาพิเศษในวันหยุด
โดยผู้ปกครองและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือระดมทรัพยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ไ ด้ตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานและเป้าหมายแผนงานที่สถานศึกษากาหนด
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน โดยเน้นการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศเชิงคุณภาพ ในขั้นตอนการใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิเคราะห์ประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ให้ควบถ้วนตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดทั้ง ในระดับกิจกรรม โครงการย่อยและ
โครงการหลักที่กาหนดไว้ในกลยุทธ์ของแผน ให้สามารถยกระดับคุณภาพกระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยดาเนินการภายใน 2 ปีการศึกษา
2. สถานศึกษาควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศโครงการต่างๆ ตามแผนให้มี
ความสอดคล้ องกัน ตลอดแนว ก าหนดเป้ าหมายเชิ ง ปริม าณให้ส อดคล้ อง กับ ศัก ยภาพของกลุ่ มเป้า หมายที่
สามารถพัฒนาได้เป็นผลสาเร็จแต่ละด้านทั้งในระดับกลยุทธ์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะ 4 ปี
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี และการสรุ ป รายงานผล ควรด าเนิ น งานตามแผนใช้ ง่ า ยต่ อ การ
ประเมิน ผลความสาเร็จ และปัญ หาอุ ปสรรคที่เป็ นข้อ จากั ดในระดับโครงการหลัก ที่ส ามารถน ามาวางแผน
ปรับปรุงแก้ไ ขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเน้นขั้นการกากับ
ติดตาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลและนามาวางแผนพัฒนาให้ต่อเนื่อง

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๕

ส่วนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึ
กษา
๑. การบริหารจัดการของสถานศึ
กษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มบริหารงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้บริหาร ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ผู้อานวยการสถานศึกษา
มูลนิธิโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

มูลนิธิหลวงปู่โต๊ะ

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
๑. งานบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๒. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
๓. งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู้
๔. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๕. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๗. งานนิเทศการศึกษา
๘. งานแนะแนวการศึกษา
๙. งานประสาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
๑๐. งานการรับนักเรียน
๑๑. งานทะเบียนนักเรียน
และจัดทาสามะโนนักเรียน
๑๒. งานพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมลสารสนเทศ
๑๓. งานห้องสมุดโรงเรียน
๑๔. งานอื่นๆ

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
๑. งานวิเคราะห์และจัดทา
แผนของสถานศึกษา
๒. งานจัดตั้ง เสนอขอและ
จัดสรรงบประมาณ
๓. งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและผลการ
ดาเนินงาน
๔. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
๕. งานบริหารการเงิน
๖. งานบริหารบัญชี
๗. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์
๘. งานจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ
๙. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๐. งานตรวจสอบภายใน
๑๑. งานจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน
๑๒. งานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๑๓. งานอื่นๆ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. งานวางแผนอัตรากาลังและ
การกาหนดตาแหน่ง
๒. งานสรรหา บรรจุ แต่งตัง้
ย้าย ลาและการออกจาก
ราชการ
๓. งานทะเบียนประวัติและ
บาเหน็จความชอบ
๔. งานวินัยและการรักษาวินัย
๕. งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
๖. งานส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน
๗. งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๘. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
๙. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
๑๐. งานระดับชั้นและครูที่
ปรึกษา
๑๑. งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิง่ เสพติด เอดส์และ
อบายมุข
๑๒. งานวินยั และความ
ประพฤตินักเรียน
๑๓. งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา
๑๔. งานอื่นๆ

รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
๑. งานธุรการ
๒. งานประสานงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๓. งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
๔. งานส่งเสริมและ
ประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
๕. งานประชาสัมพันธ์
๖. งานยานพาหนะและ
บริการสาธารณะ
๗. งานสัมพันธ์ชุมชน
๘. งานโภชนาการ
๙. งานอนามัยโรงเรียน
๑๐. งานสวัสดิการ
๑๑. งานวิทยุสื่อสาร
๑๒. งานโสตทัศนศึกษา
๑๓. งานอื่นๆ

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๖
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์

คุณธรรม นาความรู้ มุ่งสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพในการเป็น
พลเมืองของประชาคมอาเซียน
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะตามสายงานและมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

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

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๗
๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบุชื่อโครงการสาคัญที่ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา)
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑

๒

๓

ชื่อโครงการ
- โครงการพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพของผู้เรียน
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบดูแลนักเรียน
- โครงการปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสานึกความเป็นพลเมืองของ
ชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
- โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๘

ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีก ารที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
ศักยภาพผู้เรียน โดยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการออกแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เหมาะสมกั บผู้เ รีย น กระตุ้น ให้เ กิด การเรี ยนรู้ต ามวั ยให้เต็ มศั กยภาพรายบุค คล มี การวัด และ
ประเมินผลที่ตรงตามสภาพจริง พัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
ทั้งในส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่วนที่เป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามบริบทของ
ชุมชนและสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเป็นหลักสูตรที่สอดคล้ องกับความถนัด
ความสนใจของผู้เ รียน รวมทั้ง สอดคล้อ งกับ วิถี ชีวิ ตของผู้เ รีย นโดยเน้น หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง
สามารถสร้างความสาเร็จทางการศึกษาและการดารงชีวิตในอนาคตของผู้เรียน นอกจากนี้สนับสนุนให้ครูมีการ
ทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น ทางโรงเรียนได้นาผลการประเมินระดับห้องเรียน ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน และ
ระดั บ ชาติ ม าเป็ น ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ แล้ ว น ามาพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ก ระบวนการคิ ด
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
สามารถนาไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพในอนาคต
นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดาเนินเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสัง คมได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งเน้นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกั บวัยของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4, กิจกรรมวันสาคัญ ทางพระพุทธศาสนาโดยนา
นัก เรีย นในแต่ ละระดับ ชั้ น เข้ า ร่ว มกิ จกรรมทางศาสนา และกิ จกรรมตั ก บาตรวัน ศุ ก ร์ โดยเน้ นให้ ผู้ เรี ย นมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งการคัด
กรองโดยร่วมมือกับผู้ปกครองของนักเรียนผ่านสมุดประจาตัวนักเรียนที่ผู้ปกครองจะต้องดาเนินการตรวจสอบ
กิจกรรมในแต่ละวันของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนระบุกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ให้ทางผู้ปกครองได้ทราบ และ
ผู้ปกครองต้องดาเนินการลงลายมือชื่อเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง และป้องกันในพฤติกรรมเสี่ยง นอกจากนี้
ทางผู้ปกครองสามารถให้ข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียนในการปรับปรุง และพัฒนา รวมถึงขอรับการ สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในกลุ่มที่ขาดแคลน การจัดการศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการให้
ความรู้แ ก่นั กเรี ยน ได้แ ก่ การสนั บสนุน ครู ผู้ สอนภาษาจี น เป็น ต้น น าภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ นในชุม ชนโดยรอบ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เช่น นาฎศิลป์ไทย, เทควันโด, นวดแผนโบราณ เป็นต้น
๒. ผลการดาเนินงาน
ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเ คราะห์และ
เขียน อยู่ในระดับ ดี สามารถวางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออกและ
แสดงความคิดเห็น สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนรู้เท่าทั นสื่อ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากสิ่งเสพติด ผู้เรียนทุกคนสามารถเล่น
กีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความเข้าใจความ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓๙
แตกต่างระหว่างบุคคล แต่มีผลการทดสอบระดับชาติประจาปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ากว่าปี
การศึกษา 2561
๓. จุดเด่น
ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล กล้าแสดงออกในทางที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะตามอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “กล้านา ทาดี เทคโนโลยีเป็นเลิศ” ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถนภาพตาม
เกณฑ์ มีระเบียบวินัย เคารพกติกามารยาททางสังคม และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม
๔. จุดควรพัฒนา
เร่งพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ มีคุณภาพและเทียบมาตรฐานกับการทดสอบ
ระดับชาติได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและ
โอกาส (SWAD) ขององค์กร เพื่อร่วมกันกาหนด เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจาปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร
จัดสรรงบประมาณและระดมทุนจากผู้สนับสนุน ได้แก่ สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ใน
ทรงธรรม และองค์ก รภายนอกที่เ ห็น ความสาคัญ ของการจั ดการศึก ษา โดยมอบหมายงานให้ผู้ รับ ผิด ชอบ
ดาเนิ น การพั ฒ นาตามแผนงานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ มี ก ารด าเนิ น การนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานและสรุปผลการดาเนินงานด้วยวงจรของเดมมิ่ง (PDCA)
๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศ น์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้ องการพัฒ นาของสถานศึก ษา นโยบายการปฏิรูป การศึ กษา ความต้ องการของชุ มชน ท้ องถิ่น และ
สอดคล้อ งกั บแนวทางการปฏิ รูป ตามแผนพั ฒนาการศึก ษาชาติ มีก ารจั ดท าแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตาแหน่ง
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบและมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ให้มีสอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
พัฒ นาและร่ว มรั บผิด ชอบ โดยผ่ านความเห็น ชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษา นอกจากนี้ บุคลากรของ
สถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและผู้ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ า ย มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔๐
การศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการศึกษาโดยมีการจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง สถานศึกษามีการนิเทศ
กากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายบริหารร่วมกัน สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ เช่น ศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียน สมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประดู่ในทรง
ธรรม เป็นต้น ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
๓. จุดเด่น
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีการบริหารและการจัดการอย่ างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิ คการมีส่วนร่วม
ที่หลากหลายวิธี เช่น การระดมความคิดจากฝ่ายบริหารเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการ โดยให้ทุกฝ่ายได้แสดง
ความคิดเห็นของตนเอง แล้วนาเอาแนวคิดไปเสนอต่อที่ประชุมครู ซึ่ง ให้คุณครูร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาเนิน เป็นการหาข้อสรุปและแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินงาน นอกจากนี้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษา แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพมีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานและจัดทารายงานผล
การศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ
ให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นที่ปรึกษา ให้ความร่วมมือในด้านที่
ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
๓.๑ จัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยได้รับคาแนะนา
จากผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยคานึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน เน้น ย้าให้มีการพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้มีการพัฒนาหลักสูตร กาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ ปรับโครงสร้างรายวิชาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และสามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการทดลอง การทาโครงงาน บทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือกระทา
และได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่เน้นการปฏิบัติจริง (active learning) มีการบูรณาการหลักปรัญชา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทุกระดับชั้น กาหนดสัดส่วนคะแนนและมีการวัดผลด้วยวิธีการที่
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔๑
หลากหลายตามสภาพจริงของผู้เรียน กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ครูใช้
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยมีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๒ เรื่อง ครูมีการเข้า
ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงาน “งานเปิดบ้านโลก การเรียนรู้ สู่รั้วประดู่ในทรงธรรม” และมีการแสดงผลงาน
นักเรียนใน กิจกรรมตลาดนัดชุมนุม กิจกรรมการแข่งขันวิชาการสี กิจกรรมนิทรรศการและการเผยแพร่ความรู้
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวัน
อาเซียน กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล
๓.๒ ใช้สื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการพัฒนาตนเองในการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดียซึ่งทาให้ผู้เรียนเห็น ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
สืบค้นวิทยาการใหม่ ๆ จากอินเทอร์เน็ต และใช้ Application ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน
สามารถทบทวนบทเรียนที่จะทาให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ยั่งยืน นอกจากนี้ครูยังส่งเสริม การใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไ ทย ห้องดนตรีสากล ห้องจริยธรรม ห้องสื่อ
ภาษาไทย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องพิพิธภัณ ฑ์ ห้องเรี ยนอัจฉริยะ (E-Classroom)
เป็นต้น รวมทั้งการจัดการศึกษา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น แหล่งเรียนรู้
ในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ต่างๆ และครูยังออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
กาหนดให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการออกแบบแผนการจัด การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่าง บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ยังเน้นให้ครูผู้สอน
บริหารจัดการชั้นเรียนด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงบวกอย่างเหมาะสม เช่น การชื่นชม ยินดี การให้รางวัล การเสริมแรง
ทางบวก การตั้งคาถามหรือการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียน กระตุ้นการเรียนรู้ การใช้คาพูด การ
สื่อสาร ท่าทาง ที่เหมาะสมเมื่อผู้เรียนตอบผิด หรือมีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒ นาผู้เรียน ครูผู้สอนมีการประเมิน
ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร ตัวชี้วัด และสมรรถนะ สาคัญของผู้เรียน โดยคานึงถึงศักยภาพของ
ผู้เรียน และเลือกวิธีและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่ หลากหลาย เช่น การประเมินจากการปฏิบัติง าน
ชิ้นงาน ใบงาน ประเมินตามสภาพจริง แบ่งเกณฑ์การประเมินตามธรรมชาติของแต่ละวิชา มีการกาหนดขั้นตอน
การวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อรับทราบและการพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
วัดประดู่ในทรงธรรมกาหนดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
เพื่อให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง จั ดให้มีการนิเทศการสอนภายในและภายนอกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อนาผลการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหา วิเคราะห์ผู้เรียน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสมอ เช่น การจัดประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง การรายงานผลการ
เรียนแต่ละรายวิชา การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาระงานและการเรียนผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ application
Line (เครือข่ายผู้ปกครอง) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่ อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
มากที่สุด
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔๒
ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น งาน/ โครงงาน/ กิจ กรรมที่ห ลากหลาย ครูมี ก ารพั ฒนากระบวนการจั ด การเรี ย น
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการแก้ปัญหาและหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน มีการ
วัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ตามสภาพจริง จัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ลงมือปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ และผู้ปกครองของนักเรียนได้ให้
การยอมรับต่อโรงเรียนจึงส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
จุดเด่น
๑. ฝ่ายบริหารของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง
๒. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และมีกระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และได้นาผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน
๓. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทา (Active Learning) เน้นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย และแสดง
ความคิดเห็น ฝึกการทางานเป็นทีม
๔. มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย Application เพื่อการศึกษา มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดได้ ปฏิบัติเป็น และส่งเสริมให้นักเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๕. ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
๖. ครู มี ก ารแสวงหาความรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองอย่ า งสม่ าเสมอ แล้ ว น ามาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ่ า น
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) มีการบันทึกและรายงานผลการดาเนินงาน
ต่อผู้บั ง คับ บัญชา และน าผลการดาเนินงานมาปรั บปรุ ง พั ฒนา กระบวนการจัด การเรีย นรู้ข องผู้ เรีย นให้ มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การนาผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาจัดทาแผนการเรียนการสอนที่มีกิจกรรม การเรียน
การสอนสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ตลอดจน การส่งเสริมให้
ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เว็ปไซต์ และสื่อออนไลน์ของครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่
ทุกเวลา เป็นช่องทางการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนได้ง่ายและสะดวก
๒. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ เด็ ก ที่ มี
ความต้องการพิเศษ หรือมีความผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา และทางจิตใจ ระดับมัธยมศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔๓
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
๑. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จาแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ
ค่าเป้าหมาย ผลประเมิน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ดี
ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
ดี
ดี
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
ดี
ดี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
ดี
ดี
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ดี
ดี
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดี
ดี
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ดี
ดี
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ดีเลิศ
ดีเลิศ
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ดีเลิศ
ดีเลิศ
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ดี
ดี
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ดี
ดี
๒.๖ จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
ดี
ดี
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดี
ดี
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ดี
ดี
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ดี
ดี
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
ดี
ดี
จัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
ดี
ดี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔๔

ส่วนที่ ๔ สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ
๔.๑ สรุปผลในภาพรวม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปได้ว่าระดับดี
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรีย นเป็นสาคัญ อยู่ใน
ระดับ ดี
ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหา
และความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี พัฒนาการของค่า เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ยังคงต้อง
ได้รับการพัฒนาต่อไป ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการคิ ดคานวณ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารได้ดีแ ละมีความประพฤติด้า น
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานที่ ๑
ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินรายมาตรฐานอยู่
ในระดับ ดีเลิศ สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้
ผลการประเมินการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตามกลยุทธ์
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ
ของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้แต่เนื่องจากจานวนนักเรียน
ลดลงทาให้ไ ด้รับงบประมาณสาหรับการจัดทาสื่อเทคโนโลยีสาหรับเน้นการเรียนการสอนนั้นไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายเท่าที่ควร แต่การติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลโดยใช้
เทคโนโลยีนั้น อาศัยความพร้อมของที่ปรึกษาและคุ ณครูแต่ละบุคคลเพื่อให้ไ ด้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนี้การประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ
เกิดความร่วมมือในการวางระบบ และดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
๔.๒ แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ
จัดทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
5. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔๕
๔.๓ ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET
และ PISA
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจาเป็น
4. สื่อเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๔๖

ภาคผนวก

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

บันทึกความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ได้พิจารณา
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
เรียบร้อยแล้ว
จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2562 ตามที่โรงเรียนเสนอ

(นายอรัญ ศรีว่องไทย)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
1 มิถุนายน 2563

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้บริหาร
นายทรงยศ พงษ์พรต
นายแดง สุขกุล
นายเทพ เที่ยงตรง
นายสุชาติ ไชยมะโน
ดร.สารอง เพ็งหนู
นายนิพนธ์ โห้งาม
นายสมเกียรติ เจริญฉิม
นายบรรเจิด ภิรมย์
นางธารทิพย์ ธาวรชัยสิทธิ์
ดร.นิพนธ์ เสือก้อน
นายสง่า บูรณรักษ์
นายประจักษ์ มนต์ประเสริฐ
ดร.สมมาตร สนทมิโน
นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต
นายสมเด็จ เจริญผล

ปีการศึกษา
2497 – 2509
2509 – 2510
2510 – 2518
2518 – 2527
2527 – 2541
2541 – 2543
2543 – 2544
2544 – 2546
2546 – 2550
2550 – 2550
2550 – 2552
2552 – 2556
2556 – 2558
2558 - 2561
2562 จนถึงปัจจุบัน

คำสั่งโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ที่ 13 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
เพื่อกำรรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
.................................................................................................................................
ด้วยกระทรวงศึกษำธิ กำรได้กำหนดกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2553 กำหนดให้สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง จะต้องจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำ แบบชุมชนมีส่วนร่วม จึงขออำศัยอำนำจตำมมำตร 39(1)
แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำประจำปี
กำรศึกษำ 2562 ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
1. นำยสมเด็จ เจริญผล
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเฉลิมศักดิ์ ครุธเสม
กรรมกำร
3. นำงสำวรุ่งทิพย์ ดิษฐใจ
กรรมกำร
4. นำงสำวสกำวรัตน์ ดำละเอียด
กรรมกำร
5. นำยสรำวุธ เชำวน์ไว
กรรมกำร
6. นำยวำทสิทธิ์ อินทรียงค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่
วำงนโยบำย และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกำร
2. คณะกรรมการดาเนินรวบรวมเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)
1. นำยเฉลิมศักดิ์ ครุธเสม
ที่ปรึกษำ
2. นำงสำวดิสสมัย รัตนวรรณี
ประธำนกรรมกำร
3. นำยณัฐภัทร สำเร็จ
กรรมกำร
4. นำงสำวอัจฉริยำ นำมวิจิตร
กรรมกำร
5. นำงสำวสุวิมล แซ่ห่ำน
กรรมกำร
6. นำงสำวเกศริน ศรีจันทร์
กรรมกำร
7. นำงสำวกฤติยำ เขียวอ่อน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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2.2 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ตัวชี้วัดที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน)
1. นำงสำวรุ่งทิพย์ ดิษฐใจ
ที่ปรึกษำ
2. นำงจำเนียร สิทธิวิชชำภิญโญ
ประธำนกรรมกำร
3. นำงสำววำสนำ เกำะสินธุ์
กรรมกำร
4. นำงสำวสำยนัดดำ บุญเกิด
กรรมกำร
5. นำงสำวณัฐชยำ เพ็ญอัมพร
กรรมกำร
6. นำยรัชพล บุญสร้ำง
กรรมกำร
7. นำยยุทธศำสตร์ จันทร์ชุ่ม
กรรมกำร
8. นำงสำวอภิรดี พันธ์สิงห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.3 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. นำงสำวสกำวรัตน์ ดำละเอียด
ที่ปรึกษำ
2. นำงสำวมนัสวัน บุญประเสริฐ
ประธำนกรรมกำร
3. นำยภูริวัจน์ รุณพันธ์
กรรมกำร
4. นำยอภิรัตน์ นำครัตน์
กรรมกำร
5. นำยปรีชำ รัตนอุดม
กรรมกำร
6. นำงอรทัย กะถิน
กรรมกำร
7. นำงสำวจิตติมำ แก้วสว่ำง
กรรมกำร
8. นำยวำทสิทธิ์ อินทรียงค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.4 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. นำยสรำวุธ เชำวน์ไว
ที่ปรึกษำ
2. นำยอนุรักษ์ เขียวนอก
ประธำนกรรมกำร
3. นำยอรรถกร เย็นเป็นสุข
กรรมกำร
4. นำงสำวรัชฎำพร วิเศษแก้ว
กรรมกำร
5. นำงสำวน้ำฝน สมสำร
กรรมกำร
6. นำงสำวบุญญำพร บุญถนอม
กรรมกำร
7. นำงสำวบังอร ถำดทอง
กรรมกำร
8. นำงนภำพร อ้นเอี่ยม
กรรมกำร
9. นำยฉัตรชัย เสนผ่ำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่

1. ตรวจสอบข้อมูลหลักฐำนตำมมำตรฐำน
2. นำข้อมูลไปวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน
3. จัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับกำรประเมินตำมมำตรฐำน
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3. คณะกรรมการเตรียมข้อมูลมาตรฐานและตัวชี้วัด
1. นำงสำวเกศริน ศรีจันทร์
2. นำงสำวจิตติมำ แก้วสว่ำง
3. นำยวำทสิทธิ์ อินทรียงค์
หน้าที่
จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุม
สั่ง ณ วันที่

6 เดือน กุมภำพันธ์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

พ.ศ. 2563

(นำยสมเด็จ เจริญผล)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

คำสั่งโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
ที่ 14 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
.................................................................................................................................
ด้วยกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2553 กำหนดให้สถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องจัดประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำที่สถำนสถำนศึกษำได้กำหนดไว้ ระหว่ำงวันที่ 23 – 27 มีนำคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำสถำนศึกษำ แบบชุมชนมีส่วนร่วม จึงขออำศัยอำนำจตำมมำตร 39(1) แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2547
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำประจำปีกำรศึกษำ 2562 ดังนี้

หน้าที่

1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
1. นำยสมเด็จ เจริญผล
ประธำนกรรมกำร
2. นำยเฉลิมศักดิ์ ครุธเสม
กรรมกำร
3. นำงสำวรุ่งทิพย์ ดิษฐใจ
กรรมกำร
4. นำงสำวสกำวรัตน์ ดำละเอียด
กรรมกำร
5. นำยสรำวุธ เชำวน์ไว
กรรมกำร
6. นำยวำทสิทธิ์ อินทรียงค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
วำงนโยบำย และอำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนินกำร
2. คณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน)
1. นำงสำวสกำวรัตน์ ดำละเอียด
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวมนัสวัน บุญประเสริฐ
กรรมกำร
3. นำยวำทสิทธิ์ อินทรียงค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.2 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (ตัวชี้วัดที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน)
1. นำยสรำวุธ เชำวน์ไว
ประธำนกรรมกำร
2. นำยอนุรักษ์ เขียวนอก
กรรมกำร
3. นำยฉัตรชัย เสนผ่ำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.3 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. นำยเฉลิมศักดิ์ ครุฑเสม
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวดิสสมัย รัตนวรรณี
กรรมกำร
3. นำงสำวกฤติยำ เขียวอ่อน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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2.4 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. นำงสำวรุ่งทิพย์ ดิษฐใจ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงจำเนียร สิทธิวิชชำภิญโญ
กรรมกำร
3. นำงสำวอภิรดี พันธ์สิงห์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่
1. ตรวจสอบข้อมูลหลักฐำนตำมมำตรฐำน
2. นำข้อมูลไปวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน
3. จัดทำรำยงำนข้อมูลกำรประเมินตำมมำตรฐำน

หน้าที่

3. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล
1. นำงสำวเกศริน ศรีจันทร์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจิตติมำ แก้วสว่ำง
กรรมกำร
3. นำยวำทสิทธิ์ อินทรียงค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนมำจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ

หน้าที่

4. คณะกรรมการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
1. นำยอรรถกร เย็นเป็นสุข
ประธำนกรรมกำร
2. ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
3. นำยฉัตรชัย เสมผ่ำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
จัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกและสถำนที่สำหรับกำรประชุม
สั่ง ณ วันที่

6 เดือน กุมภำพันธ์

พ.ศ. 2563

(นำยสมเด็จ เจริญผล)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

